
Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на

Община град Добрич за 2019 г.

С Решение 47-6/26.03.2019 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 2019г.  започна с публично
оповестяване в сайта на общината и определен краен срок за подаване на проектни
предложения до 08.05.2019 година.

Подадени са общо 7 проектни предложения в Центъра за услуги и информация на
Общината, както следва:

1. Народно читалище „Романо дром – 2002“ с проект: „Живите багри на ромската
носия“;

2. Народно читалище „Мевляна -2012“ с проект: „Посланията  на шевиците в
народните носии“;

3. Сдружение „Черноморски център за развитие“ с проект: „Ябълката_Фест“:
Второ издание на екологичен, здравен, арт фестивал за един по-чист град“;

4. Карате клуб „Самурай“ с проект „Нашата цел е Вашето бъдеще – 25 години
Карате клуб „Самурай“;

5. Сдружение „Хор на учителите - Добрич“ с проект „Музиката – моят живот“ ;
6. Сдружение „Частна детска градина „Приятели – ДМ“ с проект „Приятели с

приказките - чудното прозорче към света“;
7. ОУ „Никола Вапцаров“ с проект „Приобщаващо образование чрез спорт”.

Комисията разгледа подробно постъпилите проектни предложения при
което установи, че ОУ „Никола Вапцаров“ депозира проекта си след обявения срок и не
отговаря на изискванията за Реда и условията за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност, поради което не го допусна до финансиране.
На останалите проектни предложения след известно редуциране на бюджетите им
комисията даде възможност да ги реализират в предвидените срокове.

С финансиране от Община град Добрич са реализирани следните проекти:
1. Народно читалище „Романо дром – 2002“ - проект: „Живите багри на

ромската носия“
С отпуснатите средства са изработени 10 комплекта традиционни ромски

женски носии и аксесоари, които ще послужат за достойно представяне на танцовия



състав  както в организираните ежегодни концерти и мероприятия от читалището, така
и в национални и международни фестивали и конкурси.

2. Народно читалище „Мевляна -2012“ - проект: „Посланията  на шевиците
в народните носии“

В резултат от дейността по проекта са изработени 3 национални носии –
добруджанска, турска и татарска. В организирани творчески ателиета под вещото
ръководство на лектор – етнолог младежи на възраст между 16 и 29 години се
запознаха с магията на националните шевици и заложените тайни послания в тях.
Бродираха 10 броя ризи с народни шевици и се запознаха с бита на различните етноси.

3. Сдружение „Черноморски център за развитие“ - проект:
„Ябълката_Фест“: Второ издание на екологичен, здравен, арт фестивал за един
по-чист град“;

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. Проведе се фестивал с организирани
„ремонтни“ работилници на занаятите с изработване на атрактивна карта на занаятите в
Добрич, творчески работилници с рециклирани и отпадни материали, „Референдум“ с
участието на ученици и местни предприемачи на тема „Зелена икономика в най-зеления
град на България“.

4. Карате клуб „Самурай“ - проект „Нашата цел е Вашето бъдеще – 25
години Карате клуб „Самурай“

Във връзка с честване 25-годишния юбилей на КК „Самурай“ в зала „Добротица“
пред 1500 гости бяха направени демонстрации на карате техники и хватки от членовете
на клуба, раздадени бяха награди, съпътствани от богата културно – музикална
програма. За целта със средства от Програмата за финансиране на граждански
инициативи бяха закупени 40 броя екипировки – кимона и протектори за ръце на
членовете на клуба.

5. Сдружение „Хор на учителите - Добрич“ - проект „Музиката – моят
живот“

Основната цел на проекта е да популяризира творчеството на маестро Райко
Тонев чрез тържествено отбелязване на неговата 90 годишнина, 50 от които е посветил
на хоровата дейност в град Добрич, на музикалното възпитание на десетки хористи, на
популяризирането на града ни като културен и духовен център. Хорът на учителите
редовно участва в конкурси и фестивали в страната и чужбина, където представя град
Добрич пред участници от цял свят. С цел осъвременяване сценичната визия на хора
(през последните 10 години хористите ползват осигурени с лични средства дрехи) бяха
закупени 27 броя представителни костюми от три части с възможност за комбиниране.

6. Сдружение „Частна детска градина „Приятели – ДМ“ - проект „Приятели
с приказките - чудното прозорче към света“

Целта на проекта е приобщаване на децата от най-ранна възраст към книгата,
четенето, театралната дейност и утвърждаването им като духовна потребност. Карнавал
на приказните герои и драматизация на любими приказки са част от дейностите,
реализирани със средства по проекта.



В резултат на Програмата  за  финансиране  на  граждански инициативи  в
полза   на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2019 год. са
усвоени средства както следва:

Организация Име на проекта: Одобрен
бюджет

Изразход
вани

средства

Одобрен
разход

1 Народно читалище
„Романо дром - 2002“

„Живите багри на
ромската носия“ 1980 1980 1980

2. Народно читалище
„Мевляна“

„Посланията на шевиците
в народните носии“ 1430 1430 1430

3.Сдружение
„Черноморски център за
развитие“

„Ябълката_Фест“: Второ
издание на екологичен,
здравен арт фестивал за
един по-чист град“

1400 1400 1400

4. Карате клуб
„Самурай“

„Нашата цел е вашето
бъдеще – 25 години КК
„Самурай“

2000 2000 2000

5.Сдружение „Частна
детска градина
„Приятели – ДМ“

„Приятели с приказките –
чудното прозорче към
света“

1370 1432 1370

6.Сдружение „Хор на
учителите - Добрич”

„Музиката – моят живот“” 1820 1822.50 1820

Приет с решение № 4-18 от 28.01.2020 г.
на Общински съвет град Добрич.


