
ОТЧЕТ

за изпълнението на
Програмата за финансиране на

гражданските инициативи в полза на
местната общност от бюджета на

Община град Добрич за 2017 година



С Решение 18-11/28.03.2017 год. Общински съвет при Община град Добрич прие
Програма за финансиране на граждански инициативи с резервиран финансов ресурс от
10 000 лв. С Решение № 19-9/25.04.2017 год. бе приета актуализирана Програма за
финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност. Целите, които се
поставят с предложенията в новата програма са за по-ясно регламентиране на
взаимоотношенията между Община град Добрич, като Финансиращ орган и
неправителствените организации (НПО) и граждански сдружения (ГС) от Добрич, като
Бенефициенти. Друга съществена цел е облекчаване на условията за кандидатстване и
процедурата за отчитане на проектите.

По  новата  Програма  Община  Добрич  осигурява  безвъзмездна  финансова  помощ
от общинския бюджет за реализиране на проектни предложения на стойност  до 2
000,00 (две  хиляди)   лева,   без  да  се  изисква  доказване  на  собствен  финансов
принос  от кандидатстващите  организации.   Конкретизирани  са  допустимостта  на
кандидатите, дейностите и разходите, както и изискуемите подкрепящи документи при
отчитане изпълнението на проектните дейности. Разработени са нови, по-подробно
разписани критерии за оценка на проектните предложения с цел създаване на условия
за обективно и точно оценяване.

Стартирането на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на
местната общност от бюджета на общината за 2017г.  започна  с приетите нови правила
от Общински съвет град Добрич ( Решение №19-9 от 25.04.2017г.) и  обявяването  им
на 19.05.2017 година на съобщение в сайта на  Община град Добрич, раздел Новини,  в
което е посочено краен срок за подаване на проектни предложения: 19.06.2017 година.

Подадени са общо 8 проектни предложения, в Центъра за услуги и информация
на Общината, както следва:

1. Сдружение „Детско Сърце“ гр.Добрич,  проект: „Да помогнем на сърдечно
болните деца от град Добрич -2017“;

2. Сдружение  „Училищно настоятелство-СУ П.Р.Славейков“, проект „Кралят на
музикалните инструменти“ ;

3. Сдружение „Клуб ПМГ-Добрич“, проект „Добрич в бъдеще време-глобален
форум за ИТ и образование“;

4. Сдружение „Черноморски център за развитие“, проект „Стихове от и за парка“;
5. Народно читалище „Мевляна -2012“, проект  „Магическата любов на Мевляна“;
6. Сдружение„Добричко училищно настоятелство“, проект „Памет за Дора Габе“
7. Сдружение„Родителско настоятелство ясла „Пролет“, проект „Здрави деца-

сигурно бъдеще“;
8. Сдружение  „Национално  дружество  традиция“ - клон  Добрич,  проект

„Подготовка за провеждане на военноисторически реконструкции по повод 140 години
Руско-турската освободителна война”;

Комисията   разгледа подробно  постъпилите   проектни   предложения  и  отхвърли
следните проекти:

1. „Памет за Дора Габе“ -
Комисията констатира следното несъответствие - председателят на Сдружение

„Добричко училищно настоятелство“-д-р. Мария Иванова Христова към момента на
подаване на проектното предложение се намира в трудово правоотношение с
финансиращия орган – Община град Добрич. Съгласно правилата на Програмата, в
раздел III-“Допустимост“, в т.1.2 се посочват  недопустимите кандидати за
финансиране: „НПО и ГС, в управлението на които участват членове на комисията
по т.4 на раздел I и/или служители от Община град Добрич“,в който спада и
настоящия случай. С оглед на гореизложеното Комисията счете за непоправимо



нарушение на изискванията на програмата и достатъчно основание за неизпълнение на
изискванията за административно съответствие на проектното предложение на етап 1-
„Оценка на административно съответствие и допустимост“, с което не допусна
Сдружение „Добричко училищно настоятелство“ до следващ етап от програмата.

2. „Здрави деца- сигурно бъдеще“ -
Проектното предложение е „Здрави деца-сигурно бъдеще“, но от представеното

описание във формуляра за кандидатстване се разбира единствено, че предмета на
проекта е насочен към закупуване  на  „сенници“ за осигуряване на по-добри условия
на децата в детската ясла, което противоречи на основните принципи и цели на
Програмата, посочени в раздел II.“Цели и програмата“, а именно да бъде насочена към
развитие на инициативи свързани с гражданското общество и повишаване на
активността на неправителствения сектор сред гражданите.

