
1



2

Комисията за детето е консултативен орган към общината, която разработва
Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните
семейства. Създадена  е на основание чл.20 „а”, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето,
със Заповед на Кмета на Община град  Добрич.

Осъществява сътрудничество и координация и подпомага обмена на
информация между компетентните органи и юридически лица при осъществяване на
дейностите по закрила на детето на общинско ниво.

В състава на комисията са включени представители на Общинска
администрация, 1 во РУП на МВР, Регионален инспекторат по образованието,
Дирекция „Социално подпомагане”, Общински младежки център „Захари Стоянов”,
МКБППМН, Превантивно – информационен център и представители на НПО, които
осъществяват дейности по закрила на детето.

Основен приоритет в дейността на комисията за  детето е осигуряване на
ефективни и качествени социални услуги, предоставяни в среда близка до семейната,
които постепенно да заменят институционалната грижа за деца лишени от родителска
грижа

Друга приоритетна дейност е работата по превенция на изоставянето на деца в
специализирани институции и деинституционализация на децата пребиваващи в
институциите, която се реализира чрез реинтеграция на настанените деца в
биологичните им семейства или извеждането им в среда близка до семейната -
семейства на близки и роднини или приемни семейства.

Общинската програма е разработена съобразно Конвенцията за правата на
детето на ООН  и Националната програма за закрила на детето

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и
дейностите в Общинската програма за закрила на детето за 2018г. по следните основни
направления:

І.   Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване
ІІ.  Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно
образование на всички деца
ІІІ. Подобряване здравето на децата
ІV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация
V.  Насърчаване участието на децата
VІ. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето.

За периода март 2018 – март 2019г. Комисията за детето при Община град Добрич
е провела две заседания, на които са разгледани и приети Отчет на Комисията за детето
за 2018г. и  Общинската програма за Закрила на детето за 2019 г., обсъждане на
детското участие чрез представителите на Съвета на децата в община град Добрич към
Държавната агенция за закрила на детето.

На вниманието на Комисията са поставяни различни проблеми, касаещи
системата за закрила на децата в Община град Добрич и качеството на социалните
услуги за деца.

Членове на Комисията участват в разработването на Годишен план за развитие на
социалните услуги в община град Добрич за 2019/2020г., както и в работата на
Обществения съвет по социална политика в общината по въпроси, касаещи  политиките
за деца – разкриване, закриване и трансформиране на услуги за деца, съблюдаване
спазване правата на децата, настанени по реда на Закона за закрила на детето в
социални услуги на територията на общината.
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Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и условия за социално
включване на децата – политики за подкрепа на детето и семейството.

Един от основните ангажименти на община град Добрич е подкрепа на децата и
семействата, постепенно въвеждане на нов и интегриран подход в грижите за децата,
насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст, ранна интервенция и
осигуряването на семейна или близка до семейната среда за всяко дете.

Политиката на община град Добрич по отношение ограничаване на бедността и
социалното изключване е подкрепата на децата и семействата чрез дейности, насочени
към:

 Предприемане на мерки за осигуряване на семейна среда за всяко дете, както в
биологичното семейство, така и в рамките на приемната грижа;

 Продължаване процеса на  деинституционализация;
 Развитие на интегрирани услуги за деца и семейства;
 Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в системата за

закрила на детето на територията на община град Добрич;

В Община град Добрич са разкрити 10 социални услуги за деца - /седем/
Центъра за настаняване от семеен тип - 3 /три/ за деца без увреждания и 4 /четири/ за
деца и младежи с увреждания, Дневен център за деца с увреждания,  Център за
обществена подкрепа – държавно делегирана дейност, който предоставят услуги в
общността, както и  Център за обществена подкрепа, които се управляват от външен
доставчик - неправителствените организации - БЧК Добрич. Дирекция ”Хуманитарни
дейности” в община град Добрич изпълнява дейностите по два социални проекта,
финансирани по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” – ”За равен
шанс на децата“ - услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и
семейства и приемна грижа за деца по проект ” Приеми ме 2015”. Общият капацитет на
услугите за деца държавно - делегирана дейност, без последните две, които се
предоставят по проекти, финансирани от ОПРЧР, е 226 места.

И през 2018г. продължи изпълнението на дейността на 6 /шест/ интегрирани
услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства, чрез изпълнение на
Проект ”За равен шанс за децата” по схема ”Услуги за ранно детско развитие”.
Подкрепата на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или
специализирани учебни заведения като част от изпълнение на услугите „Ранна
интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за
училище” по Проект ”За равен шанс за децата”, схема ”Услуги за ранно детско
развитие“. Дейностите са свързани с предоставяне на услугите „Здравно консултиране
на деца и родители“, Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране на ранни
родителски умения“, „Семеен център“ и тези, насочени към децата с увреждания и
техните семейства, стартирали са през м. ноември 2016 г. и ще продължат до края на
2019г. Специалистите  от Общностния център предоставят към настоящия момент
услуги за общо над  1080 потребители - деца и техните семейства, намиращи се в риск
от социално изключване.

И през 2018г. Община град Добрич продължи да работи по проект „Приеми ме
2015” от  2016г. Дейностите се осъществяват на областен принцип. Към проекта са се
присъединили всички общини на територията на област Добрич, освен община Генерал
Тошево, където услугата се предоставя от дирекция ”Социално подпомагане”. Към
настоящия момент  на отчетния период  приемните семейства, утвърдени и вписани в
регистъра на приемните семейства в РДСП Добрич са 60, в тях се отглеждат 62 деца, 12
са без настанени деца. Областния екип по приемна грижа работи по общини със
следните ПС и деца:

- община град Добрич – 24 приемни семейства с 27 настанени деца, 4 са
свободни;
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- община Добричка – 16 приемни семейства с 25 деца, 5 са свободни;
- община Каварна – 4 приемни семейства с 4 настанени деца;
- община Балчик – 5 приемни семейства, 4 настанени деца, 1 свободно;
- община Тервел – 2 приемни семейства и двете са свободни, предстои

заличаване на едното;
През 2018/19г. Областния екип по приемна грижа е оценил и обучил 9 кандидата

за професионални приемни семейства, 7 от които вече са утвърдени, 1 е отхвърлено от
Комисията по приемна грижа и 1 предстои да бъде утвърдено. Осиновените и
реинтегрираните в биологично семейство деца през периода са както следва:

- община град Добрич – 9 осиновени и 5 реинтегрирани;
- община Добричка – 8 осиновени, 4 реинтегрирани и едно дете е изведено

от ПС и настанено в ЦНСТДБУ;
- община Балчик – 1 осиновено и 1 реинтегрирано в биологичното

семейство;
- В четири от семействата се отглеждат деца с различна степен на

увреждания.
ОЕПГ извършва периодично  надграждащо обучение на приемните семейства.

Ежемесечно се провеждат срещи с приемните семейства, на които се поставят и
обсъждат различни проблеми от работата на ПС и при необходимост се канят
представители на РДСП и ОЗД при ДСП Добрич.

Всички професионални приемни семейства в рамките на проект „Приеми ме
2015” сключват договор за грижа и отглеждане на дете с Кмета на Община град
Добрич, в качеството му на доставчик на услугата „Приемна грижа”. С тях се договарят
средствата за издръжка на настаненото дете, както и месечното възнаграждение на
приемния родител. Практиката показва, че приемната грижа е най-добрата
алтернатива за децата в риск, заместваща институционалната грижа

Дейностите по проекта се осъществяват в тясно сътрудничество с Дирекция
”Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане в лицето на
експерта по закрила на детето и Комисията по приемна грижа и ще продължат до края
на 2020г.

