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АНАЛИТИЧНА СПРАВКА

по Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта
(2010-2020) за 2019 г. на Община град Добрич

ПРИОРИТЕТ I.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И

КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Аналитичната справка по Отчет на Плана за изпълнение на Националната
стратегия за младежта /2010-2020/ за 2019 г., приет с Решение № 46-12/26.02.2019 г. на
Общински съвет град Добрич, е изготвена на база приоритети и специфични цели в
съответствие със Закона за младежта.

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.

 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, включване и предотвратяване на отпадането от
образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и
училищна 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 голямото влияние на семейството и
средата като рисков фактор, в училищата се работи за намаляване броя на отсъствията
и за намаляване броя на преждевременното напусналите ученици. 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.
В 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 за попадащите в група „младежи“ в Информационната система за
реализация на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане,
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст /ИСРМ/.

За Община град Добрич в ИСРМ са подадени общо 220 деца в риск, като:
1.Отпаднали преди учебната 2019 – 2020 г. са 165 ученици, от които 131 са в

чужбина.
2.Отпаднали през учебната 2019 – 2020 г. са 4 ученици, от които:
- 2 са в риск, макар единият да е записан в училище;
- 2 са отпаднали.
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 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.
Студентите, обучавани в тях, получават образование по актуални и търсени
специалности, отговарящи на икономическия профил на града и региона. Осигурени са
възможности за различни форми на обучение и за получаване на диплома за
образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и „магистър“ по
педагогически, технически и икономически специалности. Студентите са от различни
възрастови групи.

 Професионално ориентиране и реализация
През 2019 г. продължиха дейностите за кариерно ориентиране и консултиране

на кариерните консултанти от ЦПЛР – Ученическо общежитие, които консултираха
учениците за вземане на решения  при преход от една степен на образование към друга.
Проведени са  230 индивидуални и 1800 групови консултации.

През отчетния период Община град Добрич съвместно със Сдружение
„Кандидатстуденстка борса” проведе и борса за кандидат студенти в Младежки център
– Добрич. 16 висши училища, образователни организации и фирми предоставиха
информация, консултации и съвети за условията, реда и сроковете за кандидатсване,
класирането и записването, за програмите за подготовка на приемните изпити, датите
на предварителните и редовните изпити и др.

На 11.04.2019 г. Община град Добрич и ЦПЛР – Ученическо общежитие
организираха и Панорама на средните училища. Идеята на инициативата бе,
кандидатсващите след VII клас да получат директна информация от презентаторите на
добричките средни училища за условията и сроковете за кандидатстване, класиране и
записване в VIII клас за учебната 2019/2020 г. Провеждането на Панорамата на площад
„Свобода“ даде възможност на участниците, по атрактивен начин да представят своите
училища – чрез демонстрации на народни танци, спортни умения, фризьорство и
маникюр, работа с бинокулярен микроскоп и др. Представени бяха и храни, приготвени
от ученици.

През април 2019 г. ученици от XII клас  на СУ „Димитър Талев“ се срещнаха с
представители на Бюрото по труда, за да получат 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 свои бизнес проекти. Възпитаниците на училището посетиха и
работни места на родителите си, за да добият преки впечатления.

Учениците от XII клас на същото училище преминаха и едногодишен курс на
обучение в Международен колеж – Добрич и получиха сертификат за обслужване в
туризма. Представители на различни университети представиха своите програми пред
учениците от XII клас. Педагогическият съветник на училището проведе срещи с
учениците във връзка с кариерното им ориентиране.

С цел подкрепа в бъдещата професионална ориентация Младежки център –
Добрич организира срещи със специалисти от  Международен космически лагер „Space
Camp Turkey - Голяма Наука за Малки Хора“ и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, в които
се включиха 47 младежи с изявен интерес в съответните области.
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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
2019 г. бе утвърждаването на културните институти като 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“,
Народно читалище „Български искрици-2017“ 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 2019 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 и на свободен достъп
до интернет.

И през 2019 г. обществените библиотеки се включиха в международни и
национални кампании и разработиха свои програми за стимулиране на навиците за
четене при младите хора, за ограмотяване, формиране на информационна грамотност
сред младежта, стимулиране на креативността и таланта им – Маратон на четенето,
Национална библиотечна седмица, Нощ на литературата и др.