Проектното предложение не отговаря на изискванията посочени  в раздел V., по т.1-
да съдържа дейности, посочени в описаните области от участника по програмата, а не
свързани с покупка, по т.5- да описва ясно постижими цели и допустими дейности,
както и по т.8-да осигурява устойчивост и да дава възможност за мултиплициране на
основната идея на проекта.

Проектното предложение съдържа план-график на дейностите, посочващ
закупуването, монтирането на сенници и финално тържество, а не дейности съгласно
посочената от участника област „профилактика и промоция на здравето“, което не
съответства на основния предмет на проекта, а именно здравето на децата.

С оглед на гореизложеното Комисията не допусна Сдружение „Родителско
настоятелство ясла „Пролет“ до следващ етап от програмата.

С финансиране от Община град Добрич са реализирани следните проекти:

1. Сдружение  „Детско сърце”,  проект  „Да помогнем на сърдечно болните деца  от
град Добрич” -

На 23 и 24 септември 2017 год. проф. Цонзарова и д-р Левунлиева от единствения
референтен център по детска кардиология и кардиохирургия при НКБ в България
извършиха медицински прегледи на 21 деца със сърдечно – съдови заболявания
оперирани или такива на които предстои операция. Прегледано е и 12 годишно дете,
което е изоставено от родителите си и се отглежда от болни баба и дядо. Поради
влошеното здравословно състояние на детето се налага кардиологична интервенция,
която следва да се извърши през следващите месеци. В резултат на проект „Да
помогнем на сърдечно болните деца от Добрич” детето ще получи адекватна
медицинска помощ, като в същото време семейството ще бъде подпомогнато
финансово.

Извършването на безплатни медицински прегледи на сърдечноболни деца се
извършва за 13-ти път. С реализирането на проекта се изпълнява  една от целите на
проекта да се облекчи бюджета на семействата, спестява се дългия и тежък път за
сърдечно болни деца до София и не на последно място се осигурява повишаване на
квалификацията на местните лекари в тази област. Всички дейности са изпълнени в
съответствие с одобреното проектно предложение и са постигнати заложените
резултати. При изпълнението на проекта, асоциация „Детско сърце“ е изразходвала 100
% от поисканото финансиране от общината.



2. „Кралят на музикалните инструменти на Сдружение „Училищно настоятелство
– СУ П.Р.Славейков.

Учениците от СУ„Петко Рачев Славейков” и от други училища в града получиха
възможността да чуят краля на музикалните инструменти-органът. Организирани са 3
образователни концерта за различни възрастови групи които имат за цел да запознаят
децата с възможностите и звученето на този най-голям музикален инструмент, а също и
с пиеси от различни композитори. По забавен и интересен начин актрисата Таня
Христова представи интересни и любопитни подробности за краля на музикалните
инструменти, а виртуозът Мария Славова показа на децата невероятната магия която
излъчва органа с музиката си. При изпълнението на проекта Сдружение Училищно
настоятелство – П.Р.Славейков” е изразходвало 100 % от поисканото от общината
финансиране.

3. „Добрич в бъдеще време – глобален форум за ИТ и образование” на Сдружение
„Клуб ПМГ Добрич”

В резултат от проекта е създадена координационна група от 20 души с цел
поддържане на ФБ (фейсбук) група и страница, изработване и поддържане на уеб
страница, отпечатване на флаери и постери, изработване на детайлна програма,
сценарий, подготовка на лектори. Създадена е база данни на Глобалния граждански
форум „Добрич в бъдеще време” в която участват активни граждани, живеещи в град
Добрич, в други градове на страната и в чужбина. В момента в базата данни са
включени над 500 души. Тя е публична и достъпна на Фейсбук-групата
„GlobalDobrich”. Издирват се и се номинират хора, които живеят в различни страни и
които са поканени да станат „посланици на Добрич” в съответната страна или регион.
Тяхната роля е да промотират и подкрепят град Добрич като икономически и културен
център за създаване на контакти, партньорства с общинските органи, местния бизнес и
за иницииране на идеи и проекти в полза на града и региона. Форумът е проведен на
24.09.2017 год., създадена е специална интернет страница в Интернет. На форума са
присъствали 66 души, а предаването на живо е проследено от над хиляда зрители. В
резултат на проекта са идентифицирани над 504 граждани от Добрич, страната и
чужбина, които имат интерес и потенциал и са съгласни да участват доброволно в
глобалния граждански форум за Добрич.

Предвидените по проекта средства са усвоени 74%.