Дейностите по изпълнение на проект „Подкрепи ме” са приключили през м. юни
2018г., но продължават да се финансират от държавния бюджет по ПМС
344/21.12.2018г. до 31.08.2019г. Децата, които ползват услугата личен асистент са 10 и
след 31.08. ще ползват асистентска помощ съгласно новия Закон за личната помощ.

В качеството си на държавен орган по закрила на детето, основна част от работата
с деца на територията на община град Добрич осъществява Дирекция” Социално
подпомагане”/ДСП/, чиито представители участват в работата на Комисията за детето.

За отчетния период на 2018г. в ДСП/ОЗД – Добрич са постъпили 337 сигнала за
деца в риск. По всички сигнали са извършени проверки. При 148 от тях е установен
риск и са отворени нови случаи. Част от сигналите са изпратени по компетентност до
други органи. По всички случаи на деца ОЗД си партнира със специалисти от
доставчиците на услуги, системата на здравеопазване, образователните структури,
полицията, съда и прокуратурата.

Преобладаващата част от сигналите изискват спешно събиране на информация и
бърза, компетентна намеса с цел свеждане до минимум рисковете за детето и
семейството, както и превенция на настаняването извън семейството и мерки по
реинтеграция.

Работи се по случаи на деца с тежки увреждания, деца от семейства с висок
социален риск, деца с един родител, многодетни семейства с нисък родителски
капацитет, непълнолетни бременни и майки и родените от тях деца, случаи на деца
преживели насилие, случаи на деца жертви на трафик, деца бежанци, случаи на
родителско отчуждение, случаи на деца настанени в приемно семейство, в семейства на
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роднини и близки, проучване и оценяване на кандидат-осиновители и кандидати за
приемно семейство.

Случаите на превенция и реинтеграция често се характеризират с динамика на
семейните взаимоотношения, което изисква гъвкава психо-социална работа и подкрепа
чрез насочване към социални услуги в общността и финансова помощ.

Ежемесечно социалните работници от ОЗД посещават децата, настанени в
специализирани институции, социални институции резидентен тип и приемни
семейства.

Ежемесечно социални работници от ОЗД осъществяват контакти и извършват
проучвания на близки и роднини, както и с биологичните родители на деца, настанени
в специализирани институции, социални институции резидентен тип и приемни
семейства, за стимулиране на връзките помежду им.

Ежемесечно/планирано или извънредно/ социалните работници участват в
мултидисциплинарни работни срещи със специалисти от услугите в общността за
планиране и преглед на съвместната работа по случаите с деца и семейства.

В ДСП се представя на клиентите актуална и подробна информация за
доставчиците на социални услуги в общността  за деца и семейства. Информационните
материали се предоставят по инициатива на доставчиците на услуги. Клиентите
подробно се информират за реда и условията за ползването им, насърчават се да правят
информиран избор и да участват активно в работата със специалистите.

За отчетния период от ДСП/ОЗД – Добрич са издадени общо 240 направления за
деца и семейства към Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с
увреждания, Дневен център към Дом за медико-социални грижи – почасова , дневна и
седмична грижа и Общностен център за деца и семейства при Община град Добрич за
работа с психолог, социален работник, педагог, рехабилитатор, логопед, педиатри,
медицински сестри, юристи и медиатори и други специалисти.

Екипът на ЦОП работи със семейства в насока повишаване на родителския
капацитет и преодоляване на кризисни ситуации, поставящи в риск децата. В ЦОП се
провеждат задължителни и поддържащи обучения на осиновители и семейства
предоставящи приемна грижа.

За периода е разширен значително кръгът на деца с увреждания, ползващи
услугите на дневните центрове, като по този начин се осъществява ранна превенция на
проблемите в детското развитие, ранна интервенция на уврежданията и повишаване на
родителските умения и компетентности.

Чрез създаденото партньорство между социалните услуги се гарантира
максимална информираност относно работещите там специалисти, дейностите и
условията за ползването им. Потребителите имат право на избор на доставчик и
договарят услугата съобразно индивидуалните потребности и възможностите за
социално включване на всяко дете.

През 2018г. общия брой на децата, отглеждани в семейства на близки и роднини
в град Добрич е 72.

На семействата на близки и роднини, както и приемни семейства, в които има
настанени деца, ОЗД предоставя еднократни помощи по реда на чл.26 от Закона за
закрила на детето, за покриване на нужди , възникнали извънредно. Такива помощи
могат да бъдат предоставяни и при случаи на превенция  на изоставянето и настаняване
в специализирана институция, социални услуги резидентен тип, приемни семейства,
както и при реинтеграция на дете в биологичното семейство.

През годината са отпуснати 46 еднократни помощи по чл.48 и 56 месечни по
чл.49, както и 6 месечни добавки по чл.51 за дете с увреждане от Правилника за
прилагане на закона за закрила на детето.

За адекватното прилагане на международното и вътрешното законодателство в
областта на закрила на децата и по - специално в административните и съдебни
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производства, по които се засягат права и интереси на деца, специалистите от ОЗД са
участвали в обучителни семинари.

Обученията и семинарите са провеждат на  основата на казуси от практиката с
фокус върху тенденции, законодателни промени и междусекторно сътрудничество ва
местно ниво между органите за закрила.

Представители на ДСП/ОЗД участват в различни междуинституционални групи
и комисии на общинско и областно ниво, като Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, екип за прилагане на
Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца
– жертви на трафик, завръщащи се от чужбина, екип по прилагане на Координационен
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от
насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и екип по прилагане на
Координационен механизъм за работа при случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В,
хепатит С и сексуално предавани инфекции. Социални работници от ОЗД участват в
екип за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.

През отчетния период ДСП/ОЗД е работил по 4 случая на насилие над деца в
семейството. Няма регистрирани случаи на деца жертва на трафик. По случаите на
насилие са планирани мерки за закрила от сформираните екипи по действащите
Координационни механизми, включващи представители на МВР в лицето на Детска
педагогическа стая, Община град Добрич, доставчици на социални услуги и при
необходимост – образователни и здравни органи. Децата и родителите им са насочени
към услуги  за консултиране и подкрепа с цел превенция на бъдещо насилие,
подобряване на взаимоотношенията и повишаване на родителския капацитет.

През отчетния период в приемно семейство са настанени 3 деца – бежанци, за
времето през което на родителите е наложена полицейска мярка и е образувано съдебно
производство.

Със заповед на директора на ДСП – Добрич е сформирана комисия за
идентифициране на скитащи и просещи деца на територията на град Добрич. При
провеждане на месечните обходи от социални работници, през отчетния период е
установено едно дете, спрямо което е предприета мярка за закрила и същото е
настанено в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания град Добрич.

В  Община град Добрич се предоставят социални услуги от резидентен тип за
деца  без увреждания в :
 Център за настаняване от семеен типа за деца  без увреждания 1
 Център за настаняване от семеен типа за деца  без увреждания 2
 Център за настаняване от семеен типа за деца  без увреждания 3
Общият капацитет на 3-те центъра е 45 места. Към края на отчетния период в

ЦНТДБУ 1 и 2 има настанени 27 деца, 11 от които са през отчетния период. Трима
младежи са напуснали поради навършване на пълнолетие,  осиновени са 2 деца и 1 дете
е реинтегрирано в биологичното семейство.

