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АНАЛИТИЧНА СПРАВКА

по Отчета за младежта за 2018 г. на Община град Добрич

ПРИОРИТЕТ I.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И

КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Аналитичната справка за изпълнение на Общински план за младежта, приет
с Решение № 16-18/27.02.2018 г. на Общински съвет град Добрич е изготвена на
база приоритети и специфични цели в съответствие със Закона за младежта,
Националната стратегия за младежта 2012–2020 година и информация от
институции и организации.

Целевата група, анализирана в отчета са подрастващите млади хора на
възраст от 15 до 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед
на тяхната расова, национална, етническа, социална и културна принадлежност.

Демографската характеристика на град Добрич не се различава от тази за
цялата страна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на
раждаемост и смъртност, така и в резултат на миграционните процеси, породени
от икономически причини.

 Млади хора, отпадащи от училище

Община град Добрич провежда действия и политики по превенция и
ограничаване на отпадането от училище. Проблемът с отпадането на ученици,
подлежащи на задължително обучение има социално, икономическо,
етнокултурно и образователно измерение.

Корените на това явление се търсят в семейната среда, в липсата на
мотивация за учене, в слабия стремеж за реализация в училищна среда.
Икономическите, образователни и етнокултурни фактори, които са рискови за
отпадане на ученици, оказват силно влияние в квартали с компактно ромско
население.

Във връзка с функционирането на Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и
ученици в задължителната училищна и предучилищна възраст в гр. Добрич са
сформирани три екипа за обхват. В екипите участват представители на
Регионално управление на образованието, Община град  Добрич, Дирекция
„Социално подпомагане“, МВР, училища и др.

Отчитайки актуалността на проблема и влиянието на семейството и средата
като рискови фактори, в училищата се работи за намаляване броя на отсъствията,
за преждевременното напускане на училище. Очертани са границите на участието
и отговорностите на училищната и родителска общност в управлението на
училището.

Създадени са условия за равен достъп и получаване на качествено
образование.

Според Закона за младежта, като младежи са дефинирани лица, на възраст
от 15 до 29 години, а съгласно Закона за предучилищното и училищното
образование, училищното образование е задължително до навършването на 16
годишна възраст. В тази връзка е направена справка в Информационната система
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за реализация на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст / ИСРМ/ за деца, родени в периода 15.12.2003
– 31.12.2004 г., тъй като те попадат във възрастова група „младежи”.
За Община град Добрич, в ИСРМ са подадени общо 203 деца в риск, като:
1.Отпаднали преди учебната 2017 – 2018 г. са 186 ученика – от тях:

- 129 са в чужбина
- за 3 няма зададен актуален статус
- 5 са незаписани в образователната система
- за 48 няма посочена информация за причините, поради които са
отпаднали
- 1 е отпаднал от образователната система

2.Отпаднали през учебната 2017-2018 г. са 7 ученика – от тях
- 4 са в чужбина
- за 2 няма посочена информация за причините, поради които са отпаднали
- 1 е незаписан в образователната система

3.В категория подлежащи за обучение попадат 10 младежи.

 Младежи, завършващи висше образование

На територията на град Добрич има три висши училища: Колеж – Добрич
към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище
по мениджмънт и Добруджански технологичен колеж – Технически университет –
Варна.

През 2018 г. Колеж - Добрич към Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“ завършиха 134 студенти, от които с  ОКС
„професионален бакалавър“ – 98 и 36 с ОКС „магистър“. Общият брой на
студентите е 364 , които се обучават по следните специалности:

- Начална училищна педагогика с чужд език;
- Начална училищна педагогика с информационни технологии;
- Предучилищна педагогика с чужд език;
- Растителна защита;
- Информатика и информационни технологии.
В Колежа се работи по следните проекти:
- Научен проект на Колеж-Добрич към ШУ "Епископ Константин
Преславски", Тема: ”Образователни модели и практики при подготовката на
студентите колежани” , Договор №  РД-10-424/28.02.2018 г. /вх. № РД-08-
138/08.02.2018 г./
Общ трансфер от държавния бюджет за 2018 година: 5265 лв.
- Научен проект на Колеж-Добрич към ШУ„Епископ Константин
Преславски", Тема: „Онлайн информационни технолигии и приложения в
учебния процес“, Договор № РД-10-425/28.02.2018 г. /вх. № РД-08-139/
08.02.2018 г./
Общ трансфер от държавния бюджет за 2018 година: 3110 лв.
- Проект BG05M20P001 –2 –002 –0001 „ Студентски практики – Фаза I”,
финансиран по ОП НИР – приключили студенти –113; регистрирани –219.

Общо 112 младежи, студенти на Колежа получиха стипендии от бюджета
на ШУ „Епископ Константин Преславски" в общ размер на  139 670 лева.

В Добруджански технологичен колеж през  2018 г. се обучаваха студенти
по следните специалности:

- „Земеделска техника и технологии“;
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- „Ремонт и експлоатация на транспортна техника“;
- „Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства“;
Дипломиралите се студенти получават диплом за образователно-

квалификационна степер „професионален бакалавър“ и имат възможност да
продължат обучението си  за „магистър“.

Общият брой студенти е 103, като от тях 41 са под 29 г. Дипломираните
студенти през 2018 г. са 15, като 4 от тях са под 29 г.

Един студент, който е под 29 г. взе участие в Научно – изследователски
проект №13/2018 г. на тема „Изследване вибрационното поведение на ротационни
възли в земеделските машини“.

През  2018 г. Добруджански технологичен колеж навърши 30 години от
създаването си.  Колежът премина успешно акредитация за преобразуване във
Филиал на Технически университет Варна в гр. Добрич със специалности,
отговарящи на икономическия профил на града и региона.

Научна сесия на тема „30 години висше техническо образование в град
Добрич“ се  организира от Добруджански технологичен колеж  и Технически
университет Варна.

Висше училище по мениджмънт, гр. Варна предлага през изтеклата
година обучение по следните специалности:

- „Маркетинг и мениджмънт“;
- „Бизнес администрация“;
- „Международни финанси и търговия“;
- „Международен бизнес и мениджмънт“;
- „Бизнес информационни системи“;
- „Софтуерни системи и технологии“;
- „Маркетинг и управление на туризма“;
- „Гастрономия и кулинарни изкуства“;
- „Хотелиерство и кулинарни изкуства“.
Специалностите са с преподаване изцяло на английски език по програма за

получаване на двойни дипломи, както и специалности на български език в
следните форми на обучение: редовна, задочна, форма адаптирана за работещи,
индивидуална.

Oбучението във ВУМ позволява на талантливите студенти да се развиват,
придобивайки опит в чужбина чрез обучение или стаж по специалността, които се
предоставят в престижни университети /над 180/ и компании /над 200/ от ВУМ.

 Заетост при младите хора

Младежката безработица е приоритет на политиката по заетостта на
национално ниво и в рамките на Европейския съюз. Основна цел на Националния
план за изпълнение на Европейската гаранция на младежта е  всеки младеж да
бъде обхванат и регистриран в Дирекция „Бюро по труда“, за да получи подкрепа
и използва възможности за работа и обучение. През 2018 г. приоритетно бе
предлагано обучение и заетост на регистрираните младежи. Проведоха се
няколко информационни кампании, в т.ч. „Отворени врати”,  на които бе
отправена покана към тази група да посетят Бюрата по труда, за да се информират
за възможностите за заетост, обучение и интеграция. Служителите работиха с
младежите индивидуално, осъществиха консултантски разговори, при които
изготвиха индивидуален план за действие за всеки. Специфична особеност на
групата младежи е, че повечето нямат правилна преценка за своя опит, знания и
умения. Ролята на служителя е да ги окуражи, да извлече максимално полезна
информация, като подчертае силните им страни и потенциала им за развитие.
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Друг проблем за огромния брой безработни младежи е културата на търсене
на работа – на първо място те се обръщат към роднини и приятели. По-
непопулярно сред младите остава търсенето чрез обяви, работодател или чрез
Бюрата по труда, а там възможностите са реални.

За повишаване нивото на заетост на младежите в община Добрич през 2018
г. се работи в следните направления:

- Програми за заетост: Включени са общо 10 лица в програми за заетост,
финансирани от Държавния бюджет и 5 в насърчителни мерки за заетост.
- ОП „Развитие на човешките ресурси”: Общ брой включени младежи - 84;
- Първичен пазар: С посредничеството на Бюрото по труда са започнали
работа 410 младежи от град Добрич.
През 2017 г. стартира схема „Готови за работа“, финансирана от

Европейския социален фонд. Тя е насочена към младежи до 29 годишна възраст,
които са извън пазара на труда – неактивни, обезкуражени. Целта е да се
мотивират за активно включване в състава на работната сила и устройването им
на работа. През 2018 г. по този проект бяха идентифицирани 42 неактивни
младежи. От тях 17 са почнали работа на първичния пазар на труда, 14 са
включени в схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси”, 1 в мерки за заетост и
1 в обучение, а 28 са участвали активно в търсене на работа.

За да се поощрят младите хора да се върнат на  работа след отпуск по
майчинство, стартира нова схема по ОП „Развитие на човешките ресурси“ –
Родители  в заетост. За назначаване на детегледачи по тази схема кандидатстваха
и бяха одобрени 4, от които едно младо семейство.

 Безработица сред младите хора

Относителния дял на регистрираните младежи спрямо общия брой
безработни лица от Община град Добрич, към 30.11. 2018 г. е 11,3%  при 12.7%
през 2017 г., 12.6 % през 2016 г. и 13.3 % за 2015 г. Към 31.11.2018 г. техния брой
е 210, както следва: до 19 г. - 5 бр., 20 г. – 24 г. –62 бр.,  25 г. – 29 г. –143 бр. От
тях 17 са с основно и по-ниско образование, а 70 с висше образование.

 Самонаемане и предприемачество

Относителния дял на самонаетите сред младите хора у нас е под средния за
Европейския съюз. Младите хора се нуждаят от подкрепа, както при
стартирането, така и при развиването на самостоятелен бизнес.
Предприемаческата култура сред тях е все още неразвита. Пречка се оказва и
липсата на стартов капитал, ясна и устойчива визия за развитие в краткосрочен
план, непознаване на бизнес средата и др. Факт е, че през 2018 г. само двама
младежи са ползвали инструментите на ЗНЗ за стартиране на собствен бизнес,
въпреки осъществените 16 консултации в това направление.

Четирима младежи имаха възможност да управляват Добрич в рамките на
кампанията „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт България.
Активните и обществено ангажирани младежи имаха възможността да се
запознаят с функциите на местната власт и как тя работи с гражданите. Ученици
от СУ „Любен Каравелов“ и ЕГ „Гео Милев“ в рамките на един ден да участваха
в реалния процес на вземане на решения, свързани със сферата на хуманитарните
дейности, икономическото развитие и европейски фондове, устройство на
територията, финанси и общинска собственост.

Месечното заседание на Общински съвет град Добрич през октомври бе
открито от млада журналистка от местна медия.
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В СУ „Димитър Талев“ бе отбелязан Деня на ученическото самоуправление.
Най-отговорните и амбициозни ученици се запознаха с отговорностите на
ръководството на училището. Традиционно на този ден учениците заеха местата
на  своите учители. Училищната администрация бе подпомогната от талевци,
заемащи длъжностите на секретари, библиотекари, системни администратори,
помощник – медицински сестри и охранители.

Ученици от  учебната компания „Техно Джуниър“ от   ПГВМ „Проф. д-р
Георги Павлов“ спечелиха приза на Сосиете Женерал Експресбанк за
„Предприемачески дух“ в Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“, който е
финал за учебната година на програмите „JA StartUP“ и „Учебна компания“ на JA,
призната от Европейската комисия още през 2006 г. за най-добрата практика в
обучението за млади хора по предприемачество. Учениците представиха своя
бизнес проект „Производство и реализация на течна и суха биотор и
допълнителни дейности“. Този бизнес учениците развиват в Учебната база на
гимназията в кв. „Рилци“, като отглеждат калифорнийски червеи и получават
течна и твърда биотор. Произведената продукция – течна и твърда биотор и други
продукти от допълнителни дейности те предлагат на пазара, като реализират
печалба, която се разпределя между участниците. ПГВМ „Проф. д-р Георги
Павлов“ работи по програмата на Джуниър Ачийвмънт България вече осем
години, като се създават групи по СИП. Програмата включва организиране на
дейности във фирмата, обучение на лидерите, създаване на бизнес план,
управление, производство и продажби, съставяне на годишен отчет. Основната
цел е изграждане на предприемачески дух и рационално икономически мислене у
учениците, което им помага за започване на  самостоятелен бизнес след
завършване на училище. Участието на учениците в тази форма възпитава и
развива нови умения , които помагат на младите хора не само да се развиват на
пазара на труда, но и да намерят своето лично удовлетворение от това да развиват
потенциала си.

Мотивационна среща „Мисията е възможна“ се проведе в ОМЦ „Захари
Стоянов“. Целта бе мотивиране на младите хора да развиват потенциала си в
България чрез житейски примери на успели хора от нашия град.

След успешното си гостуване през  2013 г. Походът на вдъхновителите бе
отново в Добрич на 17.03.2018 г. Походът се организира от Сдружение „Аз мога
тук и сега“. Събитието се проведе в ОМЦ „Захари Стоянов“ като идеята бе
успешни хора да разкажат пред педагози, ученици и техните родители своите
постижения и да илюстрират мотивацията си да развиват кариера в България.
Лекциите бяха атрактивни, разнообразени с игри и дебати. Форумът е фокусиран
предимно към информационните технологии, но това включва, както
програмиране, така и медии, визуални изкуства, дизайн и др.

