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Относно: Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 

2020 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич за 

2021 година 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

     С настоящата докладна записка предлагам на Вашето внимание Отчет на 

Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2020 

година, приета с Решение 6 – 4 от 31март 2020г. и Предложение за Програма за 

развитие на туризма за 2021 година. 

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

годишен оперативен документ за реализиране на основните приоритети и цели на 

общината в областта на туризма, чрез изпълнение на допустими съгласно Закона за 

туризма мероприятия. Съгласно чл.11, ал.2 от Закона за туризма Програмата за 

развитие на туризма предвижда конкретни проекти, включващи мероприятия за:     

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 

2. изграждане и функциониране на общински туристически информационни 

центрове и организация на информационното обслужване на туристите; 

3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска 

собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на 

общината; 

4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, 

които допринасят за развитието на туризма; 

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма 

в общината; 

6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения; 

7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия район; 

8.подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските 

туристически обекти; 

     В изпълнение на чл.12, т. 1 от ЗТ кмета разработи програма за 2021 година и 

представи отчет за изпълнение на програмата за 2020 година пред Консултативния 

съвет по въпросите на туризма. Консултативния съвет на свое заседание обсъди и 



одобри проекта на програмата за 2021 година, както и проекта на отчет за изпълнение 

на програмата за 2020 година.  

     Отчет на Програмата за развитие на туризма за 2020 година е представен в 

Приложение 1. 

     В Приложение 2 е представен Проект на Програма за развитие на туризма на 

територията на Община град Добрич за 2021 година. 

    Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме 

следните 

                                                                                                                                   ПРОЕКТ ! 

                                                             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. На  основание   чл.21, ал.1, т.23  от  ЗМСМА и във връзка с чл.12,т.1 от Закона за 

туризма приема отчет за 2020 година, съгласно Приложение 1; 

2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.12, т.1 от Закона за туризма приема  

Програма за развитие на туризма на територията на община град Добрич за 2021 

година, съгласно Приложение 2 и финансов ресурс в Бюджет 2021 на Община град 

Добрич в размер на 47 042.00 лева. 
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