Създадени са условия за подкрепа и реализиране на различни младежки
кампании и младежки инициативи. В различните информационни кампании /предимно
общински/ са обхванати над 700 млади хора. Непрекъснато се увеличава делът на
беседите и проявите, свързани със запознаване на младите хора с публичните
институции и с правата им като част от местната общност като граждани на Република
България и на Европейския съюз.

Организират се различни кампании за утвърждаването на здравословния начин
на живот по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве, превенция на рисково
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поведение, особено сред ромското население, сигуряване подкрепа за преодоляване на
риска от социално изключване чрез различни .

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 2019 г. предложи разнообразни
прояви, насочени към тази целева група – концерти, литературни салони, спектакли,
експозиции, аудиториуми, комплексни културни програми, интерактивни състезания и
викторини, образователни програми, конкурси и кампании. 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”, Младежки център –
Добрич, 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” и др.,
съдейства за развитието 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.

За първи път през 2019 г. в Добрич се проведоха:
- Интерактивните образователни игри „За да я има България” и „За да я има

Добруджа”;
- Национален фест на ученическите рок групи;
- Шествието „Първите” по повод Трети март;
Осъществиха се и традиционните културни събития:
- Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“;
- Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев”;
- Международен фестивал „Фолклор без граници“;
- Седмица на камерната музика с международно участие „Константин Илиев“;
- Фестивал на талантите;
- Национален конкурс за рисунка-дигитална живопис и графика ”Моята

България“;
- Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения”;
- 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;

- Флашмобове;
- Зумба маратони;
- Европейската инициатива „Нощ в музея“;
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- 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“,
- 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.

През 2019 г. Община Добрич съвместно с Драматичен театър „Йордан Йовков“
организира III Областен конкурс рецитал „За да я има България“, в който 454 деца и
млади хора от област Добрич изявиха своя талант в областта на художественото слово.
Конкурсът бе посветен на Националния празник на България.

С Решение №49-8/28.05.2019 г. на Общински съвет град Добрич бе приета
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г. Значително се
увеличи броят на подадените искания за осъществяване на закрила със стипендии и
еднократно подпомагане, които достигнаха 80 бр. През 2018 г. броят им  бе 51.
Еднократно подпомагане по програмата получиха 33 ученици, а стипендии – 9.
Предстои подпомагане на още 28 деца, подали искания през четвъртото тримесечие на
2019 г. С тях броят на подпомогнатите еднократно деца и ученици ще достигне 61.
Община Добрич осигури алтернативно подпомагане на още три талантливи деца. За
сравнение  през 2018 г. бяха подпомогнати 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.

През 2019 г. Младежки център – Добрич проведе Младежка академия, както и
20 неформални обучения, срещи дискусии на различни теми, като „Безопасен
интернет“, „Свободно време“, „Здравословен начин на живот и хранене“,“ Детски
труд“, „Депресия“ и др. с участието на 379 младежи на възраст 15 – 29 години.
Участвайки в тях младите хора обсъждаха пълноценното си участие в живота на
общността, бяха насърчавани да разбират и приемат различията, да изразяват своите
чувствата и емоции. Повишиха своята информираност и познания, имаха възможност
да споделят личен опит и впечатления, както и да насочат вниманието си и разсъждават
върху важни моменти от социалния живот, изграждайки собствена гражданска
позиция.

През отчетения период се реализираха също така 7 информационни кампании по
следните теми и поводи – Правата на децата, Международния ден на младежта – 12
август, Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември, Международния ден на
човешките права /10 декември/,  „Водата дарява живот на клетките“,  „Европейска
младежка карта“, както и различни кампания за популяризиране дейностите на
Младежкия център. Целта на кампаниите е да провокира активността и повиши
информираността на младежите, да повлияе върху подобряване качеството им на
живот.  За постигане на този ефект, кампаниите бяха реализирани на различни места в
града, където се събират младите хора, както и в самия Младежки център. Използвани
бяха различни интерактивни методи – включване в игри, анкети, въздействие чрез
звуково подаване на информация, онагледяване чрез изложби на открито, както и
раздаване на флаери, брошури и други специализирани информационни материали.
Така бяха обхванати над 700 души, от които пряко участие в кампаниите взеха 423.