По повод Световната седмица на предприемачеството ЧПГТП „Райко
Цончев“ за поредна година бе организатор на Иновационен лагер за млади
предприемачи, с подкрепата на Джуниър Ачийвмънт България. В проведения
лагер на 16.11.2018 г. се включиха 55 ученици от ЧПГТП „Райко Цончев“, СУ
„Св.св. Кирил и Методий“, ПГТ „П.К. Яворов“, ФСГ „Васил Левски“ и ЕГ „Гео
Милев“. Млади предприемачи споделиха своя опит като собственици на успешни
бизнеси в гр. Добрич. В ролята на ментори се включиха и студенти то Висше
училище по мениджмънт. Първите три отбора с иновативни идеи получиха
специални награди, сред които стипендии за обучение във ВУМ. Всички дейности
в лагера се проведоха на английски език.

 Професионално ориентиране и реализация
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През 2018 г. в Бюрото по труда консултации за професионално развитие са
получили 769 младежи от град Добрич. Те се разделят по възрасти , както следва:
до 19 години –29 лица, от 20 до 24 години –254 лица, от 25 до 29 години – 486
лица. За същия период обучение са започнали 52 младежи.

През 2018 г. продължиха дейностите за кариерно ориентиране и
консултиране от кариерните консултанти от ЦПЛР – Ученическо общежитие,
които консултираха учениците за вземане на решения  при преход от една степен
на образование към друга, както и при преминаване към пазара на труда.

През април 2018 г. ученици от XII клас  на СУ „Димитър Талев“ се
срещнаха с представители на Бюрото по труда за да получат информация за:
Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на
професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация,
Мотивационно обучение, Обучение за придобиване на професионална
квалификация и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда,
Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо
образование и с професионална квалификация. Учениците разработиха проекти
на тема: „Как да започна малък бизнес“. Възпитаниците на училището посетиха
работните места на родителите си за да изучават различни професии.

ПГАС спечели проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна
среда“ модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“,
дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“. Проектът на
стойност 70 000 лв. е за ремонт и оборудване на кабинет по животновъдство и
растениевъдство и лаборатория за диагностика и техническо обслужване на
трактори и автомобили.

Отборът на ПГАС се класира на трето място в състезанията „Млад фермер“,
а възпитаник на училището спечели първо място в модул „ Механизация на
селското стопанство“.

През януари 2018 стартира проект BG 05M20P001-2.006-0001“ Ученически
практики – фаза -1“.В проекта  взеха участие 25 ученици. Те бяха  въведени в
професията и успяха да формират начални професионални и  предприемачески
умения и компетентности.

ПГТС „М. В. Ломоносов“  работи по проект BG05M20POO1-2.006
„Ученически практики – фаза 1“, финансиран от ЕСФ чрез ОП „Наука,
образование и интелигентен растеж“ 2014-2020. Проведени са 240 часа
допълнителан практика извън редовните учебни часове от всеки включен ученик,
в реална работна среда в пет фирми в областта на IT техонлогиите.

Училището работи и по Проект ДОМИНО – „Швейцарска подкрепа за
въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна
система. В проекта са включени ученици, обучаващи се по професия „Мебелно
производство“.

В духа на съвременните тенденции за позитивна промяна в
професионалното образование ПГТ „П. К. Яворов“ предлага обучение в дуална
форма в рамките на същия проект. Учениците провеждат производствена
практика в реална работна среда в Добрич и Албена.

През 2018 г. продължиха иновативните процеси в иновативните училища
СУ „Димитър Талев“, СУ „Св. Климент Охридски“ и ПГТП „Райко Цончев“.
Целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното
развитие на учениците подлежат на мониторинг в рамките на четири години.
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ПРИОРИТЕТ II.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ

УСЛУГИ

 Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността
на услугите в подкрепа на развитието на младите хора

Един от приоритетите в общинската политика за работа с младите хора и
през 2018 г. бе превръщане на културните институти в обществено-
информационни и образователни центрове за пълно, качествено и бързо
задоволяване на информационните, културните и образователни потребности на
младите хора.

Обществените библиотеки, читалищата и музеите - Регионална
библиотека „Дора Габе”, Регионален исторически музей- Добрич, Художествена
галерия - Добрич, Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”, Народно
читалище „Пробуда-1939 г.”, Народно читалище „Романо дром-2002 г.”,
Народно читалище „Мевляна-2012“ и Народно читалище „Български искрици-
2016“ и Народно читалище „ Добрич – 2017“,  работиха за:

- Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на
услугите в подкрепа на развитието на младите хора в града;

- Осигуряване на достъп до разнообразни услуги за личностно и
професионално развитие на младите хора в града и съдействие за релевантно
неформално обучение;

- Достъп до информация за превенция на рискови практики и
здравословен начин на живот;

- Подпомагане социалното включване на младежи в неравностойно
положение, информираност относно политиките за социално включване,
социална и професионална интеграция;

- Достъп до информация относно възможностите на младежкото участие,
за кампании, инициативи и програми, за възможностите и ползите от
доброволчеството;

- Организиране и провеждане прояви, стимулиращи развитието на
таланта, творческите умения и културното изразяване на младежите;

- Насърчаване на междукултурния диалог и културното разнообразие,
достъп до информация за възможности за участие в международни инициативи,
срещи и други прояви.

През 2018 г. на територията на гр. Добрич информационни услуги
получиха 6500 млади хора. Отчита се увеличение на посещенията в Центъра за
информация и справочно-библиографско обслужване към Регионална
библиотека „Дора Габе“, което е показател за необходимостта от
информационни центрове в обществените библиотеки и предоставяне на
компютъризирани работни места, свободен достъп до интернет. През изтеклата
година в кампании за информационна грамотност, информационни дни и
уебинари участваха 820 младежи.

Непрекъснато се работи за насърчаване на икономическата активност на
младите хора. Разширен е достъпа до посреднически услуги за намиране на
работа чрез информиране и консултиране относно възможностите за обучение,
както и насочване на младите хора към подходящи работни места, включително
и по програми и мерки за заетост. Регионална библиотека „Дора Габе“
ежедневно предоставя информация за свободни работни места в областта, за
възможности за работа в България и чужбина. През 2018 година 1600 младежи
са запознати с публичните институции в България и ЕС и правата им  като част
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от местната общност и като граждани на Р. България и Европейския съюз. В
обществените библиотеки и читалищата на територията на града се осигурява
непрекъснат достъп до консултантски услуги за личностно и обществено
развитие, включително и развитие на жизнени умения. 1260 млади хора
получиха справочно-библиографско и информационно обслужване, посетиха
безплатни курсове за начална компютърна грамотност, консултантска дейност за
е-умения, е-здраве, е-заетост, е-култура. Всичко това е резултат от поддържане
на добри партньорства на културните институти с нови обществени, културни,
здравни, социални и други институции. Една от основните цели на културните
институти през годината е стимулиране на неформалното обучение сред младите
хора и разширяване възможностите на това обучение за приобщаване на младите
хора към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството,
здравословния начин на живот, предотвратяване на противообществените
прояви. Организирани са 82 информационни кампании за популяризиране
формите на неформалното обучение - публикации на сайта и Facebook
страницата на културните институти, осъществяване на интервюта,
информационни дни, презентации, рекламни материали, прессъобщения.

В Народно читалище „Романо дром – 2002“, благодарение на изградените
клубове „Здравни и социални проблеми", Младежки клуб и  Женски клуб, са
осъществени следните информационни кампании:

- „Превенция на ХИВ/СПИ, туберкулоза и други полово предавани
болести";
- „Вредата от наркотиците";
- „Превенция на ранните бракове“;
- „Отговорно родителство“;
- Обучение по защита на правата на човека, правата на детето,
дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на
младите хора.
На 12-13.03.2018г. в ОМЦ„Захари Стоянов“ се проведе Кандидатстудентска

борса, организирана от Община град Добрич и Сдружение „Кандидатстудентска
борса“ . Организира се за 24 - та поредна година и в нея взеха участие 20 висши
училища. На борсата зрелостниците получиха информация  за условията, реда и
сроковете за кандидатстване, класиране и записване във висши  училища у нас,
битовото устройване на студентите и др. Младежите имаха възможност да
получат кандидатстудентски справочници и информационни материали  от
участниците в борсата.

Специализирана трудова борса  в сферата на туризма  се проведе на
28.03.2018 г. във Висше училище по мениджмънт. Борсата по проект „Готови за
работа“ е организирана от Агенцията по заетостта, с участието на работодатели от
сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Търсещите работа в
горепосочените сфери имаха възможност да получат информация за свободните
работни места и да осъществят пряк контакт и договаряне с работодателите.
На 18.04.2018 г. в Добрич се проведе Панорама на средните училища. Със свои

щандове на площад „Свобода“ се представиха петнадесет училища. По време на
изложението бе предоставена актуална информация за условията и сроковете за
кандидатстване, класиране и записване на учениците за учебната 2018/2019 г. В
рамките на Панорамата ученици демонстрираха  знания и умения, които са
придобили по време на своето гимназиално обучение в Добрич. Провеждането на
Панорамата за пръв път на площад „Свобода“ даде възможност на децата по
атрактивен начин да представят своите училища – демонстрации на народни
танци, спортни умения, фризьорство и маникюр, работа с бинокулярен микроскоп
и др. Представени бяха и храни, приготвени от ученици.
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Свободно време
През 2018 г. Община град Добрич подкрепи много млади хора в усилията

им да развият таланта и творческите си умения, подобри възможностите за
реализация на креативността на младите хора съобразно техните интереси и
стимулиране на инициативността и младежкото творчество чрез:

- подкрепа на над 110 дебютанти в изкуството и над 15 техни проекти;
- носител на наградата „Млад творец“ на Община град Добрич за 2018 г.
стана ученичка за своя обещаващ поетичен дебют и активна и разностранна
дейност в сферата на сценичните изкуства;
- улесняване на достъпа до нови технологии;
-развитие на българското младежко музикално движение в съответствие с
европейските стандарти;
-подпомагане развитието на млади творци и участието им в европейския и
световния културен обмен.
Културните институти в град Добрич играят важна роля по отношение на

предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора.
Културният календар на Община град Добрич за 2018 г. предложи разнообразни
прояви, насочени към тази целева група - концерти, литературни премиери,
спектакли, експозиции, аудиториуми, комплексни културни програми,
интерактивни състезания и викторини, образователни програми, конкурси и
кампании. През 2018 г. културните институти – театри, галерия, регионална
библиотека, читалища, музикални институти осъществиха над 450 събития,
специално насочени към хората в младежка възраст. Всички тези форми дават
възможност на младите хора от една страна да изявят своя талант, а от друга – да
задоволят своите духовни потребности.

Голяма част от младите хора на Добрич се включват в културния живот на
Община град Добрич, както със свои самостоятелни прояви и инициативи, така и
с  участието си във всички празнични културни програми и събития. Културните
събития с участието на млади хора са не само възможност за културно изразяване
и изява на таланта, но и форма за неформално общуване.

Община град Добрич, подпомагайки институционално и финансово
развитието на дейността на Детски хор „Маестро Захари Медникаров”, Общински
младежки център „Захари Стоянов”, НЧ „Йордан Йовков-1870 г.”, НЧ „Романо
дром-2002 г.” и НЧ „Пробуда – 1939 г.”, НЧ „Мевляна-2012 г.“, НЧ „Български
искрици – 2016“, НЧ „Добрич – 2017“, ДКТ „Дора Габе“, Арт център „Палитра”,
ПФТС „Добруджа”, МШ „Доминанта”, МК „Катлин” и др., съдейства за
съществуването на различни форми – студии, школи, курсове, клубове, формации
и др. в сферата на изкуството, в които младите хора се обучават и развиват своите
таланти, дарби и умения. Община град Добрич подпомага изявите на тези състави
на наши и международни сцени и форуми и подкрепя, както техните инициативи,
така и идеите и проявите на училищата в Добрич. Едновременно с това Община
град Добрич реализира различни събития, които целят да подкрепят таланта и
насърчат развитието на творческите заложби на младите хора на Добрич.  През
2018 г. в Добрич се проведоха:

- Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти,
майстори“;
- Международен фестивал „Фолклор без граници“;
- Седмица на камерната музика с международно участие „Константин
Илиев“;
- Фестивал на талантите;
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- Национален конкурс за рисунка-дигитална живопис и графика ”Моята
България“;
- Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения”;
- Национален фолклорен преглед „Събрали ми се, наиграли в Добруджа”;
- Областен конкурс за руска песен, поезия и танц;
- Дни на руската култура в Добрич;
- Цикъл „Дарования“;
- Джаз- и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в
рамките на културния си календар, в това число и празничните концерти на
24 май – Ден на  българската просвета и култура и на славянската
писменост,  на 25 септември – Ден на град Добрич, празници от празнично-
обредния календар – Сирни Заговезни, Лазаровден, Цветница, Великден,
Гергьовден, Еньовден, Архангелова Задушница;
- Автокино;
- Фестивал на екстремни спортове – Extreme Connection – Revolution;
- Флашмобове;
- Зумба маратони;
- Европейската инициатива „Нощ в музея“;
- Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – литературно четене на
текстове на европейски автори с активно участие на млади хора;
- Годишни продукции на ученици на Музикална школа „Доминанта“,
Музикална къща „Катлин“;
- Мюзикъли на Детски музикален театър „Дея“;

Непрекъснато се засилва и връзката „Култура – училище” чрез:
- Сътрудничество между образователните и културните институти при
реализиране на различни проекти;
- Реализиране на комплексните дългосрочни образователни програми на
РИМ – Добрич, Художествена галерия – Добрич, Български камерен
оркестър – Добрич, Духов оркестър – Добрич, Драматичен театър „Йордан
Йовков“ и Държавен куклен театър „Дора Габе“.
През 2018 г. Община Добрич съвместно с Драматичен театър „Йордан

Йовков“ организира II Областен конкурс рецитал „За да я има България“, в който
356 деца и млади хора от  пет общини от област Добрич изявиха своя талант в
областта на художественото слово. Конкурсът, посветен на Трети март даде
възможност  за подобаващо отбелязване на Националния празник на България.