В ЦНСТДБУ-3 в момента се отглеждат 13 деца, през 2018г. и до момента са
били настанени 10 деца. Няма осиновявания и настаняване в приемни семейства. През
2018г. са изведени общо 9 деца – 6 са реинтегрирани в биологичното семейство и 3 са
навършили пълнолетие. До момента на 2019г. са реинтегрирани още 3 деца.

Центровете са разположени в една сграда, но на отделни етажи. Всеки от тях
разполага с обособени сервизни помещения, кухненски блок, спални помещения,
трапезария и зала за занимания. През лятото на 2018г. със средства на стойност
65 840,89лв., дарени от Есетере България, се извърши цялостен ремонт на ВиК
инсталация и санитарни помещения в ЦНСТДБУ 1 и 2, което значително подобри
условията в двата центъра. Извършен е ремонт на подовите покрития в двата центъра и
са закупени нови мебели са трапезарията и залата за занимания. Продължава да се
търсят възможности за финансиране по оперативни програми или дарения, с което да
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бъде извършен цялостен ремонт на отоплителната инсталация, която и много
амортизирана и води до много загуби на топлоенергия.

Всички деца от ЦНСТ посещават подходящи учебни заведения, съобразени с
възрастта и потребностите им. И през 2018 г. за децата от ЦНСТДБУ беше организиран
летен отдих на планина и море, а екипите на центровете  осигуряваха условия за
включването им в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно
индивидуалните им интереси. Провеждат се и групови мероприятия, които
благоприятстват обогатяването на социалните умения на децата, стимулират
общуването и дават възможност на специалистите да установят нивото на социалните
им компетентности.

От пролетта на 2018г. с децата от трите ЦНСТДБУ се работи по менторска
програма на „Социална чайна” – НПО от град Варна, по проект за изследване на нужди
и умения сред децата и младежите настанени в ЦНСТ в град Добрич. Специалисти от
Социалната чайна посещават децата ежеседмично, като провеждат с тях разнообразни
занимания, развиващи различни социални умения.

Трите ЦНСТДБУ са получили дарения под формата на дрехи, хранителни
продукти от БЧК, индивидуални подаръци от български и чужди НПО, парични
дарения. Всички са отразени в книгата за дарения на услугите.

Част от персонала – директори, социални работници и психолог, са преминали
обучение по различни теми, касаещи промените в националното законодателство,
изготвяне на задължителна документация и работа с деца с девиантно поведение.

В Комплекса за социални услуги/Центрове за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с увреждания 1, 2, 3 и 4 /се полагат грижи за общо 48 деца и младежи
с тежки множествени увреждания, при капацитет 56 места. За децата и младежите,
чието здравословно състояние позволява, Дирекция „Социално подпомагане” Добрич е
издала направления за ползване на подходяща съпътстваща социална услуга – ДЦДУ,
ДЦВУ или ЦСРИ, които те посещават по график, придружени от детегледач или
социален работник. Център за обучение на деца със СОП посещават 17 деца и
младежи, 7 от които са на ресурсно обучение, а останалите 10 посещават училището
ежедневно. Храненето на децата и младежите се осъществява на кетъринг.
Закупуването на лекарства, консумативи, почистващи и дезинфекционни материали
представлява сериозен разход за бюджета на услугата. Всички настанени в центровете
деца и младежи са с тежки множествени увреждания и за да бъде поддържано качество
на услугата, е задължително закупуването на горепосочените консумативи, което
изчерпва много бързо финансовите ресурси на услугите по този параграф.

И през 2018г. децата и младежите от четирите  центъра продължиха да посещават
с направления от НОИ рехабилитационна болница „Термал” в КК „Златни пясъци”.
Рехабилитацията се осъществява два пъти годишно, по една седмица.

Общата стойност на получените в Комплекса дарения през 2018г. е 15 860 лева,
като най- големият дарител е отново Есетере България ЕООД, които са закупили и
дарили за нуждите на Комплекса прахосмукачка, сушилни, перални и хранителни
продукти.

Поради специфичността на целевата група потребители в социалните услуги
ЦНСТДМУ/ЦНСТМУ и изостреното обществено внимание, експерти от ДХД
извършват периодични проверки в услугите. Такива бяха извършени и от Регионална
дирекция за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и
Инспекцията по труда.

През 2018г. няма новонастанени деца и младежи. Поради факта, че всички деца
са с тежки увреждания , няма осиновени или настанени в приемни семейства.

Фондация „Лумос” провежда два пъти годишно супервизия на персонала на
услугите.
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- Център за обществена подкрепа – предоставен е за управление на външен
доставчик /БЧК Добрич/. Центърът е с капацитет 25 деца.  Центърът предоставя
комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване
на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции,
превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен
живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на
семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.
Цялостната дейност на ЦОП към ОС на БЧК – Добрич през 2018 г. е насочена в
следните направления:
- Социално административни консултации;
- Подобряване качеството на живот на децата от ЦОП чрез подкрепа на децата и
семействата за подобряване на социално- битовите условия на живот и образование,
предоставяне на топъл обяд за децата потребители на Центъра, като финансирането на
дейността е благодарение на налично споразумение на ОС на БЧК - Добрич с
Австрийски младежки червен кръст, организиране на различни извънкласни форми за
деца и предоставяне на дрехи и учебни пособия.
- Дейности, свързани с превенцията на отпадане от училище - работа с деца-
отпаднали или с риск от отпадане от образователната система и техните семейства,
индивидуална и групова  педагогическа работа с  децата в ЦОП с оглед  овладяване на
учебния материал и преодоляване на затрудненията в учебния процес; -
- Превенция на изоставянето - семейно консултиране и подкрепа на рискови социални
групи;
- Превенция на насилието - индивидуална и групова работа с деца и родители за
подобряване на  междуличностните отношения в семейството и преодоляване на
негативни преживявания  на децата;
- Превенция на отклоняващо се поведение - оказване на подкрепа на деца, застрашени
от отпадане в образователната система; от отклоняващо се поведение в семейството и
социума, както и при преместване в други училища.

И през 2018г., съвместно с Австрийски младежки червен кръст е организиран
летен морски лагер през  м. септември за 25 деца потребители на Центъра.

- Център за обществена подкрепа – 2 с  капацитет 30 места. За отчетния
период услугите на ЦОП -2 са ползвали общо  59 деца и техните семейства, всички с
издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане”. Работата на центъра е в
следните направления:

- Обучение на кандидат- осиновители- 20
- Семейно консултиране и подкрепа - 12
- Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране,

насилие и неглижиране – 1
- Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа с деца с

отклоняващо се  поведение -12
- Превенция от отпадането  от училище- 0
- Деинституционализация и реинтеграция – 29
- Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – 30
Специалистите от ЦОП -2 са участвали в следните обучителни модули:
- град Сандански - проведено обучение по тема: „Насоки и инструменти

за реализиране на специализиран контрол при предоставяне на
социалните услуги. / участник - специалист социални услуги/.

- Екипът  на ЦОП 2/ специалист социални услуги, психолог, социален
работник и педагог / е преминал   обучение на тема:  „Специализирано
обучение на екипи от действащи социални услуги за деца”. Обучението
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е по договор № BG06-Д01-0006/21.09.2018г. между АСП и „ Атлас
Травелс” ЕООД с предмет „ Осигуряване на логистика и обучение и
логистика за провеждане на специализирани обучения на екипи от
действащи социални услуги” за обособена позиция 2 „ Осигуряване на
логистика за организиране и провеждане на специализирани обучения
на екипа от действащи социални услуги за работа с деца” .

