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на Община град Добрич за 2020 г. 

за изпълнение на  План за действие на Община град 

Добрич за подкрепа на интеграционните политики на 

граждани в уязвимо социално положение за периода  

2015-2020 година 

 

 

във връзка с изпълнение на 

Областна стратегия за интегриране на българските граждани от 

ромски произход  и  други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 

област Добрич 2012 -2020 г. 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Община Добрич 
 

              а. Брой на населението по етнически групи  

             Според данни от преброяването на населението и жилищния фонд в 

Република България през 2011 г. Община град Добрич има следната етническа 

структура, касаеща 84170 лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа 

принадлежност: българска - 73657, турска - 6795, ромска - 2482, друга - 528, не се 

определя -708. Данните посочват като най-многобройна етническа група 

българската, следвана от турската. На трето място са българските граждани, 

самоопределили се като роми, но е налице тенденцията част от хората от ромски 

произход да се самоопределят като българи, турци и др.   

              Населението на гр. Добрич  по постоянен адрес към 15.01.2021 г. е 103677, 

а по настоящ адрес - 91787 души. По обясними причини Община град Добрич не 

разполага с актуална информация за етническата структура. 

 

б. Населени места /квартали, махали/ с компактно ромско население 

на територията на Общината 

              Компактно ромско население на територията на града се наблюдава в кв. 

„Изгрев“.      

в. Брой експерти, работещи по етническите и интеграционни 

въпроси, здравни/образователни/трудови медиатори     

               В Община град Добрич работят гл. експерт „Образование, младежка, 

етническа и интеграционна политика“  и  четирима здравни медиатори.  

               Назначени са  двама образователни медиатори в Младежки център - 

Добрич,  двама в ОУ „Панайот Волов“ и по един в  ОУ „Н.Й.Вапцаров“, Обединено 

училище „Йордан Йовков“, ПГТОЛП.   

              В Дирекция „Бюро по труда“  работи трудов посредник - ромски медиатор.        

                                            

2. Общински план за интеграция на ромите  - План за действие на 

Община град Добрич за подкрепа  на интеграционните политики на граждани 

в уязвимо социално положение за периода 2015 – 2020 г. – информация за 2020 

г. 

            

              Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни 

въпроси /ОССЕИВ/ е създаден с цел прилагане на територията на Община град 

Добрич на  националната политика  за ефективно интегриране и гарантиране на 

условия за равни възможности на всички, независимо от произход, етническа или 

религиозна принадлежност. Той е обществен орган за осъществяване на ефективна 

координация на дейността на различни държавни, общински институции и 

организации за приобщаване на най-уязвимите общности към икономическия, 

обществен и социален живот. 

              През 2020 г. ОССЕИВ работи по изпълнението на заложените цели и 

задачи по Плана за действие на Община град Добрич за подкрепа на 
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интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 

2015 - 2020 г., приет с Решение №43-16/31.03.2015 г. и актуализиран с Решение 

№45-15/29.01.2019 г.  на Общински съвет град Добрич.          

              Дейността на ОССЕИВ бе координирана с Областния съвет за сътруд- 

ничество по етническите  и интеграционни въпроси - област Добрич. Всички 

институции, членуващи в ОССЕИВ, работиха в съответствие с официалната за 

страната нормативна база и провеждащата се национална политика по отношение 

на интеграцията на ромите. 

              Реализирането на общинската политика за интегриране на ромите  и други 

уязвими групи  е непрекъснат процес. Познаването на проблемите на уязвимите 

общности е предпоставка за ефективното им решаване. От съществено значение е 

сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на местно ниво с 

представители на НПО. Налице е  ползотворно взаимодействие с НПО, работещи в 

сферата на интеграцията на ромите, посочени в реализираните дейности по 

приоритетите на Плана. Община Добрич работи активно със сформираната  Местна 

активна група  по Програма RОМАСТ, включена в състава на ОССЕИВ. 

Изпълнението на заложените мерки в Плана за действие на Община град Добрич за 

подкрепа на интеграционните политики на граждани в уязвимо социално 

положение за периода  2015 - 2020 г.  изисква взаимодействие на мнозинството и 

етническите общности в интерес на общото благо и развитие. Резултатите, 

постигнати по приоритетни области са показателни са положените усилия на 

институции и организации  през 2020 г. Постигането на устойчивост е приоритет в 

работата на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни 

въпроси.  Наред с постигнатото съществуват и проблеми, касаещи някои 

приоритетни области. За ефективно справяне са необходими конкретни мерки в 

процеса на приобщаване. Осигуряването на активното участие на ромите и тяхното 

желание да бъдат интегрирани е от ключово значение  при изпълнение на 

заложените мерки и действия по приоритетните направления.  