Проведени бяха мотивационни срещи, инициирани от Консултативния съвет към
Младежкия център или в партньорство със специалисти. Участие в тях взеха 95
младежи от целевата група. Част от тях, водени от млади хора със задълбочени
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интереси в различни области, фокусираха вниманието си към осмисляне на постижения
и факти, които да послужат на младия човек за основа в личностното му изграждане,
придобиване на увереност и значимост.

В концертната зала на Младежкия център се реализираха безплатни прожекции
на филми по случай международни дни и организиране на свободното време на
младите хора. Участваха над 800 младежи. Осъществиха се и четири театрални
постановки, артисти в които бяха над 40 младежи на възраст 15 – 29 години, участващи
в двата театрални клуба на Младежкия център. Въвлечени в магията на театъра,
участниците работиха по изграждане на сценичните образи, създаване на декорите,
визията и подбора на музикалния фон за постигане на нужния ефект и въздействие
върху публиката.Техните спектакли събраха аудитория от над 1200 души.

През 2019 г. в Младежкия център се проведоха още 17 концерта и 21 изложби, в
които бяха обхванати над 8850 млади хора. Концертите се инициираха от младите хора
за младите хора, като по този начин те отговориха на потребностите им за изява.
Изложбите имаха тематична насоченост и бяха обвързани със значими дати, празници и
събития.

Интерес предизвика и III-я Областен конкурс за есе на тема: „Какво е за мен
щастливото детство?“, организиран от Младижкия център и Фондация „Лумос“,
България.

На територията на центъра през отчетения период продължиха своята дейност
20 клубни форми с общо 380 участници, от които 190 в целевата група.

Младите хора, посещаващи дейностите на Младежки център, взеха участие в 41
външни конкурси и фестивали на национално и международно ниво в сферата на
изкуствата, на които бяха отличени с престижни отличия и награди.

През 2019 г. изграденият Консултативен съвет към Младежки център обнови и
разшири своя състав с участието на 16 младежи, представители на различните клубни
форми на центъра. Той участва текущо в планирането и реализирането на дейности от и
за младите хора. Инициираният от Консултативния съвет Областен научен конкурс
„Науката на живо“, през 2019 г. реализира своето второ издание, което доби широка
популярност. В него се включиха 43 проекта, визуализиращи различни научни
области, изготвени индивидуално или екипно от 71 участника от област Добрич. Към
поканеното жури от специалисти, продължиха да участват и представители на съвета.
Така конкурсът се превърна в един от разпознаваемите, провеждани от екипа на
Младежки център – Добрич. По предложение на съвета се реализираха поредица
мотивационни срещи и младежки инициативи.

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 38. 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
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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 163 ученици от V до XII клас, разпределени в 8 вида
спорт. През календарната 2019 г. те завоюваха общо 144 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 младежи от състезания,
проведени през 2019 г., са:

Международни състезания:
- 1 сребърен и 1 бронзов медал на Балканско първенство по борба свободен

стил;
Държавни първенства и Купа „България”:
- Бокс – 3 златни, 3 сребърни и 21 бронзови медала;
- Борба свободен стил – 3 златни, 6 сребърни и 7 бронзови медала;
- Вдигане на тежести – 6 сребърни и три бронзови медала;
- Лека атлетика – 1 бронзов медал;
- Хандбал: II място на Държавно първенство за мъже; III място на Държавно

първенство за младежи до 19 години и III място на Купа „България“ до 19 години.