4. „Стихове от и за парка” на Сдружение „Черноморски център за развитие”
Проектът има за цел да популяризира и насърчи практиката на литературното четене и
писане през целия живот, като бъде открит форум на местни поети, писатели и артисти
да представят българското слово пред широката аудитория на младежи и възрастни
посетители на градски парк „Свети Георги” Проведени са 5 литературни четения и една
творческа работилница за писане сред природата с участието на над 200 младежи,
семейства и възрастни, включително хора с увреждания. По време на творческата
работилница 10 младежи създават първите си стихове под ръководството на поет.
Раздадени са награди на участниците. В резултат на проекта е създаден алтернативен
форум и ресурсен център за местни поети, писатели и артисти; приобщени са хората с
увреждания към градските културни събития и изграждане на толерантност към
различните младежи. Предвидените по проекта средства са усвоени 100 %.

5. „Магическата любов на Мевляна” на Народно читалище „Мевляна 2012”
„Ако се опитваме да дадем на хората около нас мир и толерантност, ако се опитваме да
споделим приятелството и любовта си за общото благо, трябва да сме сигурни, че ги



притежаваме. Това означава да ги търсим или изграждаме вътре в нас самите, в нашите
клубове, в нашата общност.” Толерантността, любовта и уважението към другия са в
основата на проекта „Магическата любов на Мевляна”.
С цел повишаване творческия потенциал и креативност на децата и за да се насърчи
участието им в инициативи и дейности за активиране и организиране на свободното им
време са организирани творчески работилници с участието на  деца от различни
възрастови групи. Изработени са 25 панела, с които е организирана изложба във
фоайето на училище „Отец Паисий”. На децата са раздадени награди.
Проведен конкурс за художествено слово „Мирът, толерантността и любовта в нашия
живот” с цел засвидетелстване на почит към личността и философската мисъл на
Мевляна Руми по случай 810 години от рождението му и осмисляне значението и
актуалността на творчеството му.
Проведена е кръгла маса с изнесени теми за толерантността, любовта и Суфизма
(социално-философски съчинения). Представен е танца „Сема” от единствения
Мевлеви дервиш в България, практикуващ този танц. Закупени са книги и DVD филми
с мъдрости от живота на Руми.
Предоставените средства по проекта са усвоени 96%.

6. „Подготовка за провеждане  на военноисторически реконструкции по повод  140
години Руско-турската освободителна война“ на Национално дружество Традиция
– клон Добрич”
Основната цел на проекта е ушиване на униформи по образци от Руско – Турската
освободителна война 1877 – 1878 год., част от които да бъдат представени в тематични
експозиции в изложбена зала на Регионален исторически музей град Добрич заедно с
униформи и снаряжение на Казачеството и Османската имперска армия.
Предоставените средства в размер на 2000 лв. са усвоени 100 %.

В резултат  на  Програмата  за  финансиране  на  граждански   инициативи  в
полза   на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017 год. са
усвоени средства както следва:

Организация Име на проекта: Суми по
договор

Усвоени
средства

1Сдружение „Детско Сърце“ „Да помогнем на сърдечно
болните деца от град
Добрич
-2017“

920.00 920.00

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

„Кралят на музикалните
инструменти“ 1810.00 1809.57

3 Сдружение „Клуб ПМГ-
Добрич“

„Добрич в бъдеще време-
Глобален  форум за
ИТ и образование“

1800.00 1337.21

4 Сдружение „Черноморски
център  за развитие“ „Стихове от и за парка“ 1465.00 1465.00
5 Народно читалище „Мевляна –
2012“

„Магическата любов
на Мевляна“ 1988.90 1911.53

6. Сдружение „Национално
дружество традиция“-клон

„Подготовка за провеждане
на военноисторически



Добрич реконструкции по повод
140 години Руско-турската
освободителна война“

2000.00 2000.00

О б щ о 9983.90 9443.31

Една  от  дейностите  за  реализиране на основните  приоритети  и стратегически
цели в Програмата за управление на община Добрич 2015-2019 е партньорството с
НПО, при което от значение е укрепването и затвърждаването на капацитета, както и
обогатяването и разширяването на проектния им опит. В тази връзка Комисията
предлага и през 2018 година с резервиран финансов ресурс от  бюджета на Община
град Добрич в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева да бъде организирана и
проведена процедура за финансиране на проектни предложения на неправителствени
организации и граждански сдружения.

Приет с решение № 31-8 от 27.02.2018 г.
на Общински съвет град Добрич