 

II. МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО 

ПРИОРИТЕТИ 

 

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

              Образователната политика на Община град Добрич е насочена към 

осигуряване на равен достъп за развитие на всички деца и ученици, без оглед на 

етническа, расова или религиозна принадлежност. Детските градини и училища 

реализират проекти, насочени към създаване на благоприятна среда за практическо 

прилагане на интеркултурно образование и възпитание в процеса на интеграция на 

деца и ученици от ромски произход, както и за  повишаване качеството на 

образование и отпадането от образователната система.       

              Община град Добрич целенасочено работи за осигуряване на качествено 

образование и пълноценно интегриране на децата и учениците от етническите 

малцинства.         

              През отчетния период детските градини в гр. Добрич продължиха да 

работят за: 

 Подпомагане процеса на подготовка за училище при деца, чийто майчин eзик е     

различен от българския; 

 Осигуряване възможност за равен старт на децата билингви при постъпване в 

училище; 
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 Изграждане на позитивна подкрепяща среда с цел осигуряване на условия за 

осъществяване на отношения на уважение и толерантност между децата. 

             ДГ №17 „Първи юни“ работи от м. септември 2019 г. по международен 

проект „Да построим бъдещето“ с продължителност 24 месеца, финансиран по 

програма „Еразъм +“, ключова дейност 2 „Сътрудничество и иновации за обмен на 

добри практики“. Партьори по проекта са Северна Македония – координатор, 

Хърватия, Италия и Португалия. В рамките на това парньорство ще бъдат 

разработени „Наръчник за обучители“, „Сборник с материали за родители“, които 

ще помогнат, както на учителите и родителите да преодоляват бариерите в 

обучението по теми за културното разнообразие. Ще бъде създаден набор от детски 

игри като най-естествен и  най-добър инструмент за обучение на малки деца. 

Поднасянето на дейностите под формата на игра в малка група ще даде на децата 

възможността да изучат сами своите различия и сходства. Целта е да открият, че 

ако сме различни от другите не означава, че не можем да бъдем приятели и да се 

приемаме такива, каквито сме.  

              През м. ноември 2020 г. в детската градина бе отбелязан Денят на 

толерантността с цел запознаване с различните култури, традиции, бит, кухня, 

облекло и др. на отделните етноси и възпитаване на толерантно отношение към тях. 

Изработено бе „Дърво на доброто“,  както и плакат „Да бъдем толерантни“. 

            „Мястото, където да живеем в хармония“ е друг международен проект, с 

продължителност 24 месеца, по който детската градина работи по програма 

„Еразъм +“  в парньорство с Франция, Унгария, Латвия, Румъния, Турция. Главната 

цел на проекта е запознаване с културата на страните – парньори и развиване на 

толерантно отношение към кулутарата на другите страни. Това ще бъде 

постигнатао със средствата на приказките.  

               През м. февруари учители от детската градина участваха в семинар на 

тема: „Идентифициране на специфични състояния при деца в предучилищна 

възраст“ с презентатор от РЦПППО – Добрич. Целта бе повишаване на 

професионалните компетентности на педагозите за работа с деца с обучителни 

затруднения и подпомагане процеса на социализиране и обучение на децата. 

Външната квалификация на педагогическите специалисти бе по следните теми: 

„Образование в мултикултурна среда“, „Формиране на мотивираща и подкрепяща 

среда за децата в предучилищна възраст“ и „Приобщаващо образование“. 

               През отчетиня период ДГ №24 „Приказен свят“ работи по НП „Успяваме 

заедно“. Чрез реализирането на програмата е създадена подходяща среда за 

успешна адаптация в детската градина, чрез изграждане на подкрепяща, 

мултукултурна и интерактивна среда. Учителите от детската гдарина участваха в 

обучения: „Артикулация, дишане и релаксация“ и „Методът на ненасилствената 

комуникация“. На обученията бяха представени игри, техники и умения за 

постигане на добра комуникация, особено необходима за усвояването на 

българския език и интеграцията на децата от етническите групи. 