С Решение №32-10/27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич бе приета
Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.
Значително се увеличи броят на подадените искания за осъществяване на закрила
със стипендии и еднократно подпомагане -51бр. Община град Добрич подпомогна
финансово еднократно 36 ученици, класирани на престижни места в състезания и
конкурси в областта на науката, културата и спорта, а стипендии по Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г. получиха 8 ученици.
Две от децата, показали постижения в различни сфери са подпомогнати, както
еднократно, така и със стипендия.

През  2018 г. дейностите на ОМЦ „Захари Стоянов“  бяха насочени към
младите хора и целяха тяхното личностно израстване, приобщаване и включване в
живота на общността. Центърът разработи ключови дейности и добри практики с
участието на млади хора, младежки организации, асоциации и структури.
Повечето образователни дейности и работни практики, заложени в програмата на
Центъра, отговаряха на профила на неформалното образование, като активно се
използваха обучението в човешки права, междукултурен обмен и социално
включване. Програмата и философията на работа са основани на ценностите на
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Съвета на Европа: Зачитане на правата на човека, Демокрация, Върховенство на
закона. През годината  са предоставени информационни услуги на 1957 младежи.
Най-често е търсена информация  за: дейностите на Младежкия център,
осмисляне на свободното време, портали и уеб сайтове с различна тематика,
професионална и трудова реализация, възможности за продължаване на
образованието в страната и чужбина, стипендиантски програми, магистърски
програми, дистанционно обучение, платени стажове, доброволчество, младежки
обмени, кампании, конкурси и други. Информационните услуги се предоставят
чрез индивидуални и групови срещи,  чрез сайтовете на ОМЦ„Захари Стоянов“,
„Младежки център - Добрич“ и чрез фейсбук страницата, където непрекъснато се
публикува актуална информация, свързана както с дейностите, така и с новини и
събития, представляващи интерес за младите хора. Информация  се предоставя и
на място в Центъра, по училища, младежки територии и клубове.

ОМЦ „Захари Стоянов“ реализира редица събития с активната подкрепа  на
Община гр. Добрич на международно, национално, регионално и общинско ниво:

- XXVII Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“- Добрич 2018;
- XIII Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика
„Моята  България“ – Добрич 2018
- I Областен научен конкурс „Науката на живо“;
- XV Общински конкурс за карикатура „Смешното в училище в
карикатури“ 2018;
- II Областен конкурс за есе „Защо семейството е важно за всяко дете?“
в партньорство с Фондация „Лумос“, България.
Проведени бяха 15 неформални обучения и срещи дискусии,  в които

участие взеха 328 младежи на възраст между 15 и 29 години. Младежите
повишиха своята информираност по въпроси, свързани с проявите на  агресия и
насилие в обществото, за човешките права, задължения и отговорности,
финансова грамотност, за превенция на рисково сексуално поведение и
злоупотребата с наркотични вещества, трудова реализация и други теми,
определени от самите тях.

Младите хора имаха възможност на територията на Младежкия център  да
се срещат, да общуват свободно и обсъждат актуални теми, да изясняват и
изразяват своите убеждения, ценности и идеи, да демонстрират възможности.
Дебатираха в безопасна рамка, базирана на достойнството на всяко човешко
същество, свободата на мисълта и словото, зачитане на чуждото мнение. Така те
откриха и придобиха умения, и се подготвиха за активно участие в обществения
живот.

През изминалата година ОМЦ „Захари Стоянов“ се включи в 4
международни и национални информационни кампании и 2 общински кампании:
„12-ти Август – Международен ден на младежта“, „5-ти декември -
Международен ден на доброволеца“, „1-ви декември – Световен ден за борба със
СПИН“,  „10-ти декември – Международен ден на човешките права“.

Проведена бе и кампания за популяризиране дейностите на Центъра.
В кампаниите бяха обхванати 1405 младежи. В резултат на тяхното

провеждане  се повиши информираността на младежите  и тяхната активност. От
предоставените информационни материали получиха детайлна и изчерпателна
информация по проблеми, които ги засягат и които биха подобрили тяхното
качество на живот. Проведените кампании помогнаха за възпитаването в
европейски и общочовешки ценности, повишиха информираността относно
„Всеобща декларация за правата на човека“, стимулираха активна гражданска
позиция, популяризираха дейностите на Центъра.
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През 2018 г. се проведоха 176 събития - 30  концерта, 24 радиопредавания,
19 изложби, 2 обмена, 15 неформални обучения и поредица от други инициативи,
в които се включиха 8938 младежи на възраст 15–29 г. Инициативите се
проведоха в ОМЦ „Захари Стоянов“ и на територията на гр. Добрич.
Проведените концерти се инициираха от младите хора и за младите хора, като
отговориха на потребностите им за изява. Част от концертите имаха  тематична
насоченост и се проведоха в партньорство  с други институции.

Младите хора взеха участие в 53 общински, национални и международни
конкурси в различни сфери на изкуството – музикално, танцово, театрално и
изобразително изкуство, дигитална живопис, шахматни и бридж турнири и др.

Младежите от Клуб „Театър“ инициираха и реализираха  5 спектакъла
„Идеалните непознати”. Клуб театър „Гео Милев“, представи 2 постановки „Няма
да има по-добри от нас“. Клуб „Журналистика“ реализира 24 радиопредавания,
които се излъчваха по радио „Добруджа” в програма „Тийнейджър”. Чрез тях се
отправяха позитивни послания до младите хора, включително и подчинени на
важни дати от националния календар.

През отчетния период се проведоха тематични уъркшопове: „Комикс“ в
партньорство с Регионална библиотека „Любен Каравелов“- гр.Русе, „ Храните
днес“, великденска работилница и други.

Центърът проведе и дейности, насърчаващи двигателната активност на
младите хора – Зумба танци, тренировки на открито и приятелски спортни срещи.
Екипът насърчи, съдейства и спомогна за реализирането на редица
благотворителни инициативи по идея и в помощ на различни млади хора.

ОМЦ „Захари Стоянов“ е част от Национална мрежа на младежките
центрове, създадена по Програма „Деца и младежи в риск“,  Компонент 1
„Младежи в риск“.  В мрежата участват още Младежките центрове в градовете
Враца, Пловдив и Стара Загора. Центърът в Добрич бе избран за председател
през периода декември 2017 г . – юли 2018 г . В рамките на председателството се
проведоха редица инициативи, като най-значимата от тях е реализирането на
Летен младежки лагер „Нека ни е еко“, с образователен и екологичен характер. В
лагера се включиха 21 младежи от градовете - участници в мрежата. Планираните
дейности се проведоха на територията на общините  Добрич, Шабла и Балчик.
ОМЦ „Захари Стоянов“ бе домакин на среща на Младежките центрове от Стара
Загора, Пловдив и Враца. Срещата, проведена на 28-30.03.2018 г. бе със цел
обмяна на добри практики в работата с млади хора. Младежите взеха участие във
Фермерския пазар за проучване на нагласите за здравословен начин на живот сред
посетителите на пазара.

През 2018 г. продължи поддържането и създаването на нови партньорства
с училища, НПО, Младежки центрове и публични институции при реализация на
дейности за деца и млади хора, с цел обединяване на усилията за постигане на по-
добри резултати.

Екипът насърчи функционирането на създадения Консултативен съвет
към Центъра, посредством активно участие на младите хора в обсъждане работата
и реализирането на инициираните от тях дейности.

В резултат от реализираните дейности младите хора откриха своите
таланти и развиха своите умения, проявиха активна гражданска позиция през
призмата на изкуството. Създаде се стимулираща среда за свободно общуване,
обмяна на опит и знания. През периода Центърът отговори на актуалните
интереси на младите хора в общността. Спомогна за развиване на уменията и
потенциала на младежите, запознаването им с нови хора и създаването на
приятелства. Те развиха уменията си за работят в екип, проявявайки търпение,
упоритост и дисциплина.
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ПРИОРИТЕТ III.
НИВО НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ ЗА

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

 Млади хора, практикуващи спортни дейности

Младите хора спортуват в град Добрич благодарение на изградените и
функциониращи спортни клубове, секции, школи и форми. Регистрираните
спортни клубове на територията на Община град Добрич са 40, за сравнение през
2017 бяха 36. Младите хора имат възможността да спортуват активно и
професионално следните видове спорт: хандбал, волейбол, баскетбол, лека
атлетика, футбол, карате, бокс, вдигане на тежести, колоездене, художествена
гимнастика, ориентиране, бридж, шахмат, тенис на маса, културизъм, конен
спорт, плуване, пожаро-приложен спорт и др.

Освен удовлетворението от постигнатите изключително добри резултати на
регионални и национални първенства, спортът развива в подрастващите и
младите хора редица ценни лични качества, необходими за успешната реализация
в професионалния им и личен живот.

В град Добрич се намира и единственото в областта Спортно училище „Г.
Ст. Раковски”. В него се обучават 175 ученици от 5 до 12 клас, разпределени в 9
вида спорт. През календарната 2018 г. те завоюваха общо 156 медала от
международни и държавни първенства, международни и държавни турнири в
следните спортове: бокс, борба, вдигане на тежести, лека атлетика, хандбал и
художествена гимнастика.

Върхови постижения на възпитаниците на училището от състезания са:
Международни състезания:
- 2 бронзови медала на Световно първенство за хора с увреден слух по
борба свободен стил и класически стил;

Държавни първенства и Купа „България”:
- Бокс – 5 златни, 3 сребърни и 14 бронзови медала;
- Борба свободен стил – 4 златни, 5 сребърни и 14 бронзови медала;
- Вдигане на тежести – 5 златни, 1 сребърен медал;
- Лека атлетика – 1 златен медал;
- Хандбал – II място на Държавно първенство за мъже и II място на Купа
„България“ за мъже и III място на Купа „България“  за младежи.

Международни и държавни турнири:
- Борба свободен стил – 4 златни, 4 сребърни и 6 бронзови медала;
- Вдигане на тежести – 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала;
- Лека атлетика – 2 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медала;
- Колоездене – 2 сребърни и 3 бронзови медала;
- Художествена гимнастика –50 златни, 16 сребърни, 7 бронзови медала.
Община град Добрич съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм

и младежки дейности - Добруджа“ ежегодно организира и общинския етап на
Ученически игри, които са вписани в Националния спортен календар на МОН.
Игрите се проведоха съгласно Правилата за организиране и провеждане на
Ученически игри за учебната 2017/2018 г. Община град Добрич финансира игрите
със сумата от 12 228 лв. В общински етап се включиха 19 училища, 135 отбора,
1267 ученици. Състезателите премериха сили по следните осем вида спорт:
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баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, лека атлетика, бадминтон, тенис на маса,
шахмат. За трета поредна година се проведе връчване на награди за успешно
класиране в общинския етап на Ученически игри през 2017/2018 г. в присъствието
на директори на училища и учители по физическо възпитание и спорт, пряко
ангажирани с участието на учениците в спортните състезания. Град Добрич  бе
домакин  на финалните състезания  на Ученическите игри по футбол  за ученици
XI –XII клас  и хандбал момчета за V-VII и VIII – X клас, проведени в периода
май-юни 2018 г.

За националния етап на игрите се класираха ученици от СУ „Димитър
Талев“ - V-VII- момчета – волейбол,  СУ „Св.св. Кирил и Методий“ - VIII – X клас
– девойки - волейбол, СУ „П.Р.Славейков“ - VIII – X клас – юноши – хандбал,
ПМГ „Иван Вазов“- VIII – X клас - шахмат, ЕГ „Гео Милев“- XI – XII клас –
юноши – волейбол, ФСГ „Васил Левски“ - XI – XII клас - футбол.

Безспорен успех е класирането на второ място на СУ „Св.св. Кирил и
Методий“ - VIII – X клас – девойки – волейбол, трето място на хандбалния отбор
на СУ„П.Р.Славейков“, юноши VIII – X клас, както  и на трето място на ЕГ „Гео
Милев“ – юноши - XI – XII клас във Финалните състезания на Ученически игри
за 2017/2018 г. Състезател от СУ„П.Р.Славейков“, стана голмайстор на турнира и
намери място в т. н. Златна седмица, включваща седемте най-добри състезатели
по постове. Ученик от ЕГ „Гео Милев“ спечели индивидуална награда за най-
полезен състезател н Финалните състезания на Ученически игри по волейбол за
юноши - XI – XII клас.

Здравословния начин на живот, физическата активност и спорта са
насърчавани и подкрепяни от цялата общност в СУ „П.Р.Славейков“. Всички
ученици спортуват благодарение на допълнителния час за спортни дейности и  на
функциониращите секции по хандбал, бадминтон, шахмат, тенис на корт,
мажоретен състав. С множество постижения през годината са учениците в
спортовете – плуване, карате, тенис, лека атлетика и др.