- град Варна – участие в дискусионен форум на тема:
„Деинституционализацията в България- промяна на нагласи, практики и
политики”. На обучението присъстваха директори на РДСП, ДСП,
експерти от Община  гр. Варна и гр. Добрич ,експерти от ОЗД,
специалисти работещи в социални услуги за деца и представители на
фондация Лумос. /участник – специалист социални услуги/.

Във връзка с извършваната оценка на потребностите и предоставянето на
качествена услуга, и през 2018 г. ЦОП продължи да работи съвместно с класни
ръководители, педагогически съветници, лични лекари и др., както и с ОЗД при  ДСП
гр. Добрич, МКБППМН и родители.

- Дневен център за деца с увреждания с капацитет 70 места.
Предоставянето на услугата „Дневен център за деца с увреждания”  цели

подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови
способности и самостоятелност на деца с различни вид и степен на увреждане, както и
подкрепа на техните семейства чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция
на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни,
терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и
разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен
начин на живот. В Центъра работят следните специалисти – психолог, логопед,
рехабилитатор, кинезитерапевт и трудотерапевт. Децата ползват почасови и
целодневни услуги. През отчетния период ДЦДУ е със средномесечна заетост на
капацитета 65 потребителя, към настоящия момент са 65. Към края на отчетния период
потребители на Дневния център за деца с увреждания са 35 деца с психични
увреждания, 7 с двигателни увреждания, 18 с множествени увреждания, 4 с говорен
дефицит и 1 дете ползва само услугите на психолог. Целодневната група се състои от
14 деца, в момента са 11. Организират се отворени дискусии с психиатър, провеждат  се
и терапевтични тренинги с психотерапевт, а в арт-ателиета се изработват дидактични
материали за децата. Продължава и извозването на децата – потребители на ДЦДУ ,
които посещават  ЦСОП , със специализирания транспорт на центъра. Няма деца, които
да не са обхванати в образователната система. Децата с увреждания, ползващи
почасови услуги при специалисти са общо 54.

Община град Добрич е конкретен бенефициент по Компонент 1: Общини,
съгласно   Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на
резидентните услуги на Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на
деинституционализация на грижите за деца“. По проекта се извършва ремонт на
материалната база (включително прилежащо дворно пространство), обзавеждане и
оборудване на  Дневен център за деца с увреждания, в посока реформиране в Дневен
център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с индикативен ресурс
100 000 лева. Към настоящия момент строително – монтажните дейности по проекта
приключват и текат дейности по обзавеждане и оборудване на помещенията.

Всички специалисти от ДЦДУ са взели участие поне в едно обучение през 2018г., в
зависимост от специалността си. На граждански договор продължава работата си в
Дневния център психиатър, който целогодишно извършва медицинско консултиране на
деца и родители.
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През 2018г. продължи сътрудничеството между Фондация „Ръка за помощ” и
Община град Добрич в областта на предоставяне на услугата приемна грижа. След
провеждане на процедура по ЗОП, специалистите от фондацията извършваха  обучения
и супервизия на Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ) и индивидуална супервизия
на приемните семейства с настанени в тях деца по Проект „Приеми ме 2015“.
Проведено беше и специализирано обучение на експерти от РДСП, Комисията по
приемна грижа и представители на отделите „Закрила на детето” от област Добрич
Дейностите ще продължат и през  2019г.

Приоритетна област 2: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна
подготовка и училищно образование за всички деца.

Приоритет в осъществяваните от Община Добрич дейности в областта на
предучилищното и училищното образование е постигането на достъпно, устойчиво и
конкурентно образование и възпитание на децата и учениците

През отчетния период са осигурени условия за модерно, качествено
образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси
и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на:

- мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения;
- на управленската дейност по обхвата и привличането на децата в

подготвителните групи и на учениците в училище;
- на автономни детски градини и училища чрез въвеждане и усъвършенстване

на системата на делегираните бюджети;
- на координацията и взаимодействието между правителствените и

неправителствените организации, работещи по проблемите на младите хора,
- на актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията

на младите хора за получаване на образование и с пазара на труда.
През учебната 2018/2019 година общинската образователна система обхваща 14

детски градини, 6 основни училища, 1 обединено училище, 2 профилирани гимназии, 5
средни училища, 2 професионални училища, Спортно училище и Център за подкрепа за
личностно развитие - Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич
функционират 4 професионални гимназии, Център за специална образователна
подкрепа, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование,2
частни гимназии, 2 колежа и 1 висше училище с изнесено седалище в град Варна. В
Общината няма защитени и средищни училища.

През учебната 2018/2019 година в общинските училища се обучават 7636
ученици, разпределени в 344 паралелки паралелки и групи. В 14 детски градини са
обхванати 2 121 деца от 3 до 6 годишна възраст в 86 групи. Продължава тенденцията за
намаляване на броя на децата, учениците, паралелките и групите. Увеличава се броя на
групите и на учениците в тях, които се обучават при целодневна организация на
учебното време. Понастоящем целодневно обучение се провежда в 109 групи с 2 518
ученици.

В Община Добрич успешно се прилага информационна система НЕИСПУО на
МОН за установяване реалния брой на подлежащите и постъпили в училище ученици.
Актуализирани са и са утвърдени от кмета на общината Правила за прием на ученици в
първи клас, като същевременно са определени прилежащи райони на всяко училище.
Ежегодно, до края на м. януари всяко училище получава списък с подлежащите на
задължително обучение в подготвителна група или в първи клас.

В общинската образователна система са застъпени всички профили –
хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт.
Приемът на ученици в различните училища се регулира посредством съгласуван от
Кмета на Общината и ПК „Наука и образование“ План за прием на ученици след
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завършено основно образование. През 2018 година в общинските училища са приети
505 ученици в 21 паралелки при план 702 ученици в 27 паралелки.

Съвместно с училищните ръководства през 2018 година бе разработена и
приета Програма за поетапно създаване на условия полудневната организация на
учебния ден в Община Добрич да се осъществява преди обяд. Още през предстоящата
2019/2020 учебна година нови три училища – ОУ „Христо Смирненски“, ПМГ „Иван
Вазов“ и ПГ по Туризъм ще преминат на едносменен режим на обучение.

С оглед повишаване информираността на младите хора за достъпа им до
качествено образование и за възможностите за избор на професия през 2018 г. Община
град Добрич организира и проведе в Младежки център Кандидатстудентска борса с
участието на 20 висши училища от страната, образователни институции и фирми и
Панорама на средните училища с участието на всички средни училища, професионални
и профилирани училища в града и с представители на бизнеса.

Учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата и
учениците до седми клас включително са заявени и доставени в определения срок.
Договорите за доставка на учебниците и учебните помагала са сключени с
издателствата, съгласно изискванията на ЗОП и са на стойност 35 000 лв. за ДГ и 350
000 лв. за училищата.

