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ОТЧЕТ 

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

2020 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 е с Решение №  6 - 4/31 

март 2020 година на Общински съвет с  бюджет за 2020 в размер на  59 179 лева. 

Постъпилите суми в бюджета на Община град Добрич през 2020 год. от туристически 

данък  са  25 020.00 лв. Обявената пандемична обстановка в страната и наложените 

ограничения доведоха до значително намаляване броя на нощувките в местата за 

настаняване, респективно до постъпленията от туристически данък. 

 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА: 

 

1. Организиране  на  събития  и  мероприятия  с  местно  и национално значение,  

които допринасят за развитие на туризма. 

 

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

    Поради обявените противоепидемични мерки младежки конкурс „Сарандев“ се 

проведе в онлайн формат през периода 18.09.2020г. до 09.11.2020г. под мотото „Не на 

наркотиците, не на страха, да спасим природата, да спасим човечеството“. Традиционно 

организатор е Общински младежки център „Захари Стоянов“ - Добрич.   В конкурсната 

програма се включиха 86 младежи в три възрастови групи от 10 държави – България, 

Беларус, Русия, Казахстан, Молдова, Турция, Узбекистан, Египет, Чехия и Сърбия при 

47 участника от 5 държави през миналата година. Професионално жури с международно 

участие с председател Хайгошод Агасян определи победителите в различните 

възрастови групи. Гран При на конкурса получи представител на Сърбия.   

  

    1.2. Рок концерт “September Sun Rock Fest“ 

     На 4 и 5.09.2020 год. в зоната на скейт – парка в Градски парк „Свети Георги“ се 

проведе рок фестивала “September Sun Rock Fest“. Участваха 10 музикални групи от 

цялата страна - Mass Cremation, Shadows Out Of Time, Brutal Es Masacre S, Gwendydd, 

Vendetta, Sheky, Catorga, Jenny Jo, P.I.F. и Северозападняците, които зарадваха рок-

феновете със своите хитове и взривиха публиката с много рок и метъл. В рамките на 

фестивала се проведоха турнири по джага и канадска борба в различни категории за 

мъже и жени. 

   

    1.3. Фестивал „Хляба който ни свързва“  

    Поради усложнената обстановка в страната и в изпълнение на указанията на 

Министъра наздравеопазването фестивала се проведе във формата и мащабите на 

предходните години. Изразходваните средства са изцяло от бюджета на Дирекция 

„Хуманитарни дейности“ и не са  ползвани  такива от Програмата за туризма. 

 

   



  2. Покупка на шатри 

   Поради това, че фестивалът не се проведе в мащаба и формата в които беше 

заплануван за 2020 година не бяха закупени шатри. 

 

   3. Рекламна дейност. 

   Сключеният  ДОП - 143/17.06.2019 год.  за осигуряване на информационно обслужване 

на Община град Добрич с информационна   агенция  „БГ  Туризъм“ ни осигури 

неограничен брой публикации в рубриката Добруджа – новини, интервюта, снимки и 

видеа, които позитивно представиха Община Добрич пред света, както и постоянен 

рекламен банер към новините в раздел Добрич в рубриката „Добруджа“ на сайта 

BGtourism.BG. Линкът води към официалната страница на Общината 

https://www.dobrich.bg/. 

През 2020 година е направено планираното плащане по договора. 

 

 

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Бюджет на  Програмата за развитие на туризма за 

2020 година 

 

59 179 

 

Разходвани средства 

  

1. Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев” 5 949 

 
 

2. Рок концерт “September Sun Rock Fest“  9 808 

 

3. Окончателно плащане по ДОП 143/17.06.2019 год. -

Информационно обслужване на Община град Добрич 

                     

                    1 400 

 

     О б щ о усвоени средства                                    лева 

 

17 157 

 

 

  