Община град Добрич и ОП „Спортни имоти“ организираха  на 18.05.2018 г.
отбелязването на Световния ден  на предизвикателството - България спортува
2018 . Проявата бе предварително популяризирана чрез сайта на Община Добрич,
и местните медии. В  спортната инициатива се включиха общо 523 деца, ученици,
учители, треньори от ОУ „Хан Аспарух“, ОУ „Панайот Волов“ , Обединено
училище „Йордан Йовков“, ОУ „Христо Смирненски“ , ОУ „Н.Й.Вапцаров“ , СУ
„Св. Климент Охридски“ ,СУ „Г.Ст. Раковски“, СУ „Димитър Талев“, ПМГ „Иван
Вазов“,  ПГВМ „Проф.д-р Георги Павлов“, ПГТС „М.В.Ломоносов“, EГ „Гео
Милев“, ФСГ „Васил Левски“, СУ „П.Р.Славейков“,  ПГАС, ХК „Добруджа“, БК
„Добрич 93“, СКЛА „Добруджа“, СКЛА „Добрич“. Определеният маршрут за
пешеходен туризъм бе достъпен за всички независимо от пол и възраст. След
изминаване на маршрута всички участници заявиха желанието си за участие в
томбола чрез предварително попълнени талони. Община Добрич осигури
волейболни и футболни топки, ракети за бадминтон, раници, хилки за тенис,
въженца за скачане. Положителни емоции създадоха тениските,  осигурени от
Българска асоциация „Спорт за всички“.

На 30.05.2018 г . ученици от СУ „Димитър Талев“ извиха български хора в
двора на училището . Танцовият маратон на талевци бе част от общоевропейската
инициатива MOVE  week /Седмица на движението, която има за цел да покаже
ползите от воденето на здравословен начин на живот и редовно практикуване на
физическа активност и спорт.

През лятната ваканция Община Добрич съвместно с ОП „Спортни имоти“
създаде организация за безплатно ползване от подрастващите  на спортна база,
подходяща за тенис, лека атлетика, баскетбол, футбол.
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Европейският ден на спорта в училище -28.09.2018 г. бе отбелязан чрез
провеждане на спортни прояви – щафетни игри, мини футбол, народна топка,
теглене на въже, канадска борба и др. в ОУ „Христо Смирненски“. В
инициативата се включиха и ученици от СУ „Димитър Талев“ чрез участие  във
флашмоб с народни танци.

С финансовата и организационна подкрепа на Община Добрич се проведе
Лекоатлетически турнир „Лекоатлетите на Добруджа“, в който се включиха общо
230 деца и ученици от 8 детски градини и 6 училища от гр. Добрич, както
ученици от страната.

На 11.10.2018 г. Община град Добрич съвместно с ОП „Спортни имоти“ се
включи в инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички“ за  отбелязване
на Световния ден на ходенето. В проявата се включиха над 300 деца и ученици,
учители, треньори, спортни клубове, граждани. Община град Добрич осигури
награди – спортни пособия, а Българска асоциация „Спорт за всички“ - тениски,
които бяха раздадени чрез томбола.

В СУ„Любен Каравелов“ в модулно обучение и секции по футбол,
волейбол и тенис на маса са обхванати 114 ученици от VIII –XII клас.

В СУ „Св.св. Кирил и Методий“  в спортни секции са включени 70
ученици.

 Ниво на информираност и придобити умения и знания за
здравословен начин на живот

Дейностите на РЗИ по „Профилактика на болестите и промоция на
здравето” се реализират на базата на Националната здравна стратегия „По-добро
здраве за по-добро бъдеще на България” с основна стратегическа цел: Промоция
на здраве и профилактика на болестите.

Основните приоритетни цели са:
- Ограничаване разпространението и профилактика на основните рискови
фактори, свързани с начина на живот;
- Ограничаване, намаляване и ликвидиране вредното въздействие на
факторите на средата върху здравето;
- Ограничаване разпространението и профилактика на хроничните
неинфекциозни болести;
- Профилактика на инфекциозните заболявания с регионално и национално
значение – туберкулоза, СПИН, СПИ;
- Ограничаване рисковите фактори, свързани с храненето, които могат да
доведат до възникване на хранителен дефицит и ХНБ;
- Изграждане на капацитет на локално ниво за развитие на дейности,
укрепващи здравето;
- Здравно-образователна дейност относно основните поведенчески
рискови фактори за ХНБ сред подрастващото поколение и рискови групи от
населението.
Една от приоритетните целеви групи в здравно-образователните

инициативи и кампании на РЗИ – Добрич са учениците и младите хора в Община
Добрич, като през 2018 г. към тях са насочени и реализирани следните дейности:

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 –
2020 г.

Компонент – тютюнопушене
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С цел подобряване здравето на младите хора чрез намаляване заболяемостта
и смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето, през отчетния период
са проведени общо 25 лекции и обучения и са обхванати  588 ученици по темите:
„Митове и факти за тютюнопушенето”, „Тютюнопушенето като поведенчески и
рисков фактор по отношение на сърдечно-съдови и белодробни заболявания”,
„Зависимост и тютюнопушене“.

По повод Световният ден без тютюнопушене – 31 май 2018 г. РЗИ –
Добрич организира провеждането през м. май на скринингова кампния за
измерване на въглеродния монооксид в издишания въздух и количеството на
карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с апарат /Smoker
lyzer/ с изнесени два консултативни кабинета.

По повод Международният ден без тютюнопушене – 15.11.2018 г. са
проведени:

- Скринингова кампания за измерване на въглеродния монооксид в
издишвания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на 29
пасивни и активни пушачи, с апарат /Smoker lyzer/ с два  изнесени
консултативни кабинета на територията на ФСГ „Васил Левски“.

- Обучения  на тема: „Митове и факти за тютюнопушенето. Упражняване на
умения за критично мислене и повишаване на вниманието към рисковия фактор
тютюнопушене” - с ученици от прогимназиален и гимназиален етап от училища
на територията на гр. Добрич;

По повод Световния и Международен ден без тютюнопушене са
проведени две организационно-методични срещи с медицински специалисти от
училищата в град Добрич, по отношение работата им в тази област с
подрастващи. Изготвени са два информационни бюлетина, които са
популяризирани чрез медиите.

През 2018 г. са консултирани и е направено измерване с апарат Smoker
lyzer на 142 младежи от гр. Добрич.

Компонент – злоупотреба с алкохол
С цел запознаване с влиянието и последиците от употребата на алкохол и

оценяване на индивидуалната нагласа върху решението за употреба на алкохол,
както и повишаване информираността на учениците относно факторите, оказващи
влияние върху ефекта от алкохола, през отчетния период в училищата на гр.
Добрич са проведени 27 лекции и обучения с участието на 630 ученици.

Компонент – хранене
През отчетния период проведените от РЗИ – Добрич обучения и

лекции/беседи са сред други възрастови групи от населението на община Добрич.
Предоставени са 110 бр. здравно - образователни материали с препоръки за
здравословно хранене на различни възрастови групи от населението /деца от 3 до
6 год., ученици от 7 до 18 год. и лица от 18 до 65 г. /на медицинските специалисти
от гр. Добрич./

По повод отбелязване на Световната седмица на кърменето, на 02.08.2018 г.
в РЗИ - Добрич бе проведена среща - разговор между настоящи и бъдещи майки,
като мултимедийна презентация по темата е изнесена от представител на Алианс
на българските акушерки и водещ на Училище за бъдещи родители към клуб
„Усмивки” в гр. Добрич. Акцентирано е върху подкрепа на кърменето и като
психо-емоционално изживяване, споделяно от опита на настоящите майки. На
06.08.2018 г. е реализирана неформална среща между настоящи и бъдещи майки,
като на присъстващите са раздадени 30 бр. здравно-образователни материали;
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Издадени са 4 бр. информационни бюлетини, разпространени чрез местни
медии във връзка  с отбелязване на:

- 7 април - Световен ден на здравето;
- 19 май - Европейския ден за борба със затлъстяването;
- 1-7 август - Световна седмица на кърменето;
- 16 октомври - Световен ден на прехраната.

Компонент – физическа активност
Начинът на живот, свързан с ниска физическа активност, се асоциира с

редица болестни състояния: сърдечно-съдови заболявания, хипертония,
затлъстяване, захарен диабет тип 2, остеопороза и други.

По повод 20.10.2018 г. - Световен ден за борба с остеопорозата и
профилактика на йоддефицитните заболявания е издаден информационен
бюлетин, който е разпространен в местни медийни и електронни издания.

Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ
2016–2020 г.

Дейностите за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве са
насочени предимно към младите хора, като е акцентирано на следните теми:
„Контрацепция”, „Превенция на ХИВ/СПИН” и „Превенция на сексуално
предавани инфекции”. През 2018 г. в училищата на гр. Добрич са проведени 32
лекции и обучения,  с обхванати 1048 ученици.

По повод 14-ти февруари – Денят на влюбените  са проведени следните
дейности:

- Организирани са лекции, обучения и викторини в училищата на тема:
„Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ”, „Превенция на рисково сексуално
поведение”
-На 16.02.2018 г. в гр. Добрич е проведена проява със 105 участници.
Предоставени са 110 бр. презервативи и 30 бр. ЗОМ - брошури;
- През месец февруари от медицинските специалисти са проведени лекции и
беседи в училищата. Всяко училище отбеляза 14 февруари с разнообразни
форми и прояви по избор на учениците – изработка на рисунки, колажи,
пана, „Валентинки” с оригинални послания, подреждане на табла с
материали за СПИН.
Във връзка с реализиране на дейностите по повод на 20.05.2018 г. –

Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН под мотото
„Подготовката за бъдещето се основава на опита ни от миналото“, в училищата са
проведени обучения на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН”.

Проведена е организационно-методична дейност с медицинските
специалисти от детско и училищно здравеопазване.

Във връзка с реализиране на дейностите по повод Националната
АНТИСПИН кампания за 01.12.2018 г. – Световен ден за борба срещу СПИН, на
територията на град Добрич са проведени три масови прояви с 355 участници.

През м. декември е проведена организационно – методична дейност с
медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване, на която са
раздадени 150 здравно-образователни материали и 1400 презервативи.

Изготвени са три информационни бюлетини, които са популяризирани
чрез медиите.

Добрич се включи в Националната АНТИСПИН кампания с провеждане на
образователни мероприятия с млади хора и разпространение на здравно-
образователни материали. Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и
изследване за ХИВ/СПИН към РЗИ – Добрич бе посещаван 2-3 пъти седмично.
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Дейности за подобряване на сексуалното и репрудуктивно здраве
Дейностите за подобрявен на сексуалното и репрудоктивно здраве бяха

насочени предимно към млади хора, като е акцентирано на следните теми:
„Пубертет“, „Полово възпитание“, „Контрацепция“. През 2018 г. са проведени 17
обучения с 371 ученици от училищата на град Добрич.

Дейности за превенция употребата на психоактивни вещества
Чрез дейностите по превенция сред подрастващите се цели намаляване на

рисковите форми на поведение, които са свързани с употребата на наркотици,
като се акцентира върху разпространението на информация за наркотичните
вещества, въздействието им върху физическото и психическо здраве и генериране
на алтернативи на употребата на наркотични вещества. През 2018 г. от РЗИ –
Добрич са проведени 30 лекции и обучения в училищата на теми: „Превенция на
употреба и злоупотреба с наркотични вещества”, „Психоактивни вещества –
основни понятия” и „Рискови поведения при употреба на психоактивни вещества”
с обхванати 704 ученици.

Във връзка с Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния
трафик на наркотици -26 юни, РЗИ – Добрич изготви информационен бюлетин,
който е разпространен до всички местни медии.