През учебната 2018/2019 година, за създаване на условия за личностно развитие
на учениците, развитие на техните творчески способности, преодоляване на
трудностите при усвояване на учебния материал и осигуряване на допълнително
обучение за децата, чийто майчин език е различен от българския, училищата и детските
градини участват в следните Национални програми:

- „Осигуряване на съвременна образователна среда“;
- „Без свободен час“;
- С грижа за всеки ученик“;
- „Информационни и комуникационни технологии в системата на

предучилищното и училищното образование“;
- „Ученически олимпиади и състезания“;

В детските градини и училищата са сформирани екипи за комплексна
педагогическа оценка на деца със специални образователни потребности. С влизането в
сила на Наредбата за приобщаващо образование активно се прилагат мерки за
осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на
предучилищното и училищното образование, като в предоставянето на подкрепата за
личностно развитие се включват и специализираните институциите. Общият брой на
децата и учениците със СОП е 222, от тях 129 са на ресурсно подпомагане в детски
градини и училища и 93 в Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование.

С Решение на Общински съвет град Добрич № 41-3, от 01.01.2019 г.
общинските детски градини преминаха на делегиран бюджет, с цел оптимизиране на
целесъобразното, ефективното и отговорното разпределение и изразходване на
бюджетните средства. Преминаването на делегирани бюджети ще гарантира по-голяма
прозрачност при разпределение на средствата между детските градини, а също така ще
стимулира привличането на допълнителни целеви и дарителски средства .

За подобряване на материалните условия на институциите в системата на
образованието се изпълнява инвестиционен проект „Основен ремонт (реконструкция),
обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, в т. ч. ДГ №№ 12, 18, 25,
32, ЕГ „Гео Милев, ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“.

И през 2018г. продължи работата на образователните институции по Механизъм за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст , приет с
Решение № 373 на Министерски съвет от 05.07.2017 г. В изпълнение на Решението, със
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заповед на кмета на Община град Добрич, бяха определени три района на
компетентност на всеки екип, както и участници в екипите от Община Добрич.
Проведени са работни срещи с участието на ръководителя, заместник – ръководителя
на екипите за обхват, както и на други експерти, на които своевременно се обменяше
информация между включените в механизма институции. Екипите за обхват по
прилагане на Механизма за съвместна работа с институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст, осъществяват дейности за интервенция, компенсирани и
превенция спрямо три основни групи:
- Деца в задължителна предучилищна възраст и ученици в задължителна училищна

възраст, които до сега не са обхванати в образователната система;
- Ученици в задължителна училищна възраст, отпаднали от училище;
- Деца и ученици в риск от отпадане;

Чрез Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ) към Община
град Добрич са генерирани 20 писма от директори на училища, съдържащи списък от
ученици в категория „Риск”, т.е. допуснали голям брой отсъствия по неуважителни
причини за учебната 2017/2018 година. Общият брой на учениците, подлежащи на
задължително училищно образование и допуснали повече от 40 часа отсъствия по
неуважителни причини е 64.

Всички родители, регистрирани по постоянен/ настоящ адрес в Община град
Добрич са уведомени, че подлежат на санкции и са поканени за съставяне на акт за
установяване на административно нарушение. Родителите на 7 от общия брой деца
нямат адресна регистрация на територията на Община град Добрич, с оглед на което са
препратени по компетентност до кметовете на други общини, а едно дете е било
осиновено, като неговото ЕГН е заличено и съответно не може да бъде издирено.

За отчетния период, от общо 56 нарушители, подлежащи на административна
санкция по реда на чл. 347 от ЗПУО, актове са съставени и връчени на 29 от тях.
Останалите 27 не могат да бъдат открити на адрес, тъй като са заминали за чужбина
или са сменили местоживеенето си без да променят адресната си регистрация.

Съгласно разпоредбите на ЗАНН са съставени 29 наказателни постановления с
наложени глоби в размер на 50 лв.

Регионално управление на образованието Добрич координира и оказва методическа
подкрепа и контролира дейностите на училищата и детските градини за осъществяване
на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците. Във всички училища и детски
градини има назначени координатори и Екипи за подкрепа за личностно
развитие/ЕПЛР/, във връзка с Наредбата за приобщаващо образование. ЕПЛР са
разработили Планове за подкрепа на децата и учениците, които са на ресурсно
подпомагане. В детските градини на територията на Община град Добрич се провежда
скрининг-тест на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца. При установяване на
дефицити при провеждане на скрининга се предприемат мерки за обща и допълнителна
подкрепа.

Брой институции, деца и ученици със СОП, на територията на град Добрич
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Брой
институции

12 7 7 4 30

Брой
деца/учениц
и със СОП

45 124 78 20 267

/РЦПППО - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование/

В Центъра за специална образователна подкрепа – ЦСОП „Д-р П. Берон” се
осъществява педагогическа и психологическа подкрепа за 85 деца със СОП.

На територията на град Добрич училищата са включени в извънкласни дейности –
занимания по интереси. Основна цел на заниманията по интереси е създаване на
условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно
завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на
техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на подготовката им в
училище. В зависимост от желанията на родителите и учениците са създадени групи за
извънкласни дейности.

Регионално управление на образованието Добрич осигурява методическа  подкрепа
на училищата и детските градини за повишаване  компетенциите на педагогическите
специалисти. Проведени са обучения във връзка с изготвяне на индивидуални учебни
планове и индивидуални учебни програми за ученици със СОП, ученици с хронични
заболявания и даровити ученици. Във връзка с методическо осигуряване на
педагогическите специалисти за формиране на положителни нагласи към
приобщаващото образование и осигуряване на позитивна образователна среда са
проведени обучения, като акцентите са върху измененията и допълненията в Наредбата
за приобщаващото образование и Държавните образователни стандарти.

За обезпечаване на дейностите по допълнителна подкрепа за личностно развитие
за деца и ученици със СОП , от РЦПППО са осигурени педагогически специалисти
както следва:
 Ресурсни учители – 18
 Логопеди-3
 Психолози -3
 Сензорен терапевт – 1

В голяма част от учебните заведения в град Добрич има назначени специалисти за
осигуряване на допълнителна подкрепа, както следва:
 Ресурсни учители – 10
 Логопеди-8
 Психолози -3

На  родителите на деца със СОП периодично се предоставя актуална информация
относно развитието им - планове за подкрепа, психологически карти, логопедични
карти, карти на сензорен терапевт.

При осъществяване на консултативна работа с родители, периодично се
осъществяват консултации с ресурсните учители, психолозите и логопедите. За
формиране на положителни нагласи и толерантно отношение на родители, деца и
ученици от училищната общност към децата със СОП, са инициирани открити
занимания, съвместни чествания на празници, презентации, консултации за кандидат-
гимназисти и техните родители.

Приоритетна област 3 - Подобряване здравето на децата
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През 2018 г. училищното и детското здравеопазване в Община град Добрич
продължи да се осигурява чрез  39 здравни кабинета  /14 в детските градини и 22 в
общинските училища и професионалните гимназии/.  Община град Добрич осигури по-
високи трудови възнаграждения в системата на общинското здравеопазване /28,6% в
ДЯ и 27% в здравните кабинети/ и повиши квалификацията на служителите от тази
система, чрез провеждане на обучения с лектори от Карин дом и Фондация „Лумос”.

По направление Промоция на здравето и профилактика на болестите през
отчетния период по Общинска програма СИНДИ са реализирани следните
мероприятия, финансирани от Община град Добрич:

 „Движението е здраве”: С възпитаниците на СУ „П. Р. Славейков” е
отбелязан Световният ден на двигателната активност със спортен турнир.
Организирани са и празници на двигателната активност в детските ясли в
града и детски партита по случай 1 юни – Ден на детето;

 „Здрави и силни” – организирани и проведен спортен турнир с участие на
децата от Детските градини.

По Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести са
проведени кампаниите „Здравословно хранене и спорт“, „Движението е здраве” и
„Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”.

По повод 7 април – Световен ден на здравето, за трета поредна година е
проведена кампанията „Бъди здрав” с разнообразни събития и инициативи: обособена
„Алея на здравето” в парк „Св. Георги”, презентация „Хармония на здравото тяло в
гръцкото изкуство” в Художествена галерия, Масов лекоатлетическо крос в Парк
„Свети Георги”, безплатни профилактични прегледи от различни специалисти.
Съвместно с БЧК беше дадена възможност на гражданите на град Добрич за безплатно
измерване на кръвно налягане и кръвна захар и индекс телесна маса;

През изминалата година с помощта на медиаторите Община град Добрич
организира и проведе кампании за имунизации, за профилактични прегледи и за
превенция и информираност за различни заболявания.
 През 2018 г. Първичен здравен център продължи да работи и обслужва
население, което е предимно от ромски произход. Дейността на здравния център цели
увеличаване на здравната култура на ромското население, улесняване достъпа му до
здравни услуги и други институции, както и подпомагане процеса на интеграция на
ромите сред българското общество.
 През изминалата година Национална мрежа на здравните медиатори /НМЗМ/
въведе нова единна отчетна форма за всички здравни медиатори в страната с цел
проследяване ефективността на здравните медиатори чрез количествено сравнение на
основни функционални характеристики, отнасящи се до следните групи дейности:
 Съдействие при осъществяване на планови имунизации;
 Съдействие при осъществяване на профилактични прегледи;
 Разрешаване на казуси от здравен характер;
 Разрешаване на казуси от социален характер;
 Осъществяване на здравно-информативни мероприятия за превенция на
различни заболявания;
 Дейности в областта на семейното планиране и репродуктивно здраве;
 Участие в обучения, семинари и съвместна работа с институции.
 Общият брой на предоставените услуги от НМЗМ през 2018 година е 2997.  Най-
голям е делът на здравните дейности в общността, включващи  организиране на
кампании за имунизации, профилактични прегледи, кампании, свързани с превенция и
информираност за различни заболявания; услуги в областта на репродуктивното здраве
/945/.
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От съществено значение в дейността на здравните медиатори са услугите,
свързани с профилактиката и ваксинопрофилактиката /697 бр. профилактични прегледи
и направени ваксини/. Реализирани са кампании за превенция на различни заболявания
– проведени събития, на които са раздадени 166 здравно-информационни материали.
Осъществени ехографски прегледи на 300 бр. лица в ж.к. „Балик”.

Въпреки постигнатите резултати, е необходимо да продължи работата по
следните направления:
 Повишаване на половата и сексуална култура с цел ограничаване ражданията на

деца от малолетни момичета
 Повишаване на здравната култура на ромското население с оглед по-широкото

му обхващане по отношение на детските консултации, имунизациите и
профилактичните прегледи.
През отчетния период бяха предприети редица действия за подобряване на

материално-техническата база в трите детски ясли. Община град Добрич заедно с
ЕСЕТЕРЕ ЕООД извърши ремонт и осигури кухненско оборудване в Детска млечна
кухня. За нуждите на потребителите на Детска млечна кухня, в частност за подобряване
на услугата ”Доставка до адрес”, ЕСЕТЕРЕ ЕООД закупи нов автомобил .

И през 2018г. продължи подкрепата от Община град Добрич при реализиране на
различни здравни програми и проекти на неправителствения сектор, пациентски
организации и др. Устойчивото партньорство на Община град Добрич с ОС на БЧК и
фондациите Карин дом, „Ръка за помощ“, „Плюшено мече“ „Искам бебе“, „Лумос“ и
„Надежда 2001-98”, намери израз в организирането и реализирането на съвместни
инициативи.

Приоритетна област  4: Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба,
насилие и експлоатация

Във връзка с разписаните Координационен  механизъм за сътрудничество и
координиране на работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви
на насилие или в потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция и
Координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при
работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани
инфекции, в Община град Добрич е създаден мултидисциплинарен екип за подкрепа на
деца, жертви на насилие или в потенциален риск от насилие и при кризисна
интервенция. Със заповед на Кмета на община град Добрич е сформиран екип от
специалисти на ДХД за участие в мултидисциплинарните екипи, който да извършва
действия и съдействия на местно ниво, съобразно компетентностите си  като
представители на местната власт, за подкрепа на деца в риск от ХИВ , хепатит С,
хепатит В и сексуално предавани инфекции.

През 2018 г. работата на мултидисциплинарните екипи е насочена към
обединяване на ресурсите и усилията на всички участници за осигуряване на ефективна
система за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие или в риск
от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед
гарантиране спазване правата на децата; постигане на съгласие по всички цели и
аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в
случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране
спазването на правата на децата.

През 2018 г. са проведени четири екипни срещи на мултидисциплинарния екип
за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция .

Ежегодно Общински съвет на град Добрич приема Програма за дейността на
Местната комисия за борба с противообществените  прояви на малолетни и
непълнолетни. Програмата се актуализира всяка година на заседание на МКБППМН.
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Допълва се с нови дейности и мероприятия съобразно спецификата на
противообществените прояви. Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ съвместно с детска
педагогическа стая /ДПС/ и органите на образованието организира и координира
социално-превантивната дейност на територията на Общината, разработва програми за
ограничаване действието на криминогенните фактори и работи съвместно с органите,
имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни.

Организирането и координирането на социално-превантивната дейност и
предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са
основни функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН.

Компетентен орган да разглежда възпитателни дела за противообществени
прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от
непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, е Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните /МКБППМН/ по настоящия им адрес.

Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със
Заповед на Председателя на МКБППМН. Състава по делото включва правоспособен
юрист, двама членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН /обществен
възпитател/, който не е член по състава на възпитателното дело за изработване на
доклада по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН, определен за всеки отделен случай.

През 2018 г. има постъпили 37 преписки до МК, от които 33 са образувани и
разгледани с 51 участника. – за сравнение през 2017 г.- 55 образувани и разгледани със
77 участника.

Четири възпитателни дела не са разгледани, тъй като децата и техните родители
не живеят на територията на град Добрич и трайно са напуснали страната, за което са
уведомени съответните органи  подали сигнала.

Разграничения на възпитателните дела по пол: 11 момичета и 40 момчета. - /2017
г. - 25 момичета и 52 момчета/.

Разграничения възпитателните дела по възрастов признак: 16 малолетни и 35
непълнолетни. - /2017 г. – 24 малолетни и 53 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, О”ЗД” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Добрич –1
и ОУ „Стефан Караджа”- 1.

Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби, физически и
психически тормоз, хулигански прояви и повреда на чуждо имущество, скитничество и
бягство от дома или социална институция, притежание и употреба на наркотични
вещества и управление на МПС без свидетелство за самоуправление.

Тенденцията е за увеличаване на случаите на кражби, бягства, психически и
физически тормоз и управление на МПС без свидетелство за правоспособност.

МКБППМН своевременно информира с писмо  Дирекция „Социално
подпомагане“ за предстоящите възпитателни дела, на които присъства представител на
социалната институция, член на МКБППМН е началник отдел „Закрила на детето”, а
при необходимост присъства и социалния работник работещ по случая на детето. На
възпитателните дела се представят социални доклади, които помагат за вземане на най-
подходящите възпитателни мерки по отношение на малолетния или непълнолетния.
При необходимост социалните работници се явяват и в съдебни заседания.