Международни и държавни турнири:
- Борба свободен стил – 2 златни, 2 сребърни и 8 бронзови медала;
- Вдигане на тежести – 3 златни, 3 сребърни и 6 бронзови медала;
- Лека атлетика – 4 златни, 2 сребърни  и 6 бронзови медала;
- Художествена гимнастика – 32 златни, 15 сребърни, 4 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. През
отчетния период игрите се проведоха съгласно Правилата за организиране и
провеждане на Ученически игри за учебната 2018/2019 г. Община град Добрич
финансира игрите със сумата от 12 000 лв. В общински етап се включиха 21 училища,
151 отбора, 1376 ученици. Състезателите премериха сили по следните осем вида спорт:
баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, лека атлетика, бадминтон, тенис на маса,
шахмат. За четвърта поредна година се проведе връчване на награди за успешно
класиране в общинския етап на Ученически игри през 2018/2019 г. в присъствието на
директори на училища, 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 хандбал за юноши VIII – X клас и волейбол за
юноши XI – XII клас, проведени в периода май-юни 2019 г.

Безспорен успех е класирането на второ място на ЧПГ „Леонардо да Винчи“ по
волейбол XI – XII клас юноши, както и класирането на трето място на отбора по
футбол на ФСГ „Васил Левски“ в същата възрастова група на Финалните състезания на
Ученически игри за 2018/2019 г.

Здравословният 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 10.05.2019 г.
отбелязването на Световния ден  на предизвикателството. Проявата бе предварително
популяризирана чрез сайта на Община Добрич и местните медии. В спортната
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инициатива се включиха над 300 ученици, учители, треньори. След изминаването на
предварително определения маршрут всички участници се включиха в томболата, за
която 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“.

През лятната ваканция Община Добрич съвместно с ОП „Спортни имоти“
създаде организация за безплатно ползване от подрастващите на спортна база,
подходяща за лека атлетика, баскетбол и др.

През изминалата година с финансовата и организационната подкрепа на Община
Добрич се проведе и традиционният Лекоатлетически турнир „Лекоатлетите на
Добруджа“, в който се включиха ученици от гр. Добрич и от страната.

На 22.10.2019 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 участваха над 400 деца и ученици, учители,
треньори, спортни клубове, граждани. Община град Добрич осигури 190 награди –
волейболни, баскетболни и футболни топки, ракети за бадминтон, хилки за тенис на
маса, спортни раници и тениски, които бяха раздадени чрез томбола.

Спортни секции има и в училищата. Така например в СУ„Любен Каравелов“ в
модулно обучение и секции по футбол, волейбол и тенис на маса са обхванати 104
ученици от VIII –XII клас, а 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

По Общинската програма за промоция на здраве и профилактика на хроничните
неинфекциозни болести са реализирани следните дейности и инициативи:

- „Алея на здравето“ – поставени са 12 табели със здравословни съвети  в
Градски парк „Св. Георги“ ;

- Кампания за борба със затлъстяването в училищна възраст – отпечатани и
раздадени брошури;

- Кампания за борба с гръбначните изкривявания – разработени и отпечатани
брошури „Наръчник на родителя“;

- Кампания за борба с тютюнопушенето – отпечатани брошури „Защо
животните не пушат“ и „Не на цигарите“;

- Отбелязване на Международния ден за борба с наркоманиите  с
експониране на изложба на рисунки в Младежки център – Добрич с награден фонд 500
лв.;

- Терапия с музика и танц „Танцувай със здравето“ – обхванати 20 лица с
онкозаболявания.

През 2019 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  реализираха следните програми, дейности и инициативи, насочени към
ученици:

- Програма „Превенция на употребата на наркотици в училищата VІІІ – ХІ
клас”. Програмата цели учениците да усвоят умения за здравословен начин на живот,
да избягват рисково поведение и овладяване на социално адаптивно поведение.

- Дългосрочна програма „Карате училище”. Превантивната програма се
изпълнява с цел  неутрализиране отрицателното влияние на улицата.

- Пет 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
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образование“, „Опасности от употребата на наркотични вещества“  и „Тенденции и
иновации при разпространение на психоактивни вещества“.

- Прожекция на филма „Умирай лесно“ - първа и втора част, по повод
Международния ден на жертвите от пътно транспортни произшествия с дискусии за
насилието и агресията по пътищата, в които взеха участие над 90 ученици и учители;

- Девет работни срещи с ръководствата на училища и учители с цел
промотиране на Националните програми за превенция и разпространение на
превантивни материали.