През 2018 г. с цел повишаване нивото на информираност на младите хора
за водене на здравословен начин на живот, Общински съвет по наркотични
вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества към
Община град Добрич,  реализира следните програми и дейности,  насочени към
ученици:

- Програма „Превенция на употребата на наркотици в училищата VІІІ – ХІ
клас”. Програмата се изпълнява от 2008 г. с  основна цел - учениците да
усвоят умения за здравословен начин на живот, да избягват рисково
поведение и овладяване на социално адаптивно поведение.
- Дългосрочна програма „Карате училище”. Програмата се изпълнява от
2007 г. с цел правилно осмисляне на свободното време на учениците.
Дългосрочна програма „Тенис училище”. Превантивната програма се
изпълнява от 2006 г. с цел  неутрализиране отрицателното влияние на
улицата.
- Превантивно-информационен център активно работи по изпълнението на
стратегическата задача - намаляване на предлагането. Продължи активното
и ползотворно сътрудничество със служителите на Първо РПУ на МВР град
Добрич. При провеждане на съвместна кампания, бяха осигурени
диагностични реактиви на стойност 1360 лв. за наличие на употреба на
наркотични вещества у водачите на моторни превозни средства.
- На 18.11.2018 г. по повод Международния ден на жертвите от пътно
транспортни произшествия се проведе прожекция на филма „Умирай лесно“
- първа и втора част. Участваха  над 900 ученици от ПГТОЛП и СУ
„Климент Охридски“, както и  техните учители, които участваха в
дискусиите за насилието и агресията по пътищата.
- Проведени  на 6 семинарни  обучения  с медицински специалисти,
педагогически съветници, и учители на теми:  „Техники за скрининг, ранни
и кратки интервенции и насочване към лечение”,  „Слушайте детето“,
„Рисково поведение в ранното образование“,  „Опасности от употребата на
наркотични вещества“ и „Тенденции и иновации при разпространение на
психоактивни вещества“
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- Проведени са 23 работни срещи с ръководствата на училища и учители  с
цел промотиране на общинските програми за превенция и разпространение
на превантивни материали.
- Участие в родителски срещи с цел консултация на родители – 150
родители.
- Проведени  17 мотивационни интервюта със семейства на зависими.
- Изработени и издадени са 6 750 броя превантивни материали.
- Обучение на 35 педагогически съветници на тема „Агресия решаване на

казуси“.
- Обучение на психолози, МКБППМН, ДПС и служители на І  РПУ на
МВР на тема: „Иновации при разпространение на психоактивни вещества“.
- В подкрепа на борбата с ХИВ-СПИН, съвместно с учениците от
паралелките по изобразително изкуство от СУ „Климент Охридски“ е
експонирана  изложба с плакати.
- На 1-ви юни - Международен ден на детето, ученици от ОУ „Хр. Ботев“,
твориха на тема: „Да направим света по шарен“ с цветни рисунки по
бордюрите пред Община град Добрич.
Превантивно – информационен център по наркотични вещества организира

среща-разговор с журналиста и автор на книгата „Падение и спасение“ на Весела
Тотева, книга – изповед, за живот преминал през деветте кръга на ада, стигнал
дъното и въпреки всичко успял да се отласне от него. На срещата участваха
ученици от всички училища

Изложба, представяща рисунки на деца от добрички улища бе открита  на
26.06.2018 г. Изложбата, посветена на Международния ден за борба със
злоупотребата на наркотици и наркотрафика бе организирана от Община град
Добрич, МКБППМН, ПИЦНВ, Програма „Синди“.  Целта на изложбата бе
участниците да се ангажират със социалния проблем наркомания и да получат
информация за въздействието върху човешкия организъм, физическите и
умствените увреждания,  до които водят. Творбите на децата изразяваха
творческата позиция за проблемите на наркоманиите, както и какъв би бил
живота без наличието на наркотици. В ОМЦ „Захари Стоянов“ ПИЦНВ
представи превантивни материали за опасностите, които крие употребата на
наркотични вещества и съвети към деца и родители за справяне с проблема
зависимост. На 26.06.2018 г. се проведе и волейболен турнир с децата от
Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждане -1,2,3 . Целта на
турнира бе да се даде алтернатива за правилно психическо и физическо развитие
и да се изтъкне предимството на спорта пред пагубното влияние на наркотиците.

На 17.10.2018 г. се проведе среща с инспектор от СДВР и представители на
училищата във връзка с новите тенденции сред дрогите и опасностите за младите
хора. Среща с представителя на СДВР  и ученици се проведе и в ЕГ „Гео Милев“
и ПГТОЛП.

Дейности за  психично здраве
През отчетния период на територията на гр. Добрич от РЗИ – Добрич са

реализирани здравно - образователни дейности сред подрастващи и млади хора по
промоция на психично здраве, обучение в комуникативни умения за
предотвратяване на насилието и агресивното поведение - общо 14 беседи и
обучения с 280 ученика на тема: „Себепознание. Ценностна система” и „Умения
за общуване – вербални и невербални”.
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Дейности по околна среда и здраве
През 2018 г. РЗИ – Добрич проведе 3 беседи със 112 участника. По повод

Световния ден на водата - 22.03.2018 г. и Световния ден на земята – 22.04.2018 г.
са издадени два информационни бюлетина, които са  разпространени в местни
медийни и електронни издания.

Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на
Община град Добрич през 2018 г., по приоритет Здравословен начин на
живот

В СУ„Димитър Талев” в часовете по психология младежите разработиха
проекти, свързани с превенция на зависимости. Изнесоха открити занятия.

Формирани бяха клубове по проект „Твоят час“ за здравословно хранене,
дейности на открито, туризъм.

Изготвиха се европейски здравни карти на всички ученици, завършващи 12
клас.

В резултат на тези дейности се повиши  информираността, както и
придобитите умения и знания за здравословен начин на живот. Здравни беседи
със специалисти от РЗИ – Добрич се проведоха на теми като „Вредата от
алкохола и тютюнопушенето“,, „Превенция на употребата на наркотици“,
„Запознаване с рисковете от СПИН, „Полово – предавани болести“,
„Здравословно хранене“.

С цел превенция, повишаване на информираността и придобиване на знания
и умения за здравословен начин на живот у младите хора, от медицинското лице в
СУ „Любен Каравелов“ и специалисти от РЗИ – Добрич, се проведоха беседи и
лектории на тема:

- „Травми на стави и кости“ – обхванати 95 ученици;
- „Първа помощ при кръвоизливи“ – обхванати 73 ученици;
- „Първа помощ при рани“ – обхванати 68 ученици;
- „Половопредавани инфекции“ – обхванати 108 ученици;
- „Алкохол и видове наркотични вещества“ – обхванати 40 ученици.
С цел подобряване здравето на младите хора от СУ „П.Р.Славейков“ чрез

намаляване на заболяемостта, както и с цел повишаване на информираността и
придобиване на навици за здравословен начин на живот са проведени лекции,
беседи, дискусии и обучения, съобразно възрастта на учениците по следните
теми:

- компонент - психоактивни вещества: „Факти и последици за здравето от
пушене на наргиле“, „Тютюнопушене и здраве“, „Алкохолът – митове и
факти“, „Алкохолът, цигарите и наркотиците – вредни за здравето на
човека“, „Предпазване от употреба и злоупотреба с психоактивни вещества“,
„Избирам себе си“;
- компонент – хранене: „Нашата храна“, „Колко е важна закуската и какво се
случва при липсата ѝ?“, „Видове храни и влиянието им върху нашето
здраве“, „Хранене и здраве“, „Кои храни са здравословни?“ „Диета?“;
- компонент – физическа активност: Ежедневието на съвременните деца се
характеризира с ниска физическа активност и неговите неблагоприятни
последствия за здравето им. Физическата активност не означава единствено
упражняване на различни видове спорт. Това са всички видове физическа
дейност – пешеходство, домакинска работа, танци. В училище са проведени
разяснителни кампании, свързани с влиянието на физическата активност
върху човешкото тяло, както и с влиянието ѝ върху намаляването на нивото
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на стреса. С участието на медицинските лица в училище са проведени срещи
с учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап, по време на
които е акцентирано върху факта, че редовните физически упражнения
допринасят не само за поддържане на нормално телесно тегло, но също така
и за предпазване от редица заболявания, както и за подобряване на
физическото и психическо здраве.
- компонент – повишаване на сексуалната култура: в училище активно
действа постоянна училищна комисия по здравно образование, в чиято
дейност са заложени и проведени мероприятия, свързани със сексуалната
култура на подрастващите. Във връзка с превенцията и контрола на ХИВ и
сексуално предаваните инфекции е проведено обучение с, представител на
РЗИ – Добрич. По повод 1 – ви декември – Световния ден за борба със
СПИН в училището са раздавани презервативи, изработени са табла,
проведени са разговори и беседи. След спечелен от Училищното
настоятелство проект са проведени беседи с учениците от девети до
дванадесети клас по въпроси, свързани със сексуалната култура. Беседите са
водени от психолог и от специалист акушер-гинеколог.
СУ „Св. Климент Охридски“ работи по училищна програма за здравно

образование съвместно с РЗИ, както и с МВР по превенция на наркоманиите.
Община Добрич организира в периода 02-05.04.2018 г. Общинска кампания

„Бъди здрав“. В многобройните прояви се включиха и младежи от СУ „Г.Ст.
Раковски“, които участваха в кампанията с крос и колоездене за здраве,
демонстрация по художествена гимнастика и борба. Проведоха се и спортни игри
между потребители на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и
Защитетни жилища за лица с умствена изостаналост, Центрове за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания и Център за обществена подкрепа.

ПРИОРИТЕТ IV.
ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

 Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск
на възраст от 18 до 25 години

Основна цел е да се създаде система за подпомагане на достъпа на
младежите в неравностойно положение до всички области, с цел социално
приобщаване и личностно развитие. Необходимо е създаването и насърчаването
на проекти за младите хора с по-малко възможности, които да открият и
използват своите възможности, прилагайки ги в ежедневието.

Предприетите мерки за социално включване на младежите са свързани с
консултиране и насочване за ползване на социални услуги на територията на град
Добрич, с цел осигуряване на здравни, образователни и рехабилитационни грижи.
Стимулира се ангажираността на младежите. Специалистите създават
организация на свободното им време и извършват обучение за развиване на
умения за водене на самостоятелен начин на живот.

Социална помощ се отпуска след обстойна преценка относно доходи,
имущество, трудова заетост, семейно и здравословно състояние. Тя се получава
до момент, в който нуждаещото се лице не започне само да задоволява своите
жизнени потребности. Този тип помощ от държавата има личен характер.
Младежите, които отговарят на условията, заложени в нормативния акт,
получават социални помощи /целеви, еднократни и месечни/. Целта е, те да се
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подпомогнат при воденето на самостоятелен и независим начин на живот. През
2018 г. под 10 % от подпомаганите лица със социални помощи са млади хора на
възраст от 18 до 25 години.

 Социални услуги в общността /включително от типа подкрепа,
придружаване, менторство/, подходящи за млади хора на възраст от 15
до 29 години в риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила
на детето

Предлаганите социални услуги в общността за деца и младежи на
територията на град Добрич са: Преходно жилище, Защитено жилище, Център за
социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/, Дневен център за пълнолетни лица
с увреждания, Център за обществена подкрепа /ЦОП/, Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ и Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания. Услугите целят ограничаването на социалната
изолация, в която се намират младежите и предоставяне на грижа за младежи в
риск в среда, заместваща семейната, като се създават условия за цялостно
обслужване и задоволяване на основните жизнени потребности през деня.
Процесът на социалната интеграция е стъпаловиден и съобразен с конкретните
нужди на потребителите, свързани с извършване на рехабилитация, социално-
правни консултации, образователно, професионално обучение и ориентиране,
изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

През 2018 г. директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич е
издал 30 заповеди и 68 направления за ползване на социални услуги в общността
от млади хора на възраст от 18 до 25 години.

 Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните
институции към подготовка за извеждането и интегрирането им в
общността

В гр. Добрич е развита мрежата от социални услуги, които обхващат целева
група - 18-25 г., активно е и междуинституциалното сътрудничество. Социалните
услуги са , както следва:

- Преходно жилище – 8 младежи с увреждания;
- Защитено жилище – 14 места;
- Дневен център за пълнолетни с увреждания -2 броя – общ капацитет 70

места;
- Център за социална рехабилитация и интеграция – 45 места;
- 4 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – 56 места;
- Общностен център за деца и семейства – работи с млади хора от целевата

група в посока семейно консултиране и планиране, формиране на родителски
умения.

На територията на град Добрич няма специализирани институции за
целевата група младежи. Има социални услуги от резидентен тип.

Младеж - потребител на Преходно жилище участва в Международен
младежки конгрес, проведен в Бирмингам. В качеството си на член на Младежкия
съвет към  Фондация „Лумос“ участва във форума по въпросите на социалното
включване, застъпничеството и самозастъпничеството. На конгреса представи
книгата с рецепти „Щипка сол“, издадена от Фондация „Лумос“, в която участва с
три свои рецепти.

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ създаде първото в Добрич социално
предприятие „Чудната градина“, в което работят младежи с интелектуални
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затруднения. „Чудната градина“ предлага голямо разнообразие от разсад за летни
цветя. Много фирми се включиха в реализацията на проета. Социалното
предприятие има вече оранжерия, съоръжението е с площ около 200 км. м.
Фондация „Св. Николай Чудотворец“, създател на първото в града социално
предприятие получи част от общински имот за безвъзмездно ползване за 10
години, с решение на Общински съвет.

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Добрич получи
Грамота за добри практики в развитието на социалните услуги и работа с
потребителите по време на Европейската конференция на тема „Социалната
икономика като ефективен модел на социално включване – социално
предприемачество, социални услуги и заетост“.

ПРИОРИТЕТ V.
РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

 Българските младежи, участващи в международното младежко
доброволчество;  Увеличаване броя на доброволците в България

Български младежки Червен кръст /БМЧК/ Добрич е организация, която
от години се утвърди като подходяща алтернатива за обществена изява на младите
хора. За своята хуманна дейност сред децата и младите хора многократно е
получавала признание и висока оценка на национално и международно равнище.
Младежката организация е партньор на държавата при изпълнение на
Националната  програма  за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с
търговска цел, за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и
закрила на жертвите, за защита на правата на децата на улицата.

Доброволчеството в БМЧК/БЧК е дейност, която се мотивира от
свободната воля и желание на личността и цели да облагодетелства  уязвимите
хора и техните общности, в съответствие с фундаменталните принципи на
Червения кръст/Червения полумесец.

Целта на политиката за развитие на доброволчеството сред младите хора е
да се осигури подходяща обстановка за доброволческа дейност в организацията и
да се създаде подходяща обществена среда за развитието му.

В началото на м. септември 2018 г. се проведе Лятна академия за
доброволци в СОК „Камчия“, в която участваха доброволци от Червен кръст/
Червен полумесец от десет страни. В академията се включиха трима доброволци
от БМЧК гр. Добрич., които се обучиха по модули: „Социално – помощна
дейност“ и „Промоция на хуманитарните дейности“. През 2018 г. е увеличен
броят на доброволците -102, през 2017 г. броят на регистрираните младежи и
девойки – доброволци към БМЧК е бил 97.