Информационно–консултативен кабинет към МКБППМН /ИКК/ функционира
от 2004 г. Той е помощен орган към комисията, който осъществява индивидуална и
групова подкрепа на деца и родители. Предоставя психологически, педагогически,
правни и социални консултации. В кабинета се изпълнява и възпитателна мярка
„Участие на малолетните и непълнолетните в психологически консултации и
програми”. За консултации са привлечени психолози, юристи от Общината, както и
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други специалисти при необходимост, членове на комисията. Партньори за насочване
на деца към консултативния кабинет са Детска педагогическа стая, Училищни комисии
или Отдел „Закрила на детето”.

ИКК оказва помощ и подкрепа на деца с проблемно поведение в училище, с
девиантно поведение, с наложени възпитателни мерки, деца настанени в социални и
специализирани институции, деца с проблеми при адаптацията и мотивацията за учене,
емоционални и поведенчески проблеми. Кабинета подпомага и  родителите на деца с
психологически консултации, програми и тренинги.

През 2018 г. през консултативния кабинет са преминали над 245 деца и
родители, педагогически съветници и граждани. Наблюдава се тенденция на
увеличаване броя на желаещите да посещават кабинета и да търсят съдействието на
специалистите работещи в него.

Децата и родителите се насочват от различни институции / училище, Първо РУ
на МВР, ОЗД и др./, които доброволно посещават консултативния кабинет. Изпратено е
писмо до РУО гр. Добрич да информира всички училища на територията на гр. Добрич
за услугите които предлага Консултативния кабинет към МКБППМН. По време на
срещите на секретаря на комисията с Директорите и педагогическите съветници на
училищата също се напомня за възможността малолетните и непълнолетните да
ползват услугите на кабинета.

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

Членове на МКБППМН /инспектори ДПС/ периодично са извършвали проверки
за посещение на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки и интернет
клубове. Целта на тези проверки е спазване на Наредбата за опазване на обществения
ред и общинската собственост. През изтеклата година не са установени малолетни или
непълнолетни лица без придружители да пребивават в  заведенията.

Членове на МКБППМН участват и в Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца – жертви или в риск от насилие. До екипа
през 2018 г. са постъпили пет сигнала за малолетни и непълнолетни деца, като по
случаите са съставени протоколи от мултидисциплинарния екип и са предприети
съответните мерки  от отдел „Закрила на детето“ , МК и ДПС.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните /МКБППМН/ съвместно с детска педагогическа стая /ДПС/ и органите
на образованието организира и координира социално-превантивната дейност на
територията на Общината, разработва програми за ограничаване действието на
криминогенните фактори и работи съвместно с органите, имащи отношение към
закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни. Организирането и координирането
на социално-превантивната дейност и предотвратяването и ограничаването на
действието на криминогенните фактори са основни функции и задачи на МКБППМН,
регламентирани в ЗБППМН.

В това направление през изминалата година продължи взаимодействието между
комисията и училищата в града. При организиране на различни програми и инициативи
на МКБППМН, директорите на училищата съдействат за тяхното изпълнение и
популяризиране сред учениците, а при подаване на заявки Местната комисия
организира срещи и беседи по различни проблеми, свързани с противообществените
прояви при подрастващите. Училищните комисии подпомагат  работата на комисията и
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съдействат за установяване на деца в риск или превенция на асоциалното поведение
чрез своевременно сигнализиране и вземане на мерки на училищно ниво.

МКБППМН подпомага работата на УКБППМН при разработване на годишните
планове, организиране на работни срещи с преподаватели и педагози, оказване на
конкретна професионална помощ по отношение на деца с асоциално поведение,
организиране на съвместни мероприятия и възпитателни дела по предложение на
училищните ръководства.

През 2018 г. членове на МКБППМН участваха в екипите при изпълнението на
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст, приет с Решение на МС № 373 от 05.07-2017 г.

Членове и обществени възпитатели към МК са посетили 438 семейства на деца,
подлежащи на образование, като в по- голямата си част се установи, че децата живеят с
родителите си в чужбина или са се преместили в други населени места.

Три деца са записани в училище, след извършените обходи от членове на
комисията.

По информация на Директорите на училища, общия броя на учениците,
реинтегрирани в училищата на територията на Община град Добрич през 2018 г. е 14.
Реинтеграцията е осъществена в резултат на работата на екипите за обхват по
прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст.

МКБППМН организира консултации, беседи, информационни кампании сред
децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на наказателната
отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и
грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.

- „Лятно училище за тийнейджъри” - организира се за поредна година от
МКБППМН през месец юли с цел да бъде продължен възпитателния надзор над децата
и през лятото и да ангажира свободното им време.  В него се включиха малолетни и
непълнолетни по преценка на обществените възпитатели, както и доброволно  заявили
участие.

Програмата на „Лятното училище” е свързана с възпитанието на децата,
организиране на ваканционното им време, както и занимания по интереси. По време на
„Лятното училище” на децата се предлагат разнообразни мероприятия и дейности
свързани с посещения на държавни, общински и културни институти.

В рамките на програма „Работа на полицията в училище” ИДПС проведоха
учебни часове с деца от различни училища на територията на гр. Добрич по превенция
на употребата на наркотични вещества.

През изтеклата календарна година МКБППМН изработи и отпечата превантивно
– информационни материали Във връзка с изпълнение на проект „Подобряване
закрилата на детето и превенция на детската престъпност”, Главна Дирекция
„Национална полиция – МВР” е предоставила брошури „Съвети за тийнейджъри” за
всеки отделен вид наркотично вещество. Тези информационни брошури са
разпространени чрез инспекторите ДПС в добричките училища , МКБППМН,
Консултативния кабинет, ЦНСТДМБУ и са в помощ както на членовете, така и на
психолозите и обществените възпитатели към МКБППМН при Община град Добрич.

„Пътеводител в помощ на децата и техните родители“, включващ информация
за държавните и общински институции на територията на Община град Добрич, към
които родителите и децата могат да се обърнат  за безплатна специализирана помощ
при нужда.  Пътеводителя съдържа информация предоставена от институциите и
включва:

Превантивната дейност, която осъществява комисията съвместно с инспекторите
от Детска педагогическа стая се изразява в организирането и провеждането на



19

индивидуални и групови консултации с деца и родители, информационни кампании по
превенция употребата на наркотични вещества, асоциално поведение, трафик на хора,
посещения в училища, обмен на информация между институциите, свързани с подкрепа
на деца и др.

Изводите, които правят работещите в системата по превенция на
противообществените прояви и престъпления сред подрастващите е, че най- важното е
превантивната работа, която трябва да се осъществява с малолетните и
непълнолетните.

През отчетния период Превантивно-информационен център по наркотични
вещества към Община град Добрич  реализира дейности по следните програми
насочени към ученици: „Превенция на употребата на наркотици в училищата VІІІ – ХІ
клас”, програма „Рисково поведение в ранното образование І-V клас”, дългосрочна
превантивно-спортна програма „Карате училище” и дългосрочна превантивно-спортна
програма „Тенис училище”.

Проведени са 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“. ПИЦ е провел  23 работни
срещи с ръководствата на училища и учители - промотиране на общинските програми
за превенция и разпространение на превантивни материали.