               През 2020 г. ДГ №17 „Първи юни“,  ДГ №20 „Радост“, ДГ №26 „Звънче“, 

ДГ №32 „Зорница“ работиха по Проект „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“. Проектът се реализира по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент МОН в 

партньорство с ЦОИДУЕМ. В рамките на проекта е организирано допълнително 

обучение по български език на децата с различен майчин език като ефективно 

средство за социално приобщаване, изплащане на такси за посещаване на детска 

градина като средство за преодоляване на икономическите бариери  и активно 
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сътрудничество между семейството и детската градина. Създадени са условия за 

успешно интегриране и социализиране на децата в мултикултурна среда.  

                През годината в ДГ №32 „Зорница“, в която голяма част от децата са от 

кв. „Изгрев“ се проведе вътрешна квалификация на тема: „Интеграцията на деца от 

ромски произход – предизвикателство за младите учители в детската градина“.   

                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 задължителна предучилищна и 

училищна възраст в гр. Добрич са сформирани шест екипа за обхват. В екипите 

участват представители на Регионалното управление  на образованието, Община 

град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, детски градини, училища  

и др. Реализирани бяха дейности по обхващане в образователната система на 

идентифицирани деца в задължителна училищна възраст, отпаднали от училище, 

както и на деца и ученици в риск от отпадане. 

                 ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ „Йордан Йовков“ 

работиха по проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Чрез реализацията му се преодоляват 

пропуските в знанията по математика, български език и други предмети.  

                 По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ работиха ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ 

„Панайот Волов“. Сформираха се групи за допълнително изучаване на български 

език за деца, които не владеят или владеят в недостатъчна степен български език. 

                През учебната 2019/2020 г. ОУ „Н. Й.Вапцаров“  и ОУ „Панайот Волов“ 

реализираха дейности по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът е 

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

Сформирани бяха групи за базови компютърни умения в начален и среден етап. 

Учениците придобиха базови компютърни умения.  

                Образователните медиатори осъществха контакт с родители на 

отсъстващи ученици. Предоставени бяха материали на книжен носител, на деца без 

електронни устройства. Многократно бе обхождан кв. „Изгрев“ във връзка с 

формиране на паралелки за първи клас, отсъстващи ученици и за други дейности, 

свързани с провеждането на учебния процес. 

                Учителите от ОУ „Христо Смирненски“ се включиха в обучение на тема: 

„Формиране на читателски интереси и умения за възприемане на литературни 

произведения в мултикултурна среда през погледа на съвременни автори на детска 

литература“.  

                Социалният работник в училището  работи с ученици и осъществи 

посещения по домовете с цел прибиране в училище.  Непритежаващите 

компютърни устройства получиха материали на хартиен носител. Допълнителни 

занимания по интереси и по дигитални умения са организирани в училището по 

Национална програма за финансиране на занимания по интереси и проект 

„Образование за утрешния ден“. 

               Ученици от Об.У „Йордан Йовков“ се включиха в регионално изложение 

„Земята – рай за всички“, организирано от НЧ „Романо дром – 2002“. И през 2020 

г. продължи обучението по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“. 

Разяснителната работа на образователния медиатор, индивидуалните разговори, 

родителските срещи, дейностите за оказване на взаимопомощ на социално слаби 

семейства оказаха своето положително влияние. Особена полезна бе дейността на 

медиатора, свързана с предоставяне на образователни материали на деца без 

електронни устройства. 
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                В ОУ „Стефан Караджа“ учениците от ромски произход са под 10% от 

общия брой, всички са интегрирани  и участват нормално в учебния процес дори и 

в електронна среда. На трима са предоставени устройства за обучение. На децата в 

тежко социално положение е оказана помощ с храна, дрехи и учебни помагала. 

                В СУ „Любен Каравелов“ учениците от  ромски произход са под 8% от 

общия брой. Те са деца на родители, които са интегрирани в обществото и 

посещават редовно учебни занятия. 

                През 2020 г. възпитаници на СУ „Г.Ст.Раковски“ от ромски произход 

участваха в Държавно лично и отборно първенство по бокс и по лека атлетика и се 

класираха на призови места.  Учители, участващи в Екип за обхват на деца и 

ученици, подлежащи на задължително обучение, посетика адреси  в кв. „Изгрев“, 

ул. „Кокиче“, ул. „Осъм“, ул „Тунджа“, ул. „Ивайло“. В условията на епидемична 

обстановка бяха осигурени обучителни материали на хартиен носител на ученици 

от ромски произход, които нямат достъп до електронна среда, с цел пълноценното 

им участие в учебния процес. 