Вследствие популяризирането на доброволчеството през 2018 г. от ОМЦ
„Захари Стоянов“, сред младите хора в гр. Добрич, бяха привлечени 16
доброволци. Проведено бе въвеждащо обучение. Създадоха се доверителни
отношения с доброволците и се наблюдава повишаване на интереса и желанието
на младите хора за доброволческо участие, под формата на съдействие за
провеждане на дейности.

Приоритет на СУ „Димитър Талев“ е формирането на пълноценни личности
с активно гражданство като цяло. Учениците активно се включват в дейностите на
БМЧК:

- Обществена кампания за набиране на хранителни продукти под наслов
„Да помогнем заедно на хората от третата възраст“;
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- Обучение на ученици от начален етап от доброволци от БМЧК при СУ
„Димитър Талев“;
За поредна година ученици от СУ „Димитър Талев“ посетиха и зарадваха

пенсионерите в Дома  за стари хора в Добрич с пъстър концерт, проведен на
23.03.2018 г. На раздяла децата подариха на домакините пъстроцветни хартиени
пеперуди с пожелания за здраве, щастие, късмет, много нови срещи и поводи за
усмивки.

Отбелязан бе Международния ден на единството, известен още като Ден на
оранжевата фланелка – 19 октомври.

Капачки дариха на 08.03.2018 г. от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ за
кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ –Добрич“.
В кампанията се включиха и ученици от СУ „Св. Климент Охридски“, СУ
„П.Р.Славейков“, ФСГ „Васил Левски“ и отделни класове от други училища.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се организираха два благотворителни
базара: за подпомагане на ученици в неравностойно положение и в подкрепа на
две деца от друго училище, пострадали при катастрофа.

Учениците от ЕГ „Гео Милев“ активно се включват в доброволчески
инициативи на БМЧК и Фондация „Ръка за помощ“. Разпространени са
доброволческите акции в училище за подкрепа на болни или изпаднали в нужда
съученици, за детското отделение на МБАЛ – Добрич, за пострадали при
катастрофа ученици от други училища. Организирани са благотворителни балове
и базари от Ученическия съвет за горепосочените каузи.

В края на м. април стартира изпълнението на проект „The Sport 2“ в
Добрич. Проектът  „- Място“ се организира от БГ „Бъди активен“ и се финансира
от Coca-Cola. Изпълнител на територията на Добрич е Сдружение „Еко
Добруджа“. Общо четири места на територията на град Добрич бяха почистени от
над 100 доброволци като инициативата се превърна в състезание между
кварталите „Иглика“, „Дружба“, „Добротица“ и „Балик“. Победителят – квартал
„Иглика“ получи шанса да обогати междублоковото пространство чрез
финансиране от Coca-Cola.

Абитуриентите от ФСГ „Васил Левски“ доказаха, че съпричастието не им е
чуждо. Учениците от XII клас решиха на своето изпращане да дойдат със
символични тениски и да дарят част от парите за своите тоалети за
благотворителност. Събраната сума бе дарена за лечението на седеммесечно дете,
болно от остра лимфобластна левкемия.  Мотото на благотворителната идея на
зрелостниците бе : „Аз подарих усмивка. Направи го и ти!“.

Членовете на Детски общински съвет посетиха ЦНСТ 1 и се срещнаха с
деца и младежи, настанени там. Визитата бе по повод Националния ден на
благотворителността под надслов „Творим добро“. Младежите изработиха заедно
изделия и проведоха разговори по теми, свързани с образованието, свободното
време, гнева и целите в живота.

Учениците от ПГТ „П.К.Яворов“ изработиха сувенири и организираха
продажбата им с цел закупуване на  коледни подаръци за децата – пациенти на
МБАЛ.

ПРИОРИТЕТ VI.
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ

 Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми

Формирането на активна гражданска позиция сред подрастващите и младите
хора стои на дневен ред пред всяко едно общество. Целта е да се развиват
мислещи, можещи и успели млади хора, които имат ресурси сами да се справят и
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да решават възникналите пред тях житейски проблеми, задачи и
предизвикателства.

В по-голямата част от общинските училища на град Добрич има
сформирани и действащи Ученически съвети. Чрез тях активно работи
ученическото самоуправление, предлагащо и реализиращо идеите на учениците
за подобряване на ученическия живот. Класовите съвети са в основата на
ученическото самоуправление.

Основна цел на училищата е да образоват, възпитават и социализират
младите хора. Сред приоритетите са формиране на активна гражданска позиция и
социална култура у учениците, която включва знания за демократичните ценности
и институции в съвременното общество, механизмите и процедурите във всяка
демократична общност, както и овладяване на умения за тяхното прилагане.
Представителите на класовите съвети, както и сформираният Общински детски
съвет, подкрепяни от доброволци, организират културни прояви, благотворителни
концерти, насочени към съученици в неравностойно положение, подпомагат
учителите в подготовка на инициативи в различни области.

Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на
Община град Добрич през 2018 г. по приоритет Повишаване на гражданската
активност

Приоритет на СУ „Димитър Талев“ е повишаване на гражданската активност
на младежите, както и подпомагане на техните инициативи и кампании и
осигуряването на възможност да участват в процеса на вземане на решения,
свързани със самите тях.
Предприетите мерки за постигане на приоритета са:

- Разработени теми по гражданско образование и запознаване на
учениците в часа на класа;
- Участие на ученици в конференцията „Агресията и начини за справяне с
нея“, инициирана от Фондация „Ръка за помощ“;
- Участие на ученици във фестивал под надслов „Свят без насилие”,
организиран от Фондация „Ръка за помощ” с подкрепата на Община град
Добрич;
- Разработени проекти по ‚,Свят и личност” с ученици от XII клас;
- Реализирано посещение в Областна управа във връзка с разработването
на Европейски проекти;
- Отбелязване на 9 май – Ден на Европа;
- Разработване на Програма и механизъм за противодействие на тормоза в
училище.
- Включване в Международен проект: „MOVERE, DOCERE, DELECTARE
through Reading“ /„Учение, радост, развитие чрез четене”/. Дейностите по
проекта включват изкуство, драма, музика, танци, карнавал, доброволчество
в училищните библиотеки, болници, домове за стари хора, реставрация на
стари книги, нощно четене в библиотеката и съставяне на международен
списък от книги, за да се обогатят знанията на учениците за културата на
европейските партньори.
- Дейности по Международен проект „My Europe, my life, my future“
/„Моята Европа, моят живот, моето бъдеще“ 2016–2018./ Чрез работата по
проекта учениците се запознават с културата и историята на всеки партньор
през призмата на собствените си преживявания. Те научават елементи на
танц, музика, спорт, кухня, културни навици и обичаи.
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- Участие в Международен проект „Promoting Art“ /Популяризиране на
изкуството/. Чрез работата по проекта учениците се запознаха с изкуството,
културата и постиженията в обастта на театъра, музиката, изобразителнота
изкуство.
- Ученици взеха участие в Националната конференция по гражданско
образование „Семейство – училище – общество“ с разработен проект
„Медиация на конфликт“.
На 22.02.2018 г. ръководството на СУ „Димитър Талев“, Община град

Добрич и Регионално управление на образованието - Добрич организираха кръгла
маса на тема: „Семейството и училището днес – права и отговорности“. Идеята бе
всички заедно – институции, местна власт, училищни настоятелства и други
неправителствени организации да обсъдят въпроса за възпитанието и
образованието на децата – докъде са правата и отговорностите на семейството и
къде започват правата и отговорностите на училището.

Районен съд Добрич организира Ден на отворените врати на 16.04.2018 г.
Инициативата бе посветена на Деня на българската конституция и има за цел да
насочи вниманието на обществото към дейността на съда, да запознае гражданите
със спецификата на работа на правораздавателната институция и да повиши
доверието в нейната независимост. Денят бе открит с връчване на наградите на
най-добрите автори, участвали в конкурса за рисунка на тема „Правосъдие“, след
което бе проведен симуративен съдебен процес. Гражданското съдебно
производство бе подготвено от 36 ученици от СУ „Любен Каравелов“. Включиха
се и ученици от ЕГ „Гео Милев“, за които бе предвиден информационен тур в
сградата на съда. В обучителния център на Съдебната палата се проведе
викторина с участието на ученици от ПГТ „П.К.Яворов“ и СУ „Любен Каравелов.
В рамките на кампанията пред учениците на двете училища са изнесени поредица
от лекции на правна тематика. Младежите се запознаха и със структурата на
съдебната система.

В Деня на отворените врати Окръжната прокуратура в Добрич покани
десетокласници от  СУ „Св.св. Кирил и Методий“. Как се става прокурор, какво
работи обвинителят, преди да влезе в съдебната зала, бяха част от въпросите, на
които отгвори дадоха прокурори от Окръжна прокуратура.

По инициатива на преподавател по Право и философия от ЕГ „Гео Милев“
ученици от гимназията присъстваха на гражданско дело от облигационен
характер в Районен съд.  Учениците присъстваха и на лекция за разделение на
властите  в Република България, функции на съдебната власт и висш съдебен
процес.

В навечерието на Деня на Европа народни представители – бивши
възпитаници на ФСГ „Васил Левски“ се срещнаха с ученици от гимназията като
основни теми на разговора бяха: „Българското образование, като част от
европейското и възможностите за реализация на младите хора“ и „Фалшивите
новини“. Коментирани бяха заложените реформи в средното и висшето
образование, работата на европейските институции в контекста на
председателството на България на Съвета на ЕС.

Среща с евродепутат проведоха ученици от СУ „Димитър Талев“ и СУ
„П.Р.Славейков“, с които Окръжен съд – Добрич работи по  програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“. Eвродепутатът запозна младите хора с работата на Евпорейския
парламент, със законодателния процес в ЕС и акцентира върху възможността
гражданите на Съюза да внасят петиции до ЕП и да участват пряко в
разработването на законодателството чрез Европейската гражданска инициатива.
В дискусията с младежите се включи и съдия, който разясни как се осъществява



27

съдебното сътрудничество между страните – членки. С примери от съдебната
практика илюстрира как националните съдилища си сътрудничат по граждански,
търговски и наказателни дела, какво означава Европейска заповед за запор на
банкови сметки, Европейска заповед за арест и как се прилага механизма за
взаимно признаване  на финансови санкции.  В рамките на събитието бяха
обявени и победителите в организирания от съда конкурс под надслов „Моята
Европа е….“. Целта на конкурса бе да провокира младежите чрез кратко видео да
изразят своето виждане  за обединена Европа.

Окръжен съд Добрич проведе традиционната си инициатива – Ден на
отворените врати на празника на Европа, за да насочи вниманието на гражданите
върху една ото основните ценности на ЕС – върховенството на закона.

За  четвърта поредна година Добрич посрещна ученици и преподаватели,
участници в Националната конференция по гражданско образование „Семейство –
училище – общество“. Орзанизатор и домакин на конференцията бе СУ „Св.
Климент Охридски“. Идеята за осъществяването на форума е на преподаватели от
училището и е продиктувана от актуални, обществени проблеми, свързани както с
младите, така и с възрастните граждани на България. Големият брой на
участниците свидетелсва, че младите хора действително имат потребност да
изразят мнението си и да коментират по темата.

На 31.10.2018 г. Административен съд - Добрич проведе Ден на отворените
врати под наслов „Открито за съдебната власт“. Ученици от СУ „Св.Климент
Охридски“ се запознахя със структурата на съдебната система, спецификата на
работа на магистратите, с функциите на Административния съд – Добрич,
правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебната зала. Изнесена бе
лекция на тема : „Що е администравино правосъдие“ пред ученици от ЧПГТП
„Райко Цончев“. Ученици от СУ „Любен Каравелов“, СУ „Св.Климент Охридски“
и ЧПГТП „Райко Цончев“ посетиха Административен съд – Добрич.

На 22.11.2018 г. започна поредното издание на Образователната програма
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури“. Партньори на съда са две училища, които не са били в
охвата на кампанията – ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ и ПГТС „М.В.
Ломоносов“. Обучението започна с урок за съдебната власт, структурата на
съдебната система и функциите на различните органи в нея. Представени бяха
професиите съдия, прокурор и следовател. Обяснени бяха правилата за поведение
в съдебната зала, кои са участниците и страните в съдебния процес. Учениците
проявиха интерес към участието на съдебните заседатели в разглеждането на
наказателни дела.

ПРИОРИТЕТ VII.
РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – не се отнася до Община град Добрич

ПРИОРИТЕТ VIII.
РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ

Община град Добрич работи непрекъснато за създаване на благоприятна
среда за насърчаване на междукултурния диалог, чрез който се осъществяват
размяна на мнения между хора или групи с различен етнически, културен,
религиозен и езиков произход и наследство въз основа на взаимно разбиране и
уважение, което днес  кореспондира с идеите на модерното общество. Тя работи
активно за насърчаване на културното многообразие като част от българската
национална култура. Водена от този принцип, Община град Добрич:

- осигурява равен достъп до култура;
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- съдейства за съхраняването, развитието и популяризирането на
различните  етнокултури;
- възпитава у децата и младите хора взаимно уважение, толерантност и
зачитане правата на всеки човек.
Във връзка с насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните

етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност,
разбирателство и взаимодействие между общностите бяха осъществени различни
образователни програми и проекти за публична изява на културата на различните
етноси.