Специалисти от ПИЦ са участвали на 5 родителски срещи с цел консултация на
родители, изработени и издадени са 6 750 броя информационни материали. Проведено
е обучение на тема „Агресия решаване на казуси“ с 35 педагогически съветници от
училищата в град Добрич.

Едно от най-значимите и запомнящи се събития, организирани и реализирани от
ПИЦ Добрич е срещата с журналистката Весела Тотева, автор на книгата „Падение и
спасение”, където тя в лична и откровена изповед пред над 500 ученици в концертна
зала „Добрич представи себе си и своята книга, в която описва живота си като
наркозависима.

Ежегодно на 18 ноември по повод Световния ден за възпоменание на жертвите
от пътно транспортните произшествия,  прожекция на филма „Умирай лесно“- първа и
втора част“. Над  900 ученици  от ХІ-те класове от Професионална гимназия по
транспорт и лека промишленост и СУ „Климент Охридски „ и техните преподаватели
участваха в дискусиите за насилието и агресията по пътищата.

Приоритетна област 5: Отдих, свободно време и развитие на способностите на
детето. Детско участие.

През 2018 г. Младежки център – Добрич работи активно с децата и младите хора
на Добрич, като основната цел на екипът е да предлага иновативни възможности, за
оползотворяване на свободното време и да създава пространство за реализиране на
творческия потенциал.
Посредством разнообразните дейности, които реализира Младежки център – Добрич

става разпознаваем, като безопасно пространство, в което децата и младите хора
срещат подкрепа в отговор на интересите и потребностите си и получават възможност
за развитие.

През изминалата година са проведени 176 събития – 30 концерта, 24
радиопредавания, 19 изложби, 2 обмена и 15 неформални обучения, 7 театрални
спектакъла и поредица от други инициативи, в които са включени над 8000 деца и
млади хора. Инициативите се провеждат в Младежки център – Добрич и на
територията на град Добрич.
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По инициатива на Консултативен съвет при Младежкия център се реализира I
Областен научен конкурс „Науката на живо“ и Мотивационна среща „Мисията е
възможна“. Конкурсът е за научен проект, визуализиращ избрана от участника научна
област, в първото издание е реализиран с 22 участника и 16 проекта от областта. Целта
на мотивационната среща „Мисията е възможна“ е мотивиране на децата и младежите
да развиват потенциала си в България, чрез житейски примери на успели хора от нашия
град. В нея са участвали ученици от училищата в града, както и Йордан Йорданов –
кмет на град Добрич, Слави Михов- собственик на аниматорска агенция, Лана
Анцаридзе Музикален театър „Дея“ и Румен Куртев – актьор в ДТ „Дора Габе“.

В традиционната Програма „Еко лято“ през отчетеният период се осъществява
успешно запознаването на децата с човешките права и  инициативата „Пет дни за Дора
Габе“ посветена на 130 години от рождението на българската поетеса. Младежки
център – Добрич създаде компакт диск „ …Чудно, чудно нещо!“ с аудио запис с
избрани произведения на Дора Габе, който включва 28 стихотворения и 1 приказка в
изпълнение на участниците от Програма „Еко лято`2018“. Дискът е подарен на
детските ясли и детските градини в град Добрич.

За пълноценно осмисляне на свободното време и насърчаване на творческите
способности на децата и младите хора, екипът на ОМЦ Добрич работи в партньорство с
училища, младежки центрове, неправителствени организации, културни институции в
града и страната, с цел обединяване на усилията за постигане на по-добри резултати.
Вследствие на това ползотворно партньорство, се проведе при голям интерес Комикс
уъркшоп – двудневен, изложба „Познатият и непознат Апостол“- партньорство с
Регионална библиотека „Л. Каравелов“ гр. Русе, Музей на комикса и онлайн
платформата „Български комикс десант“. Работилница за маски – партньорство с
кожухарска фабрика „Свобода“, Областен конкурс за есе на тема: „ Защо семейството е
важно за всяко дете?“, в партньорство с Фондация „Лумос“, България.

Екипът на ОМЦ подкрепя и работи за сформирането на нови клубни форми
инициирани от децата и младежите, чрез насърчаване към самоорганизиране  и
поощрение към търсене на нови възможности за изява на талантите им.

През 2018г. на територията на Младежки център – Добрич развиват дейност
клубове по интереси, чиито ръководители работят с екипа на ОМЦ на доброволен
принцип, а също така се работи успешно и със специалисти в различни области на
изкуството от Добрич и страната.

Децата и младите хора, участващи в различни форми за изява към Младежкия
център, са взели участие в 53 общински, национални и международни конкурси в
различни сфери на изкуството – музикално, танцово, театрално изобразително и др.

При огромен зрителски интерес са реализирани 7 театрални спектакъла на двата
театрални клуба при центъра, които са завоювали първи места за постановката
„Идеалните непознати“.

С подкрепата на  Младежкия център и на негова територия безпроблемно се
осъществяват срещите и инициативите на новосформирания Общински детски съвет,
който разчита на нашето съдействие и професионализъм.

Младежки център – Добрич е част от  Национална мрежа на младежките
центрове, създадена по Програма „Деца и младежи в риск“, компонент 1 „Младежи в
риск“. През изминалата година в периода януари – юни, беше председател на
Националната мрежа на Младежките центрове, като председателството е за шест
месечен период и се определя на ротационен принцип. В рамките на председателството
са проведени редица инициативи, като най-значимата от тях е реализирането на Летен
младежки лагер „Нека ни е еко“, с образователен и екологичен характер. В лагера са
включени 21 младежи от различните градове - участници в мрежата. Планираните
дейности са проведени на територията на общините Добрич, Шабла и Балчик.

Вследствие популяризирането на доброволчеството сред младите хора, в нашия
град е увеличен броят на младежите, членове на  Доброволческата банка. Проведено е



21

въвеждащо обучение на 16 доброволци, създадени са доверителни отношения с тях и се
наблюдава повишаване на интереса и желанието им за участие в различни младежки
инициативи.

В резултат от дейността ни децата и младите хора откриха нови за самите тях
таланти, развиха умения, проявиха активна гражданска позиция през призмата на
изкуството. Създадена е стимулираща среда за свободно общуване, обмяна на опит и
знания.

По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето през 2017г. от
всички области в България бяха избрани членове на Съвета на децата.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната
агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на
изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители
на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи. Дава
възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и взаимодействие с
държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

В края на 2017 и началото на 2018г. избраната за представител на област Добрич,
Инна Светлинова Куцарова, ученичка в ЕГ ”Гео Милев”, инициира и създаде
Общински съвет на децата в Добрич, в който са включени представители на различни
училища.

Представители на Общинския съвет на децата участваха през годината в
заседанията на Съвета на децата към ДАЗД и инициираха сред учениците в Добрич
организирането на изложба на тема „Нарисувай доброта“. Сред наградените бяха
ученици от СУ „Св. Климент Охридски”, ЕГ „Гео Милев“, „Димитър Талев”, Ателие
„Стела и Дара”, ,СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, СУ „П. Р. Славейков”, ПМГ „Иван
Вазов”. Победителите бяха избрани от жури, съставено изцяло от членове на Съвета.
Инициативата се осъществи със съдействието на Община Добрич, Младежки център -
Добрич и Художествената галерия. През 2019г. предстои да стартира нова процедура
по избор на представители на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на
детето.

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.

Децата в град Добрич спортуват 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
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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: 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.
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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.

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.

Приет с решение № 48-39 от 23.04.2019 година
на Общински съвет град Добрич.


