
ОТЧЕТ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2019 ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич е част от
Общинския план за развитие на Община град Добрич. Приета с Решение №  47-5/26
март 2019 г. на Общински съвет и актуализирана с Решение № 49-7/28 май 2019 г. За
изпълнение на поставените цели планирахме финансов ресурс в Бюджет 2019 в размер
на 53 713 лева.
Съгласно чл. 60 от Закона за туризма средствата за изпълнение на програмата за
развитие на туризма се набират от: туристически данък; средства, предоставени  за
изпълнение на целеви програми и проекти; дарения и помощи, средства от
международни програми и споразумения и др. Реално постъпили средства в бюджета
на общинска администрация за 2019 год. от туристически данък са 43 664 лв., като има
и преходен остатък от 8 713 лв. от бюджета на програмата за развитие на туризма за
2018 год.
Общата сума за разпределяне на целевите средства за дейности и мероприятия за
развитие на туризма за 2019 г. е 52 377 лв.

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

І. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение,
които допринасят за развитие на туризма.

1. Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев“.
Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев“ вече има 28 издания и се проведе
в периода 15 - 17 май под мотото „Не на наркотиците, не на страха, да спасим
природата, да спасим човечеството“. Oрганизатор е Общински младежки център
„Захари Стоянов” - Добрич. В конкурсната програма се включиха 53 младежи в три
възрастови групи от България, Гърция, Румъния, Украйна, Молдова, Узбекистан и
Казахстан.
Участниците са оценявани от международно жури в състав:
Председател – Хайгашод Агасян, композитор, инструменталист, поет и певец, България
и членове:
Николай Текелиев – журналист, България, представител на „Славянски базар“ за
България;
Славин Славчев – поп–рок изпълнител, България;
Алишер Каримов – поп изпълнител и композитор,  Казахстан;
Мамурджан Ташматов – народен артист и ръководител на джаз оркестър към държавна
филхармония, Узбекистан
Специално изработена за целта статуетката на конкурса „Гран При”, получи
представител на България. Връчихме и награди за първите три места в различните
възрастови групи.



Европейски младежки поп–рок конкурс „Сарандев“ е един от авторитетните конкурси
за млади изпълнители в България и високо ценен на международната младежка сцена.
Дългогодишната традиция, съчетана с признатото от специалистите високо ниво, го
превръща в песенния посланик на Добрич и България.

2. Рок фестивал „September Sun Rock Fest”
На 6 и 7 септември 2019 г. в зоната на скейт – парка в Градски парк „Свети Георги“ се
проведе „September Sun Rock Fest”. Десет групи от цялата страна „Affection”, „Sevi”,
„Drive your life”, „Last Hope”, „Валяк”, „Steelers”, „Seconday”, „Stockholm”, „Pizza” и
„Контрол” зарадваха рок-феновете и гостите на града от цяла България със своите
хитове. Рок фестивала е отразен в национални медии – „Дарик радио“ „БТА“ и „БНР“.
Целта на рок–фестивала е да се превърне в ежегодна традиция с която да се обогати
музикалната култура на град Добрич и да се привлекат гости, както от  цялата страна
така и от чужбина.

3. Възстановка на Априлското въстание
На 21.04.2019 год. в АЕМО „Стария Добрич“ при изключителен обществен интерес се
проведе възстановка на „Априлското въстание“.
През последните години град Добрич се превърна в център на българската
военноисторическа реконструкция, благодарение на факта, че градът ни разполага с
най-добре подготвеният военноисторически клуб – РК „46-ти пехотен Добрички полк“.
От 2012 г.  в град Добрич са проведени 4 военноисторически възстановки:

1. 2012 г. – Възвръщане на Южна Добруджа към България, 1940 г. – посрещане на
българските войски в Добрич

2. 2014 г. – „Българският Великден” – възстановка на Априлското въстание, 1876 г.
3. 2016 г. – „Добричка епопея” 1916 г. – първият в България двудневен

международен фестивал с участници от 5 държави
4. 2018 г. – „Освобождението на Добрич от турско иго”, 1878 г. – посрещане на

освободителите, парад и военен ритуал.

ІІ. Рекламна дейност.

1. Изработване на рекламна карта на град Добрич с включени туристически
обекти.

Изработихме 8000 броя двуезични рекламни карти на град Добрич с включени
културни и исторически забележителности, места за настаняване, заведения за хранене,
спортни съоръжения, места за отдих и друга полезна информация. Част от картите са
раздадени на хотелиери, ресторантьори и институции за предоставяне на туристите на
град Добрич. Същите се предоставят на всяко физическо и юридическо лице, чиято
дейност е свързана с туризма и би могла да популяризира град Добрич, като
туристическа дестинация.

2. Изработване на указателни табели на български и английски език.
Изработени и са поставени двуезични указателни табели на паметниците: Кирил и
Методий, Хан Аспарух, Васил Левски и Йордан Йовков.

3. Информационно и рекламно обслужване на общината
Сключен е договор с Национална информационна агенция „БГ Туризъм” със срок на
изпълнение 17.06.2020 год., която предложи неограничен брой публикации на интернет



страницата (http://bgtourism.bg) на новини, интервюта, снимки и видеа, които позитивно
представят град Добрич пред света, като туристическа дестинация, както и постоянен
рекламен банер към новините в раздел „Добрич”, в рубриката „Добруджа”, като линкът
към него води към официалната интернет страница на Община град Добрич.
Национална информационна агенция „БГ Туризъм” със своите 40 000 потребители
максимален брой дневно и със обща аудитория от 1 100 000 потребители е най-
голямата трибуна за туризъм в България.
Агенцията има централен офис в град Добрич и кореспондират и в цялата страна.
Ежеседмично в агенцията се обновява културния календар на Община град Добрич,
като във секция „Видео новини”, е качен и рекламен видео клип „Пътят на страстта” –
победител във филмово предизвикателство „Красив Добрич”.
По случай празника на града „25-ти септември” са изработени тениски и заедно с
ученици се реализира кампанията „Опознай Добрич”, които насочваха гостите на града
към културно – исторически  забележителности.
До края на договора Община Добрич съвместно с „БГ Туризъм” плануват да проведат
две мероприятия свързани с представянето на града с цел привличането на туристи.
За последната година това е най-бързо развиващата се медия за туризъм в България и
обществена медия в град Добрич.

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Средства по програмата                                         лева 52 377
Усвоени средства
1. Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев” 20 000
2. Рок концерт “September Sun Rock Fest“ 6 000
3. Възстановка на Априлското въстание 3 000
4. Рекламна карта 1 998
5. Информационни табели 3 000
6. Информационно обслужване на Община град Добрич 4 200

Общо усвоени средства лева 38 198

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С реализирането на Програмата се дава възможност Община град Добрич да се
превърне в привлекателен туристически център като основната ни задача е опазването
на културно-историческото наследство и съхраняването на нашата културна
идентичност.

Програмата допринася за постигане на местен икономически растеж, подобряване
качеството на живот на хората, запазване на природното и културно наследство и
подобряване качеството на живот.

Приет с решение № 6-4 от 31.03.2020 г.
на Общински съвет град Добрич.