Важно място в това отношение заемат читалищата, Регионална библиотека
„Дора Габе“, Регионален исторически музей – Добрич, Художествена галерия –
Добрич. За хора в неравностойно социално положение, малцинствени етнически
групи, лица със специални образователни потребности, хора с увреждания,
целогодишната програма „Различията ни обединяват” на Регионална библиотека
„Дора Габе“ дава възможност на много граждани, включително и младежи, за
личностно и професионално развитие, за по-лесно интегриране в социума.
Организират се литературни четения, музикални срещи с беседи, презентации,
изложби и др. Програмата съдейства за съхраняване и развиване културната
идентичност на младите хора от етническите малцинства, улеснява достъпа им до
информация и засилва мотивацията на групите в неравностойно положение за
включване в образователния процес и в обществения живот и за по-успешната
трудова реализация.

През изминалата година отделите на РИМ - Добрич реализираха
образователни програми с общ брой участници 2000, сред които и роми.

Галерията също работи активно за приобщаване на ученици от различни
социални и етнически групи. Статистиката за посещаемост през 2018 г. сочи, че в
интерактивната зала „Работилница за въображение” и залите на галерията през
годината са минали общо 4000 ученици. Образователните програми на галерията
са насочени към: получаване на нови познания за изобразителното изкуство,
развиване на умения и желание отново да се посети галерията. За целта са
изготвени подробни програми, включващи изложби и събития, свързани с
историческото ни минало, културния календар и традиционните празници и
обреди, както и занимания, свързани с постоянната експозиция и временните
изложби.

През годината в ателиетата, организирани в галерията, са работили
ученици от училищата в града с преобладаващ ромски етнос. Мотивиращи са
изложбите, които се откриват в „Работилницата” с техни рисунки, както и
публикациите във фейсбук.

Възможност за културно общуване и равен достъп до култура дават и
останалите културни институти в града – ДТ „Йордан Йовков“, ДКТ „Дора Габе“,
Български камерен оркестър, ПФА „Добруджа”, Духов оркестър.

През годината се подобриха възможностите за контакти чрез обмен на
специалисти и участие на млади добрички творци, изпълнители, културни
институти и любителски колективи в копродукции, фестивали, представления,
спектакли и концерти в страната и чужбина.

Община град Добрич финансира 12 концертни турнета с обхват над 2200
младежи в чужбина на любителски и професионални състави. Така подпомага и
насърчава мобилността на младите творци от Добрич.
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Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на
Община град Добрич през 2018 г. по приоритет Развитие на
междукултурния и международния диалог

Насърчаването на междукултурния диалог между живеещите в ЕС млади
хора в периода, в който те все още развиват своя светоглед и придобиват
познания и умения за своето бъдеще е от особено значение в контекста на
съвременната глобализация. Контактите и взаимодействието с култури, различни
от собствените, стимулира любопитството и желанието на младите хора да се
свързват със свои връстници от целия свят и допринася за изграждане на
толерантност и взаимно уважение, които са предпоставка за междукултурен
диалог, който поражда нови идеи и развива разбиране за обществото.

В СУ „П.Р.Славейков“ има богат библиотечен фонд с литература, както на
български, така и на английски, руски и немски език. Този факт, заедно с
наличието на модерна интернет читалня, допринася за удовлетворяване
необходимостта на учениците от контакт с други езици, култури и традиции,
както и стимулира любопитството  и стремежа  към преоткриване на света около
тях.

Гости по проект по Програма  „Еразъм+“, ключова дейност „Сътрудничество за
иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“,
озаглавен „Digital and media literacy for sustainable life learning“ посрещна СУ „Св.
Климент Охридски“ . Проектът ще се реализира до септември 2019 г., като целта е
да покаже как положителното използване на технологии в класната стая ще
модернизира учебния процес. Чрез проекта учениците подобряват
комуникативните си умения, критично мислене, развиват креативността си,
разширяват своите културни, социални и професионални нагласи. Партньори на
СУ „Св. Климент Охридски“ са училища от Латвия, Франция, Турция, Италия и
Румъния. Участниците играха традиционни български хора заедно с учениците от
хореографските паралелки и посетиха новия модерен Образователен център по
природни науки на училището и имаха кратка разходка по българското
Черноморие. Чрез едноседмичното си гостуване всички участници с интересни
занимания повишиха своята дигитална и медийна грамотност.

Ученици и учители от СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха остров Ибиса,
Испания. Визитата бе част от работата по проект „Училищни радиовълни“ по
програма „Еразъм +“. Последва среща с кмета и неговия екип в Община Сент
Жозе, археологическия музей и некропола в Пуг де Мулин. Крайният продукт на
тази мобилност бе професионално записано радиоопредаване. Проектът позволи
докосване до културата и на останалите страни, участници в проекта –
Португалия, Полша, Унгария.

СУ „Св. Климент Охридски“ спечели проект „Съдържателно-езиково
ингегрирано обучение – един модерен подход“  по програма „Еразъм +“.
Проектът е фокусиран върху внедряването и използването на модерния
прагматичен подход Съдържателно – езиково интегрирано обучение  в работата в
училището. Очакваните резултати са модернизиране на системата за обучение в
училище и качествено надграждане и постигане на устойчиви резултати по
отношение на европейската квалификация на екипа, започнала още с
реализацията на проект „Дигитална ръка за помощ“, също по програма „Еразъм
+“.

„Силните и слабите страни на медиите“ е друг проект, по който работи СУ
„Св. Климент Охридски“ по програма „Еразъм +“, ключова дейност
„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. В рамките на тази
дейност се предоставя подкрепа за стратегически партньорства в областта на
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образованието, обучението и младежта. Проектът  се реализира в партньорство
със средни училища от Унгария, Германия, Хърватия, Исландия. Целите на
проекта са насърчаване и придобиване на умения и компетенции у младите хора.
В рамките на две години учениците ще научат за културното наследство на своите
партньори и работата по тези задачи ще подпомага училищата за справяне с
наболели проблеми – напускане на училище и проблемите, свързани с децата в
неравностойно положение, като им покаже възможността за избор на професия и
кариера.

СУ „Св.Климент Охридски“ работи и по Програма за училища посланици
на Европейския парламент.

Пиесата „Хамлет“ на Уилям Шекспир представиха учениците от VIII клас
на училището по изкуства СУ „Свети Климент Охридски“. Младите актьори
пресъздадоха всяко от петте действия в трагедията пред многобройната си
публика. Всичко, което зрителите видяха, бе на много добро ниво на английски
език. Класът изигра своятa 45-минутна постановка при отлична организация,
която децата създадоха сами – декори, костюми. С минимален театрален набор
актьорите от класа накараха публиката да слуша внимателно, изпълнявайки
ролите си в пиесата със страст и усет, като същевременно свириха и на пиано.
Макар че представиха една трагедия, актьорите успяха да накарат публиката да се
смее на някои места, а по време на драматичните сцени към края мнозина не
можаха да сдържат сълзите си. Това бе едно прекрасно шоу, в което актьори и
публика се наслаждаваха на огромното въздействие на Шекспировата пиеса. За
някои от децата това бе първото представление, в което участват, други имат
опит в тази дейност. Участниците получиха много поздравления за усърдната си
работа от техните учители, родители и гости от Англия.

В рамките на Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 „Стратегически
партньорства между училища“, СУ„Любен Каравелов“ работи  по проект  „Digital
green“. Целта е да се стимулира интереса на учениците към мобилните
технологии, да се формират знания за изработване на мобилни приложения и
умения за тяхната практическа приложимост. Чрез проекта се цели насърчаване
на иновативните търсения и повишаване на конкурентноспособността на
младежите.

В началото на учебната 2018/2019 г. стартира процедурата за прием на
заявления по проект за ученическа мобилност №2018-1-BG01-KA102-047217
„Трансфер на европейски опит в селското стопанство“, финансиран от програма
Еразъм+. Одобрени бяха 20 ученици от ПГАС, които ще заминат за Италия. Там
ще получат знания и умения в реална среда  и ще обменят опит и идеи.

Работна среща по проект „Promoting  Art“  по Програма „Еразъм +“ се
проведе в СУ „Димитър Талев“. Гости от Полша, Португалия, Латвия, Естония и
Словакия се включиха в урок по български народни танци. Уъркшоп за
изработване на кукли продължи идеята на българските народни традиции и
символиката в типичните носии от региона. Учениците направиха своя прочит и
интерпретация на българските шевици и орнаменти и им предадоха един по-
модерен и авангарден дух. Учениците отговориха на въпроса „Какво е за мен
изкуството?“, изписвайки отговорите си на цветни листчета. Всички участници
подредиха своите послания под формата на думата ART и показаха как всеки
може да създаде своя арт инсталация, когато има идея и съмишленици. На
09.05.2018 г. по локалната училищна телевизия бе излъчена презентация за ЕС,
подготвена от ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

Студенти от Висше училище по мениджмънт активно участваха в учебния
порцес и извънкласна дейност на ЧПГ „Райко Цончев“. Учениците имат
привилегията в града да учат в мултикултурна среда с прекрасната възможност
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да използват своите комуникативни и чуждоезикови умения при реални условия.
В часовете по География на туризма с култорология бяха група студенти по
бизнес администрация и мениджмънт от Националиня университет в Ханой,
Виетнам. Студентите представиха Виетнам и културата на страната си по
интересен и нестандартен начин. Урокът завърши с уъркшоп, в който учениците
се научиха как да използват така типичните за азиатската култура пръчици и
направиха кратко състезание, за да проверят уменията си.

На 23.03.2018 г., във връзка с навършването на 20 години от приемането на
Националната стратегия за присъединяване на Република България към ЕС
ученици от ФСГ „Васил Левски“ се срещнаха с евродепутат, който разясни на
младежите техните права като европейски граждани, с работата на техните
представители в ЕП, а също и как те самите биха могли да оказват влияние върху
политическия и демократичен живот в ЕС.

С посещение в Брюксел евродепутат награди ученици от ФСГ „Васил
Левски“ победителите в конкурса за есе на тема „Европейски ценности“, в който
участваха ученици от гимназията, която работи по проект „Училище – посланик
на ЕП“.

В двуседмично обучение, проведено в Исландия участваха четирима
представители на ФСГ „Васил Левски“  по проект „Три стъпки към по-качествено
професионално образование“ по Програма „Еразъм +“.

На 24-27.10.2018 г. четирима учители от ФСГ „Васил Левски“ се включиха в
транснационална среща  в гр. Кавадарци, Македония. Посещението е част от
дейностите по проект RAINBOW на програма „Еразъм +“. Това, което прави
проекта актуален и интересен е възможността учениците да се   обучават не само
в училище, а и извън класната стая.

В ЕГ „Гео Милев“ се работи по международни образователни проекти по
Програма „Еразъм +“. Провеждат се ученически обмени.

ЕГ „Гео Милев“ бе домакин на турнир по речи и дебати  на английски език ,
организиран от фондация „БЕСТ“. Над 300 ученици от  19 града в страната
премериха сили в пет категории – дебати, публична реч, драматичен дует,
рецитиране на проза и поезия на английски език. Учениците от ЕГ „Гео Милев“ се
представиха успешно и доказаха, че са конкурентноспособни личности с добри
езикови познания. Турнирът предоставя възможност на българските ученици,
изучаващи английски език да бъдат част от общност, в която не само да
усъвършенстват уменията си по английски език, но и да постигнат личностно
развитие.

Ученици от ПГВМ „Проф.д-р Г.Павлов“ взеха участие в две международни
срещи, финансирани от програма „Еразъм+“. В периода 03-09.05.2018 г. в
гр.Клуж Напока, Румъния се проведе първият краткосрочен обмен на групи
ученици от България, Португалия, Франция и домакина от Румъния, по проект
„Хората и животните - един въпрос на цивилизацията“. Добричката гимназия
участва с 3-ма ученици и 2-ма учители, които съвместно с другите екипи
представиха митове и легенди за животните от своите държави, посетиха места в
Румъния, свързани с предания и вярвания за животните, запознаха се с дейностите
на Ветеринарния факултет в гр.Клуж, избраха лого на проекта и др.

Екип от гимназията се включи в последния шести краткосрочен обмен на
ученици по проект „(Пре)откриване на конете“. Работната среща се проведе в
датския град Ранум и в нея взеха участие 75 участника от Австрия, България,
Дания, Германия, Испания, Италия, Португалия, Турция и Франция. Проведени
бяха разнообразни дейности като: викингски игри, оцветяване на дървени макети
на коне, сглобяване на дървен кон, създаване на прически с гривата и опашката на
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коня, посещение на специализирана ферма за отглеждане, обучение и развъждане
на спорни коне - Helgstrand Dressage.

Професионализмът на екипа на Ветеринарната гимназия отново получи
своето признание на национално ниво. Новият проект на добричката гимназия на
тема „Практика в ЕС - ключ към професионален успех“ по програма „Еразъм+“,
К1 за мобилност на обучаеми се класира на първо място в България, оценен с
максималния брой 100 т. от Центъра за развитие на човешките ресурси. Проектът,
на стойност 68 775 евро, ще даде възможност на двадесет ученика от специалност
„Ветеринарен техник“ да усъвършенстват придобитите в процеса на обучение в
гимназията знания и умения, в работна среда на белгийски и холандски ферми.
Производствената практика ще бъде с продължителност от три седмици през
месеците март и април 2019 г. Учениците ще валидират своите компетентности
чрез получаване на международен сертификат Europass - документ, описващ
знанията и уменията, придобити в другата европейска страна.

ПГАС получи одобрение по програма „Еразъм +“ за проект „Трансфер на
европейски опит в селското стопанство“. Предстои 20 ученици и двама учители
да посетят Милано. Те ще бъдат на практика в биологични  ферми, където ще
придобият опит, ще упражнят езиковите си познания.

