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ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

2021 ГОДИНА 

 

     Програмата за развитие на туризма ежегодно реализира основните приоритети и 

цели на Община град Добрич в областта на туризма в съответствие със Закона за 

туризма. Тя представлява платформа за координирани съвместни действия на всички 

заинтересовани за развитието на туристическия потенциал на общината страни.  

     С набелязаните в Програмата мероприятия Община град Добрич се стреми да 

популяризира дестинацията чрез създаване на привлекателен имидж и благоприятна 

градска среда за гражданите и гостите на града. 

     Финансирането на тези дейности се извършва от постъпленията от туристически 

данък от местата за настаняване, разположени на територията на Община град Добрич. 

За  реализирането  на  Програмата  за  развитие на туризма  е  заделен  бюджет в размер  

на 47 042 лв.  

     На свое заседание от 08.02.2021 год. Консултативният съвет по туризъм разгледа 

постъпили писмени предложения от културните институции със заявена необходимост 

от средства за реализиране на дейността им, както следва: 

1. Рок фестивал „September Sun”  за  четвърта  поредна  година  заявява желание  за  

провеждане на рокфест. През 2020 година събитието е широко отразено от 

националните медии Дарик радио, БТА, и БНР. Представеният проектобюджет  е в 

размер на 20 000 лв., който ще бъде набавен от собствени средства, дарения и искани 

средства от Програмата за развитие на туризма. 

2. Регионален   исторически  музей   –   отпечатване   на рекламна дипляна с кратка  

информация и богат илюстративен материал за всеки музеен обект. Целта е да се 

представи културно – историческото наследство на града и региона, което се съхранява 

във фондовете на РИМ Добрич. Към настоящия момент рекламните материали са 

изчерпани и РИМ не разполага с такива; 

3. Художествена   галерия   –   организиране   и   провеждане   на   арт.  Пленер   на  

художници от страната, които да представят своите произведения в творческа 

обстановка пред публика. Част от средствата ще бъдат набавени от собствен бюджет и 

спонсорство; 

4. Център за защита на природата и животните – В резултат  на  полаганите  добри  

грижи броя на животните нараства, а паралелно с това нараства необходимостта от 

нови заграждения. Сградния фонд е силно амортизиран, парковата среда има нужда от 

обновяване. Директорът подробно излага необходимостта от дейности и финансови 

средства необходими за повишаване привлекателността на това уникално природно 

кътче. Центъра разполага с остойностен проект “Цялостно изграждане на огради за 

сектор „Тревопасни“ в размер на 38000 лв. с ДДС. Чрез дарение в началото на 2021 год. 

е осигурена сумата от 26 000 лв. След разглеждане на всички дейности 

Консултативният съвет взе решение да подпомогне изпълнението на проекта, за който 

вече има осигурени средства. 

5. През 2021 година ще се проведе юбилейно издание  - 30 години,  на Европейски  

младежки поп – рок конкурс под патронажа на Кмета на общината. Съгласно 

представената план-сметка са необходими 20 000 лв. 



      Членовете на Консултативния съвет при обсъждане на представените предложения 

проведоха дискусия с всеки един представител и взеха решение да се реализират 

следните мероприятия по програмата за развитие та туризма за 2021 год.: 

 

№ 

по 

ред 

 

   Бюджет на Програмата за развитие на туризма 2021 година                                   

 

      47 042 

 

1. 

Организиране на събития и мероприятия с местно и 

национално значение, които допринасят за развитието на 

туризма в град Добрич 

 

34 000 

 

 

 

1.1. Европейски младежки поп–рок конкурс „Сарандев” – 30 

години юбилейно издание, съфинансиране от Община Добрич 

– 20 000 лв. 

 

1.2. Рок фестивал „September Sun” провеждане през месец 

септември – 7 000 лв. – съфинансиране от Община Добрич 

 

1.3. Организиране и провеждане на Арт Пленер – 7 000 лв.-

съфинансиране от Община  Добрич 

 

     

 

2. 

 

Рекламни материали 

 

 2.1. Рекламни дипляни РИМ      2 000 

 

3.  

 

Инфраструктура 

 

 3.1.Дофинансиране на проект „Цялостно изграждане на огради за 

сектор „Тревопасни“ в Центъра за защита на природата и 

животните 

   11 000 

 Обща сума :    47 000 

 

     
    В случай на продължаване сроковете на обявената пандемична обстановка в страната  

и невъзможност за реализиране на някои от дейностите, програмата подлежи на 

актуализация. 

 

 


