
ОТЧЕТ

за изпълнението на
Програмата за финансиране на

гражданските инициативи в полза на
местната общност от бюджета на

Община град Добрич за 2018 година



С Решение 31-8/27.02.2018 год. Общински съвет при Община град Добрич прие
Програма за финансиране на граждански инициативи с резервиран финансов ресурс от
10 000 лв. С програмата  Община  град Добрич  осигурява  безвъзмездна  финансова
помощ  от общинския бюджет за реализиране на проектни предложения на стойност  до
2 000,00 (две  хиляди)   лева,   без  да  се  изисква  доказване  на  собствен  финансов
принос  от кандидатстващите  организации.   Конкретизирани  са  допустимостта  на
кандидатите, дейностите и разходите, както и изискуемите подкрепящи документи при
отчитане изпълнението на проектните дейности. Разработени са подробно разписани
критерии за оценка на проектните предложения с цел създаване на условия за
обективно и точно оценяване.
Стартирането на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на
местната общност от бюджета на общината за 2018г.  започна  с публично оповестяване
в сайта на общината и определен краен срок за подаване на проектни предложения до
10.05.2018 година.
Подадени са общо 8 проектни предложения, в Центъра за услуги и информация  на
Общината, както следва:

1. Сдружение „Детско Сърце“ гр.Добрич с проект: „Да помогнем на сърдечно
болните деца от град Добрич -2018“;

2. Сдружение  „Училищно настоятелство при СУ П.Р.Славейков“ с проект:
„Заедно против агресията чрез спорт и знания“ ;

3. Сдружение „Черноморски център за развитие“с проект: „Ябълката_Фест“;
4. Народно читалище „Мевляна -2012“ с проект: „Тайнствената красота на

музикалните инструменти – културно наследство от нашите предци“;
5. Сдружение „Фолклорен танцов клуб Хорце” - „Честит празник, Добрич !”;
6. Сдружение „Дружество на добричките художници – Добрич” с проекта „Сол за

живите”;
7. Сдружение „Клуб Приятели – ДМ” - проект „Довиждане лято, здравей

училище”;
8. Народно читалище „Добрич – 2017” - проект „Пеещо езеро”.

Комисията   разгледа  подробно  постъпилите   проектни   предложения  при което
установи, че всички отговарят на изискванията за Реда и условията за финансиране на
граждански инициативи в полза на местната общност. Поради значимостта и
ефективността на всеки от тях комисията единодушно реши да даде възможност на
всички да реализират проектните си предложения с известно редуциране на бюджетите
им.
С финансиране от Община град Добрич са реализирани следните проекти:
1. Сдружение  „Детско сърце”,  проект  „Да помогнем на сърдечно болните деца  от
град Добрич” -

Изтъкнатите специалисти  проф. Цонзарова и д-р Левунлиева от единствения
референтен център по детска кардиология и кардиохирургия при НКБ в България
извършиха медицински прегледи на 21 деца със сърдечно – съдови заболявания
оперирани или такива на които предстои операция. Те получиха жизнено важни за тях
безплатни висококвалифицирани прегледи, Едно дете в кърмаческа възраст е насочено
за операция в София, която е извършена успешно.

Извършването на безплатни медицински прегледи на сърдечноболни деца се
извършва за 14-ти път. С реализирането на проекта се цели да се облекчи бюджета на
семействата, спестява се дългия и тежък път за сърдечно болни деца до София и не на
последно място се осигурява повишаване на квалификацията на местните лекари в тази
област. Всички дейности са изпълнени в съответствие с одобреното проектно
предложение и са постигнати заложените резултати.



2. Сдружение „Черноморски център за развитие“, проект „Ябълката_фест“
Този проект цели да стимулира започналия вече процес на консолидиране усилията на
местни екологични организации и сдружения и Община град Добрич за една обща
кауза – да повишим екологичната и здравна култура на жителите на града и
съпричастността им към мястото, където живеят. В тази връзка 1200 ученика от
началните класове в Добрич преминаха неформални интерактивни обучения на тема
„Здравословно хранене“. Чрез организиране на двудневен фестивал кварталното
пространство, известно като „Ябълката 1“, се превърна в събирателен център за
екологични, културни, спортни инициативи и активен отдих на местната общност.