               През изтеклата година ПГ по ТС„ М. В. Ломоносов“  реализира проект 

„Мисия заедно“ , финансиран от ЦОИДУЕМ на МОН. Проектът е на стойност 

15554 лв. Чрез реализацията му в значителна степен е променена нагласата на 

родителите относно задържането на  децата в училище. Създаден е модел за 

организиране на инвънкласни форми за професионално ориентиране, с цел 

подобряване на перспективите за житейска и трудова реализация на учениците.  

               Всички педагогически специалисти от училището участваха в обучение на 

тема: „Приобщаващо образование – интерактивни методи за привлекателна 

образователна среда“. 

               ПГТОЛП работи по проект BG05M20POО1-2.011І-0001 „Подкрепа за 

успех“.  В проекта са включени 189 ученици, от които 60% са от ромски произход. 

Идентифицираха се индивидуалните потребности на учениците от допълнителна 

работа по конкретен предмет. Учениците бяха включени в 27 групи за 

допълнително обучение по общообразователинте предмети и предметите за 

професионална подготовка. Като резултат се повиши успеваемостта на учениците 

от ромски произход. Финансовият ресурс по проекта за 2020 г. бе 33 000 лв.  

              Образователният медиатор бе посредник между семействата, учениците и 

училището и спомогна за обхващането и по-доброто училищно образование чрез: 

посещения в домовете на ученици от уязвими групи, разговори с родители на 

ученици, застрашени от отпадане от образователната система, срещи и беседи сред 

ромската общност, подпомагане формирането на положителна нагласа към учебния 

процес. 

              В ПГВМ се обучават 158 ученици, от които 6 са от ромски произход. 

Учениците са интегрирани и работят в екип с останалите. Децата са включени в 

работата по национални и европейски проекти по Програма „Еразъм +“ и 

сформираните учебни компании по програма на  Джуниър Ачийвмънт. Осигурени 

са консултации по български език, а в  разпределението на класните ръководители 

е включена дискусия на тема „Толерантност“.  

             На 22.02.2020 г. Община Добрич организира IV Областен конкурс рецитал 

„За да я има България“. Конкурсът даде възможност за изява на рецитаторските 

умения и артистичност на деца и младежи от област  Добрич от всички етнически 

общности. Най-хубавите произведения за родината бяха пресъздадени от 602  

талантливи деца. 

 

ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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               Във връзка с изпълнение на дейностите за интеграция на ромите през 2020 

г. от РЗИ-Добрич са реализирани: 

 

1. Дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето; 

  Провеждане на здравно-образователни дейности  сред ромската общност, като 

водеща е работата с младите хора: 

11 лекции/беседи и 3 обучения във връзка с профилактика на рисковите за здравето 

фактори по теми: „Превенция на тютюнопушенето”, „Превенция употребата на 

психоактивни вещества”, „Превенция на злоупотребата с алкохол“ , „Здравословно 

хранене“, „Лична хигиена“ – с общо  обхванати 264  лица - 243 ученици /момичета 

и момчета до 18 г./ в присъствието на медицински /6 лица/ и педагогически 

персонал /15 лица/ от две училища, Общностен център за деца и семейства и ЦНСТ 

1,2,3; 

 Предоставяне на 115 бр. здравно-образователни материали и 60 бр. хигиенни 

пакети; 

 Оказване на методична дейност при организиране и провеждане на 

мероприятията  на 17 лица – здравни медиатори, педагози, медицински 

специалисти от здравните кабинети  в училищата. В Общностен център за деца и 

семейства е предоставен образователен материал „Моят герой си ти“ – 3 бр., 

свързан с пандемията от COVID-19. 

               В изпълнение на дейностите по Националния план за действие 2015-2020 

г. към Националната стратегия на Република  България за интегриране на ромите 

2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение №355 на Министерски 

съвет от 2016 г. и на основание Заповед № РД-01-210/18.07.2018 г. на Министъра 

на здравеопазването през 2020 г. на РЗИ-Добрич бяха предоставени безвъзмездно  

до  20 ноември мобилна клинична лаборатория  и мобилен ехограф за извършване 

на минимум 500 ехографски прегледа на лица от ромски произход и такива със 

затруднен достъп до лечебни заведения. 

              Кабинетът беше предоставен за извършване на профилактични  

изследвания  съгл. задача 1.4. „Подобряване на профилактичните дейности сред 

ромското население“ и задача 1.4.3 „Провеждане на ранна диагностика и скрининг 

за артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания, 

захарен диабет с мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории“ от Националния 

план за действие 2015-2020 г.  