- Консултации на 50 родители по време на две родителски срещи;
- Тринадесет мотивационни интервюта със семейства на зависими.
- Обучение на 30 медицински специалисти на тема „Иновации при

разпространение на психоактивни казуси“.
- Обучение на ПИЦ, МКБППМН, ДПС и служители на Първо РУП на МВР на

тема: „Иновации при разпространение на психоактивни вещества“.
- Закупуване на комплекти от аеролози и тестове за откриване на наркотични

вещества за нуждите Областна дирекция на МВР.
Младежите от СУ„Д. Талев“ разработиха проекти, свързани с превенция на

зависимости, изнесоха открити занятия и дискутираха теми, свързани със
здравословния начин на живот. Възпитаници на училището участваха в инициирани от
БЧК състезания по оказване на първа помощ при травми и наранявания. Специалисти
от РЗИ провеждаха регулярно и беседи по следните теми: „Вреда от алкохол и
тютюнопушене“, „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, медицинското лице в СУ
„Любен Каравелов“ и специалисти от РЗИ – Добрич проведоха беседи и лектории на
тема:

- „Травми на стави и кости“ – обхванати 88 ученици;
- „Първа помощ при кръвоизливи“ – обхванати 66 ученици;
- „Първа помощ при рани“ – обхванати 90 ученици;
- „Половопредавани инфекции“ – обхванати 89 ученици;
- „Алкохол и видове наркотични вещества“ – обхванати 60 ученици.

С цел превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора в
СУ „П. Р. Славейков“ през 2019 г. бяха проведени лекции, беседи, дискусии и
обучения, съобразно възрастта на учениците по следните теми:

- „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 – психоактивни вещества/;

- „Нашата храна“, „Колко е важна закуската и какво се случва при липсата?“,
„Видове храни и влиянието им върху нашето здраве“, „Хранене и здраве“, „Кои храни
са здравословни?“ „Диета?“ /компонент – хранене/.

В училището 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 с представител на РЗИ – Добрич е проведено
обучение, а по повод Световния ден за борба със СПИН – и информационна кампания.

Интерес предизвика и разяснителната кампания, свързана с влиянието на
физическата активност въру човешкото тяло, както и с влиянието и върху намаляването
на стреса.
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СУ „Св. Климент Охридски“ работи също по училищна програма за здравно
образование. Съвместно с РЗИ и МВР се разглеждат теми, като: „Вредата от алкохола и
тютюнопушенето”, „Превенция на употребата на наркотици”, „Запознаване с рисковете
от СПИН”, „Полово предавани болести”, „Здравословно хранене”.  В резултат на тези
дейности се повишава нивото на информираност, както и на придобитите умения и
знания за здравословен начин на живот.

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

Основните мерки на Община град Добрич за социално включване се изразяват в:
- Развитие на мрежата от социални услуги, които обхващат целевата група 18 -

25 г. на територията на община град Добрич;
- Активно междуинституционално сътрудничество с цел обхващане на младите

хора между 18 и 25 години и превенция на социалното изключване.
В тази насока през 2019 г. в Младежки център – Добрич се осъществиха шест

тематични работилници в сферата на приложното, изобразителното и музикалното
изкуство. В тях участие взеха 78 млади хора, сред които участници от ЦНСТ и други
уязвими групи. Всички участници имаха възможност да споделят опит и знания за
различните музикални инструменти; да усвоят различни техники за изработването на
мартеници и коледни украшения за приятелите и домовете си; да рисуват любими
герои и да създават разкази в картини. Всички те общуваха помежду си и създаваха
нови приятелства.

• 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 с капацитет 8 младежи с увреждания; Защитено
жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост – 14 места; Център за социална
рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ – 45 места; Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания /2 броя/ с общ капацитет 70 места; Комплекс за социални услуги,
включващ 4 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с
общ капацитет – 56 места и Общностен център за деца и семейства, който работи с
млади хора от целевата група младежи в посока семейно консултиране и планиране,
формиране не родителски умения и др.

От м. септември 2019 г. стартира Механизъм за предоставяне на лична помощ,
съгласно който, всички лица и деца, включително младежи с 90% и над 90%
нетрудоспособност и предоставена чужда помощ могат да ползват асистентска
подкрепа, като си изберат сами личния си асистент.

