
                                                                                                                           

 

 

 

ОТЧЕТ 

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

2021 ГОДИНА 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич е част от 

Плана за интегрирано развитие на Община град Добрич 2021 - 2027.  Приета е с Решение 

№  18 - 2/23 февруари 2021 година на Общински съвет с  бюджет за 2021 в размер на  47 

042 лева. Постъпилите суми в бюджета на Община град Добрич през 2021 год. от 

туристически данък  са  33 713.00 лв. Обявената пандемична обстановка в страната и 

наложените ограничения доведоха до значително намаляване броя на нощувките в 

местата за настаняване, респективно  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”. 

    Младежки конкурс „Сарандев“ се проведе през периода 14.07.2021г. до 16.07.2021г. 

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 52 младежи в три възрастови 

групи от 3 държави – България,  Казахстан и Украйна. Професионално жури с 

международно участие с председател Хайгошод Агасян определи победителите в 

различните възрастови групи. Гран При на конкурса получи представителя на България – 

Димитрина Германова.   

  

    1.2. Рок концерт “September Sun Rock Fest“ 

     В периода 03 - 05.09.2021 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 – „Остава“, „Creep”, “Fucki Angel”,”Terravore”, “|Bloodruch|”, “Lab 

for Madness”,”Yellow Rose”, „Психобагажник“, „А-Морал“ и “Mister Hard”, които 

зарадваха рок-феновете със своите хитове и взривиха публиката с много рок и метъл.   

   

     1.3.Организиране и провеждане на Арт Пленер 

     След дълго прекъсване Художествена галерия град Добрич възроди традицията да се 

провеждат международни пленери и изложби, посветени на хартията. В рамките на 

пленера, проведен  в периода 01.09. – 10.09.2021 год., художници от цялата страна в една 

от залите на галерията, превърната в общо ателие, твориха пред очите на посетителите, 

пожелали да се запознаят и поговорят с тях. В края на всеки творчески ден представяха 

своите творби, запознаха присъстващите със своето творчество и с реализираните 

проекти. 

     Пленера завърши с организирането на изложба, като художниците дариха творбите си 

за обогатяване фонда на Художествена галерия. Екипът на галерията, съвместно с 

Дружеството на добричките художници изготви проект за издаване на каталог на 



събитието, който бе одобрен от Министерството на културата и финансиран в рамките 

на спечелен проект на тема „Събития, организирани от музеи и художествени галерии в 

областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства“. 

 

2. Рекламни материали. 

    2.1. Отпечатани 1000 броя рекламна дипляна, която представя културно – 

историческото наследство на града и региона, съхранявано във фондовете на РИМ град 

Добрич с която се представяме пред гости на музея и общината и партньори по 

европейски проекти. 

 

3. Инфраструктура 

   3.1  Планираното изграждане на ограда за сектор „Тревопасни“ в „Центъра за защита 

на природата и животните“ не се осъществи поради оттегляне на избрания изпълнител от 

обществената поръчка. Мотива е „икономически неизгодна сделка“ поради значително 

увеличаване размера на цените на материали  и труд.  

 

 

 

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Бюджет на  Програмата за развитие на туризма за 

2021 година 

 

47 042 

 

Разходвани средства 

  

1. Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев” 17 843 

 
 

2. Рок концерт “September Sun Rock Fest“  7 000 

 

3. Организиране и провеждане на Арт Пленер                     7 000 

 

4. Изработване на рекламни материали  

 

                    2 000 

 

     О б щ о усвоени средства                                    лева 

 

33 843 

 

 

 Приет с Решение 32-33 от 29.03.2022 г. 

на Общински съвет град Добрич 

 