3. Сдружение „Фолклорен танцов клуб Хорце“ - проект „Честит празник Добрич“
За запазване на народната памет, съхраняване на традициите и тяхното популяризиране
и приобщаване на гражданството за тържествено провеждане на празника на града –
25-ти септември Сдружение „Хорце“ организира богат и красиво поднесен фолклорен
концерт.

4. По проект „Заедно против агресията чрез спорт и знания“
Сдружение „Училищно настоятелство при СОУ „П.Р. Славейков“ организира за децата
от  началните класове спортен празник и обучение с различни техники за овладяване и
избягване на агресивно поведение около тях и за контролиране на собствените им
негативни емоции.
За учениците от гимназиалния клас  са проведени образователни лекции на тема
„Любов и секс“, нежелано забременяване, предпазване от венерически заболявания.

5. Сдружение „Дружество  на добричките художници – Добрич“ подготви  и
отпечата каталог под надслов „Сол за живите“ с рисунки на едни от най-известните
български художници, вдъхновени от  стиховете на добруджанския поет Йордан
Кръчмаров (1947 - 1986), оставил вълнуващо поетично творчество.

6. Сдружение „Клуб Приятели – ДМ“ - проект „Довиждане лято, здравей
училище“ – цел на проекта е даване на равен шанс за равнопоставено включване на
всички деца в образователната система.  Чрез квалифициран рехабилитатор се постигна
упражняване на двигателната активност на децата от различните възрастови групи с
цел превенция от  гръбначни изкривявания при продължително седене. Гост-лектор
поднесе информация за протичащите процеси на адаптация, даде практически съвети за
емоционална подкрепа на децата, за идентифициране на тревожни симптоми и др.

7. Народно читалище  „Добрич - 2017“  с проект  „Пеещо езеро“ – възродихме един
емблематичен и обичан не само от добричката общественост фестивал с цел
популяризиране на любителското изкуство от всички жанрове чрез участието  на чужди
и местни групи и индивидуални изпълнители.

8.Народно читалище „Мевляна 2012“ - проект „Тайнствената красота на
музикалните инструменти – културно наследство от нашите деди“
Целта на проекта е насърчаване на младите хора да откриват и изучават културното
наследство, да се запали в детските души любов към съвършените неща.
Със средства по Програмата за граждански инициативи читалището закупи музикални
инструменти - саз, уд и ней  и проведе обучение на групи деца от 6 до 15 годишна
възраст с цел запознаване с красотата и обаянието на източните музикални
инструменти.



В резултат  на  Програмата  за  финансиране  на  граждански   инициативи  в  полза   на
местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2018 год. са усвоени средства
както следва:

Организация Име на проекта: Одобрен
бюджет

Изразход
вани

средства

Одобрен
разход

1 Сдружение „Детско
Сърце“

„Да помогнем на сърдечно
болните деца от град
Добрич -2018“

1120 972.58 972.58

2.Сдружение
„Училищно
настоятелство-СОУ П.
Р. Славейков“

„Заедно против агресията
чрез спорт и знания“ 1290 1292.74 1290

3.Сдружение
„Черноморски център за
развитие”

„Ябълката_Фест” 1179 1179 1179

4.Народно читалище
„Мевляна -2012“

„Тайнствената красота на
музикалните инструменти
– културно наследство от
нашите предци“

1600 1603.21 1600

5Сдружение
„Фолклорен танцов
клуб Хорце”

„Честит празник, Добрич
!“

1200 1200 1200

6. Сдружение
„Дружество на
добричките художници
– Добрич”

„Сол за живите“ 969 969 969

7. Сдружение „Клуб
Приятели – ДМ”

„Довиждане лято, здравей
училище” 1292 1327.17 1292

8. Народно читалище
„Добрич - 2017”

„Пеещо езеро” 1350 2166.10 1350

Една  от  дейностите  за  реализиране на основните  приоритети  и стратегически цели в
Програмата за управление на Община град Добрич 2015-2019 е партньорството с НПО.
В тази връзка Комисията предлага и през 2019 година с резервиран финансов ресурс от
бюджета на Община град Добрич в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева да бъде
организирана и проведена процедура за финансиране на проектни предложения на
неправителствени организации и граждански сдружения.

Приет с решение № 47-6 от 26.03.2019 г.
на Общински съвет град Добрич.