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

На територията на Община град Добрич деинституциализацията по отношение
на младежите е напълно завършена. В този смисъл социалните услуги за тази целева
група се предоставят в общността, а не в специализирани институции. Общината
работи активно и по отношение на извеждането на младежите от резидентните
социални услуги и интегрирането им в общността. През изминалата година по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
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BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, по
Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма
„Региони в растеж”, през 2019 г. Община град Добрич изгради и инфраструктурата на
новата социална услуга „Наблюдавано жилище” с капацитет 6 места за младежи от 18
до 21 години, които напускат специализирани институции или социални услуги от
резидентен тип или приемна грижа. Успоредно с това Община град Добрич разработи и
внесе и проектно предложение за финансиране на услугата по ОП РЧР. Предвидено е,
същинското предоставяне на услугата да стартира през м. март 2020 г.

ПРИОРИТЕТ V.
РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

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

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.

През 2019 г. доброволческата банка към Младежки център – Добрич разшири
своя обхват и привлече нови активни млади хора, като техният общ брой достигна 30
души. Създадените добри отношения повишиха интереса и желанието за
доброволческо участие. Успешно се реализираха и дейностите: Еко инициатива „С
грижа за природата“ – засаждане на дървета в района на Младежкия център с участието
на доброволци от гр. София; участие в доброволческа група в младежки форум,
състоял се в Младежки център Пловдив и Летен лидерски лагер в гр. Стара Загора.
Доброволците участваха и в реализирането на различни събития на Младежкия център
– Добрич.

В резултат от всички дейности, реализирани и организирани от Младежки
център – Добрич се създаде среда за свободно общуване, стимулираща надграждането
на знания и умения на младия човек, развитието на потенциала, създаването на нови
приятелства в среда на толерантност и подкрепа.

През отчетния период в доброволческите акции активно се включиха и
възпитаниците на СУ „Димитър Талев“ и СУ „Св. Кл. Охридски”, които участваха в
организираната от БМЧК обществена кампания за набиране на хранителни продукти
под наслов „Да помогнем заедно на хората от третата възраст“. Доброволци от БМЧК
обучиха и ученици от СУ „Димитър Талев“, а по повод 22 март представителна група
от училището посети Дома за стари хора в гр. Добрич. Учениците от СУ „Св. св. Кирил
и Методий“ събраха и дариха капачки за кампанията „Капачки за благотворителност –
МБАЛ –Добрич“, а тези от СУ „П. Р. Славейков” орханизираха доброволческа
инициатива „Заедно за Коледа”, в рамките на която реализираха благотворителен
концерт и благотворителен базар.

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 да решават
възникналите пред тях житейски проблеми, задачи и предизвикателства. Важно
значение в това отношение имат училищата. Основната им цел 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
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демократичните ценности и институции в съвременното общество, механизмите и
процедурите във всяка демократична общност, както и овладяване на умения за
тяхното прилагане. Така например, един от основните приоритети 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. През 2019 г. за постигане на този
приоритет са:

- разработени теми по гражданско образование и запознаване на  учениците в
часа на класа;

- 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;
- провеждане на Ден на ученическото самоуправление, в рамките на който

учениците влязоха в ролята на директор, помощник-директор, учител, педагогически
съветник, библиотекар, медицинско лице, охранител.

В СУ „П. Р. Славейков” проведоха инициативи във връзка с: Деня на
независимостта, Националния празник на Р България, Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост, Дена на народните будители, Дена на търпението,
Дена на розовата фланелка, Дена на усмивката и др.

А СУ „Св. Кл. Охридски” организира Национална конференция по гражданско
образование „Семейство, училище, общество”.

В по-голямата част от общинските училища на град Добрич има сформирани и
действащи Ученически съвети, които са в основата на ученическото самоуправление и
чрез които се предлагат и реализират идеите на учениците за подобряване на
ученическия живот.

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;
- 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
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образователни програми и проекти за публична изява на културата на различните
етноси.

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.

