
ОТЧЕТ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2016 ГОДИНА

Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за
2016 година е одобрена от Консултативния съвет по въпросите на туризма към
общината и приета с Решение № 6-3/29.03.2016 г. на Общински съвет Добрич. За
нейното изпълнение в Бюджет 2016 бе резервиран финансов ресурс в размер на
40 000,00 лева.

Средствата за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община град
Добрич (съгласно чл. 60 от Закона за туризма) се набират от туристически данък.
Постъпилите суми от туристически данък за 2016 година в бюджета на общинска
администрация Добрич са 39 816,00 лева.

Заложените в Програмата за развитие на туризма за 2016 година дейности бяха
изпълнени, с финансиране в рамките на 34 449,00 лева:
1. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение,

които допринасят за развитието на туризма:
1.1 След тригодишно прекъсване бе възстановен емблематичният за град

Добрич Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“. Двадесет и
петото издание на конкурса бе проведено от 18 до 20.05.2016 г. под мотото
„Не на наркотиците, не на страха, да пазим природата, да спасим
човечеството!“;

1.2 На 1 юни 2016 г. бе проведен, за пета поредна година „Фестивал на
талантите“. В рамките на един ден градското пространство беше превърнато
в място за културна изява, където всеки може да сбъдне своя мечта – да се
види в ролята на артист, писател, художник, певец, танцьор, спортист,
творец, и да представи таланта си в създадените за целта ателиета.

1.3 Провежданите общински празнични базари бяха обновени, като:
1.3.1 Местоположението на Коледния базар бе трайно установено на площад

„Свобода“. Извършен бе частичен ремонт на дървените и покривните
конструкции на 13 –те павилиона, в които се провежда този базар. За
създаване на подходящата празнична атмосфера, в унисон с цялостната
украса на градското пространство, бе закупена светлинна украса от
триизмерни лед звезди и озвучителна система;

1.3.2 За провеждане на краткосрочни мероприятия бяха закупени 10 шатри, в
които бе организирано Изложение на занаятите и изкуствата, по случай
празника на град Добрич – 25 септември.

2. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на
туристически борси и изложения:

2.1 Проведен бе открит Конкурс за туристически слоган на град Добрич, като
преди това беше извършено два пъти онлайн анкетиране за проучване
мнението на добричлии по темата. При първото обявяване на конкурса, от
предложенията за туристически слоган на Добрич на 12-те участника, не бе



определен победител. Журито препоръча повторно обявяване на конкурс,
при същите условия. При повторното обявяване на конкурса, през м.
ноември 2016 г. участваха 29 души и бе излъчен победител, който е автор на
слогана  „Добрич – златен сноп от векове“ / „Dobrich – a Golden Sheaf of
Centuries“;

2.2 Центърът за защита на природата и животните бе рекламиран в списание
„Туризъм и отдих“, специализираното издание за „Ваканция и Спа Експо
2016“;

2.3 Община Добрич участва в две прояви, част от Международното
туристическо изложение „Културен туризъм“, Велико Търново 2016:

2.3.1 XII Международен фестивал на туристическия филм „На източния бряг на
Европа“, с рекламния филм „Пъстрото лице на Добруджа – на границата
между две епохи“. Общината получи наградата на фестивала в категорията
„Вяра и традиции“;

2.3.2 Национален конкурс „Чети и пътувай“, с проведения скейт фестивал
WUWEC. Община Добрич бе номинирана в категорията за Голямата награда
на журито – най-оригинално събитие в областта на културния туризъм през
2015 г.

2.4 През 2016 година Министерство на туризма учреди Годишни награди в
туризма. Община град Добрич кандидатства в четири категории:
„Туристическа дестинация“ с регионалния туристически продукт „Пъстрото
лице на Добруджа“, „Иновация“ с новия официален интерактивен гид
„iLoveDobrich“, „Туристическо събитие“ с проявите, посветени на „100
години Добричка епопея“ и „Туристическа атракция/обект“ с Дом-паментик
„Й. Йовков“. Общината беше финалист в две от тях – „Туристическа
дестинация“ и „Иновация“.

Приет с решение № 17-1 от 28.02.2017 година
на Общински съвет град Добрич