Висше училище по мениджмънт проведе поредния летен академичен
семестър за 100 международни студенти от 11 държави. Студентите дойдоха
специално за тримесечното обучение от /юни до август/, около 50% от тях ще
учат във ВУМ с помощта на програма „Еразъм+“. Младежите предпочели да
съчетаят лекции с летни забавления в Добрич и по Черноморието пристигнаха от
Виетнам, Албания, Армения, Грузия, Индия, Казахстан, Кения, Молдова,
Монголия, Русия и Узбекистан. Обучението се проведе във ВУМ - Добрич, а
програмата през лятото включваше модули по „Бизнес комуникации“,
„Управление на човешки ресурси“, „Мениджмънт“, „Маркетинг“ и др. Освен
младежите, студенти на престижни партньорски университети на ВУМ в
гореизброените страни, през лятото пристига и преподавателски състав от Китай,
Аржентина, Албания, Йордания, Ливан и Молдова. Висшето училище има опит в
организация на летни програми за студенти вече пет години. 2018 г. бе третата, в
която посреща студенти, които прекараха повече от три месеца във ВУМ,
обучаваха се по различни бизнес модули, за което получиха оценки и академични
кредити. Обучението ще им позволи надграждане на образованието и постигане
на по-добри резултати в собствените им университети – съобщават от ВУМ.
Програмата на обучение включваше и посещение на бизнес организации в
Източна България, организирани екскурзия и мероприятия.

ВУМ и РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР - БАН организираха
Четиринадесетата Международна научна конференция „Съвременната наука,
бизнесът и образованието“, която се проведе от 03.07.2018 г. до 05.07.2018 г. в гр.
Добрич. Целта на научната конференция бе да допринесе за решаването на
актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременната наука,
бизнеса и образованието. В рамките на конференцията бяха представени доклади
в три секции: „Образователен мениджмънт и проблеми на образованието“,
„Икономика и управление“ и „Туризъм“. Над 60 представители на университети и
образователни организации от България, Канада, Китай, Виетнам, Украйна,
Унгария и Румъния се включиха  в научния форум. Студенти и преподаватели
изнесоха доклади по теми, свързани с използването на новите технологии в
туристическата индустрия и системи за управление на качеството при
разработване на софтуер.



33

ПРИОРИТЕТ IX.
ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА

ПРЕСТЪПНОСТТА

 Правонарушения, извършени от млади хора
През 2018 г. на територията на Първо РУ – Добрич  21 непълнолетни лица

/14–17 години/ са извършили 20 престъпления, а 247 пълнолетни лица на възраст
18–30 години  са извършили 307 престъпления.

С участието на ИДПС при Първо РУ – Добрич са осъществени следните
превантивни  мероприятия:

- Работа по Националната програма „Работа на полицията в училищата”- в
седем училища.
- Ежемесечни обходи на сборищата на контингента в обслужваните
райони;
- Участие в заседания на МКБППМН град Добрич;
- Участие на ИДПС в разглеждани възпитателни дела на МКБППМН;
Провеждане на беседи с участниците – деца, родители, представители на
училищата;
- Периодични срещи с ръководствата на училища и социални институции,
както и със служители на частни охранителни фирми, с назначените
охранители в училищата с цел стриктен контрол на пропусквателния режим,
наблюдение на лица с рисково поведение и своевременно сигнализиране за
такива, получаване на информация за лица, които са склонни към агресия и
за такива, свързани с употребата и разпространението на наркотични и
упойващи вещества;
- Изготвени са предложения до ДРС за настаняване на деца във ВУИ, с цел
по-трайна и дългосрочна корекция в поведението;
- Своевременно издирване, съвместно със служтители от линия
„Издирване“, на лица напуснали домовете си и специализиране заведения;
- Участие в работни срещи с УКБППМН и подпомагане на дейността им;
- Проследяване изпълнението на възпитателна мярка „Обществено-полезен
труд“ – алтернатива на девиантно поведение.
В превенция на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за

борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
/МКБППМН/ към Община град Добрич.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните е компетентен орган за разглеждане на
противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и
престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна
отговорност по чл. 61 от НК. Това се осъществява чрез определените в ЗБППМН
възпитателни дела.

Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със
заповед на председателя на МКППМН. Състава на делото включва правоспособен
юрист, двама членове на комисията, протоколчик и обществен възпитател – член
на МКППМН.

През 2018 г. има постъпили 37 преписки до МКБППМН, от които 33 са
образувани и разгледани с 51 участника, от които 11 момичета и 40 момчета. В
зависимост от възрастта си са , както следва: 16 малолетни и 35 непълнолетни.

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна
прокуратура –17, РП – Варна – 1, Първо РУ на МВР гр. Добрич –10, Сектор
„Пътна полиция” – ОД на МВР-3, Отдел „Заклила на детето” при Дирекция
„Социално подпомагане”– 1 и ОУ „Стефан Караджа”- 1.
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Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби, физически
и психически тормоз, хулигански прояви и повреда на чуждо имущество,
скитничество и бягство от дома и социална институция, притежание и употреба
на наркотични вещества и управление на МПС без свидетелство за
самоуправление. Наблюдава се тенденция за увеличаване на случаите на кражби,
бягства, психически и физически тормоз и управление на МПС без свидетелство
за правоспособност. През годината спрямо едно непълнолетно лица е разгледано
дело за притежание и употреба на наркотично вещество. Наложени са
възпитателни мерки по чл.13, ал.1,т.5 и т.10 от ЗБППМН. /Поставяне под
възпитателен надзор на обществен възпитател и задължаване на непълнолетния да
извърши определена работа в полза на обществото/

В гр. Добрич през 2018 г. не са констатирани случаи на непълнолетни лица,
споделящи идеи ли принадлежащи към организации с екстремистки ил радикален
характер. Няма регистрирани малолетни и непълнолетни, извършващи
противообществени прояви и насилие, мотивирано от расова или етническа
омраза, както и криминални деяния, извършени от футболни агитки.

През годината няма образувани и разгледани възпитателни дела за
посегателства и увреждане на съоръжения от жп транспорта и влаковите
композиции. До комисията не са постъпвали сигнали от служители на
транспортна полиция.

На 43 участници във възпитателните дела, наложените възпитателни
мерки са оказали възпиращо действие и не са извършили нови
противообществени прояви.

Най – често налаганите от Комисията възпитателни мерки през годината са:
- чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН – „Участие в психологически консултации,
обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението”.
- чл.13, ал.1, т.4 от ЗБППМН – „Поставяне под възпитателен надзор на
родителите или лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на
засилени грижи”.
- чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН- „Поставяне под възпитателен надзор на
обществен възпитател”.
Успехът на посочените мерки се обяснява с индивидуалната работа,

извършена с децата и засиления родителски контрол .
Всички наложени възпитателни мерки се контролират от МКБППМН.

Целта на възпитателните дела е децата и техните родители да осъзнаят същността
на извършеното деяние и да настъпят положителни промени в поведението на
детето.

Голяма част от проявите са извършени в свободното време, което е
неконтролирано от родителите, както и липса, желание и мотивация за участие в
извънкласни и извънучебни форми. В сравнение с други години през 2018 г. се
наблюдава леко занижаване на броя на възпитателните дела, като до момента не
са регистрирани тежки криминални деяния. Ниският социален статус на
семействата, трудовата неангажираност на част от родителите, отсъствието им от
дома и страната, също са причина за формирането на девиантното  поведение у
децата.

За първа година Община Добрич и МКБППМН бяха домакини на
обучителна среща – семинар за подкрепа на деца и семейства, с цел
предотвратяване на девиациите в поведението на децата и проблемите, свързани с
тях. Участие в семинара на тема: „Фактори, влияещи върху ценности и нагласи
през периода на тийнейджърството“ взеха над 50 представители на Местни
комисии от страната и инспектори от Детска педагогическа стая. Лекторите
представиха темите: „Бащата в съвременнотот общество и неговата роля във
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формирането на детската личност“, „Ролята на медиите като възпитаващ и
провокиращ фактор“, „Стратегии и тренинги за справяне с агресивното поведение
в училище“ и „Отношението на младите хора към ксенофобията, расизма,
дискриминацията и нетолерантността“.

Във връзка с реализирането на образователната програма „Съдебната власт
– информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и прокуратури“
ученици от ПГТ „П.К.Яворов“ и СУ „Любен Каравелов“ се запознаха с
структурата на съдебната система и слушаха лекции за трафика на хора,
домашното насилие и др. Интерес предизвикаха у учениците наказанията за
притежание на наркотици, за какви престъпления се предвижда доживотна
присъда и дали видеозаписите се приемат за доказателсво в наказателния процес.
Обсъдена бе и темата за вандализма и предвидените в Наказателния кодекс
наказания  за умишлено унищожаване или повреждане на чужда собственост.
Поставени бяха и питания, свързани с неизбежната отбрана и превишаването на
нейните предели.

По същият проект ученици от СУ „П.Р.Славейков“ и СУ „Димитър Талев“
се запознаха с темите „Превенция срещу употребата на наркотични вещества“.
Престъпления, извършвани от наркозависими лица“ и „Възпитателни мерки за
деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“.
Учениците се интересуваха при какви обстоятелства органите на реда могат да
извършват проверки за притежание на наркотици, кога деянието се определя като
маловажен случай, къде и в какви срокове се извършват назначените експертизи
по делата за наркотици. За младежите бе интересно да научат и как магистратите
стигат до извода, че подсъдимите са осъзнавали свойството и значението на
извършеното деяние и са могли да ръководят постъпките си.
Изнесена бе и лекция на тема „Трафик на хора“. Младежите научиха какви видове
трафик съществуват, какъв е профилът на трафиканта, кои са най-честите жертви.
Посечени бяха най -рисковите ситуации – пътуване в чужбина, търсене на работа,
организиране на срещи чрез страници за запознанства в интернет. Всички
участници получиха списък със съвети как да се предпазват от въвличане в схеми
за трафик на хора.

В нетрадиционен урок в ОДМВР участваха ученици от ЧПГТП „Райко
Цончев“. Инспектор от Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
разясни на учениците структурата на МВР и основните принципи в работата на
полицаите. Старши разследващ полицай разясни на учениците
последователността на действията на разследващите полицаи при тежко
престъпление.

На среща с ученици от ФСГ „Васил Левски“ евродепутат коментира
заплахи, актуални в новия дигитален свят – кибератаки, кибертероризъм,
електронен шпионаж.  Той обърна внимание и на друг голям проблем, свързан с
дигиталния свят – злоупотребата с лични данни в социалните мрежи.

 Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора

За периода 01.01-11.12.2018 г. на територията на Община град Добрич са
настъпили 50 тежки ПТП с 3 убити и 56 ранени граждани. От тях с участието на
млади хора от 15 до 24 години са настъпили 15 тежки ПТП с 2 убити и 17
ранени граждани. Основната причина за настъпилите тежки ПТП сред младите
хора са отнемането на предимство на ППС, в следствие на което са настъпили 5
тежки ПТП  с 5 ранени граждани и несъобразената скорост с пътните условия, в
следствие на която са настъпили 6 тежки ПТП с 1 убит и 7 ранени.
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Проведени са 29 беседи с ученици и 7 беседи с абитуриенти от училищата в
Община град Добрич по безопасност на движението /БД/.

Активно се използваха и възможностите на средствата за масово
осведомяване за информиране на обществеността и участниците в движението за
състоянието на пътната обстановка, както и за излъчване на практически
препоръки за избягване на рискови ситуации и недопускане на ПТП.

През отчетния период с цел респектиране на участниците в движението
служители от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Добрич взеха участие и в
провеждането на традиционните акции на полицията:

 „Ваканция! Да опазим живота на децата на пътя!“ – за периода 01.06 -
31.08.2018 г.;
 „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ – за периода 01.09 -
31.10.2018 г.;
 „Зима“ – за периода 01.11 - 30.11.2018 г.
През годината се проведоха и следните акции по линия на TISPOL –
европейската мрежа на службите на Пътна полиция:
 „Контрол над товарните автомобили и автобуси“ – 3 бр.;
 „Колани“ – 2 бр.;
 „Скорост“ –2 бр.;
 „Алкохол и упойващи вещества“ – 2 бр.
Проведоха се съвместни проверки с РД „Автомобилна администрация“ –

Добрич за контрол върху МПС, извършващи нерегламентиран автобусен и
таксиметров превоз на пътници на територията на Община Добрич.

Беше създадена организация за отбелязване на обявения с резолюция на
Асамблеята на ООН от 2005 г. Световен ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия – 20 ноември.

Ученици от СУ „Димитър Талев“ отбелязаха 21 септември – Европейски ден
без загинали на пътя. Отбелязан бе и Световният ден за възпоменание на
жертвите от пътно-транспортни произшествия – раздаване на балони и послания
на шофьорите пред училище, рисунки, беседа с участието на служител на КАТ и
др.

През м.декември стартира кампания за пътна безопасност. Тя е насочена към
младите шофьори, които все още са ученици. По време на кампанията са
проведени срещи – приятелски разговори с тийнейджърите от ЕГ „Гео Милев“,
СУ „Св.св. Кирил и Методий“, СУ „Димитър Талев“ и СУ „П.Р.Славейков“ и
представители на институциии – Община Добрич, Областна администрация, КАТ.
„Карай умно. Живей сега“ е апелът отправен към младите хора. На срещите
учениците имаха възможността свободно да задават въпроси, да търсят опита на
по-възрастните, които имат стаж зад волана.

Приета с решение № 45-16 от 29.01.2019 година
на Общински съвет град Добрич.