Училищата в Добрич работят по множество проети по Програма „Еразъм +”,
което им позволяват да се докоснат  и опознаят  чуждите култури, да общуват със свои
връсници от други страни

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

Важно значение имат също така международните младежки форуми, които
Община град Добрич реализира, като МММК „Надежди, таланти, майстори“, ММФФ
„Фестивал без граници“ и Седмица на камерната музика „Константин Илиев“, както и
участието на добрички състави в наши и международни прояви – концерти, спектакли,
събори, фестивали, изложби, състезания и конкурси. Всички те имат важно значение за
намирането на нови публики и/или нови участници, за усвояването и прилагането на
добри практики, за свободното движение на идеи и за създаването на нови
партньорства и мрежи.

ПРИОРИТЕТ IX.
ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА

НА ПРЕСТЪПНОСТТА

 Правонарушения, извършени от млади хора

Местната комисия за борба с 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 тя осъществява чрез
определените в ЗБППМН възпитателни дела, които се разглеждат от състава, определен
за всяко дело със заповед на председателя на МКППМН. Съставът на делото включва
правоспособен юрист, двама членове на комисията, протоколчик и обществен
възпитател – член на МКППМН.

През 2019 г. в комисията са постъпили 44 преписки, от които 36 са образувани и
разгледани с 63 участника /16 момичета и 47 момчета, а в зависимост от възрастта им –
съответно 20 малолетни и 43 непълнолетни/. Осем възпитателни дела не са разгледани,
тъй като лицата не живеят на територията на гр. Добрич и трайно са напуснали
страната, за което са уведомени съответните органи, подали сигнала.

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна
прокуратура – 17, РП Балчик – 1, Първо РУ на МВР гр. Добрич – 12, Сектор „Пътна
полиция” при ОД на МВР – 7, ЦНСТДБУ 3 – 1 и ЧПГТП „Р.Цончев“ – 1.

Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби на движими
вещи, бягства от дома, физически и психически тормоз, хулиганска проява и
управление на МПС без свидетелство за самоуправление. Не са констатирани обаче
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случаи на непълнолетни лица, споделящи идеи за 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. До
комисията не са постъпвали и сигнали от служители на транспортна полиция за
посегателства и увреждане на съоръжения от жп транспорта и влакови композиции.

Дейността на Комисията при издирване и явяване на деца и родители на
възпитателните дела се подпомага от инспектори от Детска педагогическа стая. Децата
и родителите се уведомяват своевременно за насрочените възпитателни дела, а
материалите се предоставят на съответните доверени представители или на адвокатите,
ангажирани като защитници по делото. Преди разглеждането на възпитателните дела,
МКБППМН събира  допълнителна информация относно семейна среда, здравословно
състояние, семейни отношения, приятелски кръг и други данни за извършителя с цел
максимална обективност на мерките, които ще се наложат на лицето.

През изминалата година не са регистрирани нарушения при процедурите за
образуване, разглеждане на възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки. В
комисията не са постъпвали и предписания от съда и прокуратурата. Ежемесечно
МКБППМН изпраща в прокуратурата график за организиране и провеждане на
възпитателни дела.

Най-често налаганите от Комисията възпитателни мерки през годината са:
- „Участие в психологически консултации, обучения и програми за

преодоляване на отклоненията в поведението” – чл.13, ал.1, т.3 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.4 от
ЗБППМН;

- „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” съгласно
чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН.

Успехът на посочените мерки се обяснява с индивидуалната работа, извършена с
децата и младите хора, както и със засиления родителски контрол.

 Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора

Възпитаването на култура за отговорно поведение на пътя е ключов фактор за
минимизиране на рисковете от инциденти и пътно транспортни произшествия. Ето
защо всички образователни институции работят за формирането на тази култура. По
отношение на младежите през 2019 г. училищата в Добрич реализираха следните
инициативи:

- Отбелязвяне на Европейския ден без загинали на пътя, както и Световния ден
за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия в СУ „Св. Кл.
Охридски“ и в СУ „Д. Талев“ – раздаване на балони и послания на шофьорите пред
училище, рисунки по темата, беседа с участието на служител от КАТ;

- лекции и представени статистически данни в СУ „П. Р. Славейков”,
разговори и дискусии относно отговорността към собствения живот и живота на
другиге.

Приета с решение № 5-7 от 28.02.2020 година
на Общински съвет град Добрич.