              Целеви групи са малцинствени групи в неравностойно положение със 

специален фокус към  ромите, здравно неосигурени лица и такива със затруднен 

достъп. Цели  се осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лица в 

неравностойно положение, както и повишаване на здравните знания и осигуряване 

на достъп до здравна информация. 

              По предварително изготвен график в периода 12.10–30.10.2020 г. бяха 

извършени 537 ехографски профилактични прегледа в шест общини от област 

Добрич, като в гр. Добрич са 137. Заболяемост е открита при 308 от пациентите от 

областта. Извършени са общо 502 изследвания с мобилен кабинет – Клинична 

лаборатория в две общини – Добрич и Добричка. В гр. Добрич са изследвани 79 

лица. От общия брой изследвани са регистрирани отклонения при 79 лица, които 

са насочени към специалисти. 

             През 2020 г. чрез Първичен здравен център продължи оказването на 

съдействие на ромското население за достъп до аминистративни, образователни, 
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здравни и социални услуги. Същевременно здравните медиатори в условията на 

пандемия, реализираха следните дейности: 

 разлепяне на обществени места в ромските квартали и разпространение по 

домовете на информационни материали със съвети относно противоепидемичните 

мерки, препоръчани от СЗО за предпазване от COVID - 19; 

 посещения по домовете в кварталите с концентрация на ромско население и 

извършване на разяснителна кампания относно използване на лични предпазни 

средства с цел предотвратяване на заразяване с вируса; 

 разясняване на начините на разпространение на вируса и симптомите на 

заболяването; 

 обясняване на алгоритъма, който трябва да се следва при съмнение за заразяване 

с COVID -19 и какви са стъпките за контакт с личен лекар или ЦСМП; 

 следене за спазване на карантинните мерки на поставените под карантина лица; 

 даване на указания за последващите действия след изтичане срока на 

карантината; 

 подаване на сигнал на горещия телефон, посочен от общината, за лица, 

нуждаещи се от закупуване на хранителни продукти и лекарства; 

 участие в раздаването на хранителни и санитарни пакети при дарителски 

инициативи или акции на БЧК; 

 осъществяване съвместно с органите на МВР на обходи на кварталите. 

 

ПРИОРИТЕТ  ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

 

             С активното съдействие на Дирекция „Бюро по труда” през периода януари - 

декември 2020 г.,  503 лица от ромската общност са обхванати по направленията, по 

които Дирекцията работи. 

       През  годината  бе повишена пригодността за заетост и квалификация на общо 

377  безработни роми, като 314 от тях са включени в различни форми на работа - 

групови и индивидуални с цел повишаване мотивацията и активността на пазара на 

труда и професионално ориентиране. В  курсове за преквалификация за придобиване 

на част от професия са включени 4  лица.  

              В  „Ателие за търсене на работа“ се осъществяват информационни групови 

срещи с цел подпомагане на безработните лица за изготвяне на документи за 

кандидатстване за работни места. За периода януари - декември 2020 г.  в  тази форма 

са взели участие  63 лица, самоопределили се като роми. 

        През  2020 г.  в  заетост са включени общо 126 лица, както следва: 

 Програмите и проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси” за заетост, 

насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност - ромите, са 

една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, 

възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. По тази оперативна 

програма е осигурена заетост на 6 лица от ромски произход. 

 На първичния пазар, с активното съдействието на Дирекция „Бюро по труда“, работа 

в различни фирми са започнали 117 лица от ромски произход; 

 По други програми и проекти  са включени  3 лица. 

              Целта на  Дирекция  „Бюро по труда“, изпълнявайки всички проекти и 

програми е преминаване от пасивен към активен подход при работата с лицата от тази 

група, осигуряване на заетост от минимум 6 месеца, заработване на трудови 

възнаграждения и формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване 

конкурентноспособността им на пазара на труда.  
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             През 2020 г. се наблюдава увеличение в  броя  на включените в различни 

форми и на заетост и на консултиране. Това се дължи на факта, че през 2020 г. са 

регистрирани повече лица - 414, самоопределили се като роми спрямо предходни 

години. / за 2019 г. – 144, за 2018 г. - регистрирани 165 безработни лица/. По първото 

направление /повишаване пригодността за заетост/ през 2020 г. са включени 377 лица,  

а през 2019 г. са били - 217 лица. Това представлява ръст от 57,5 %. По второто 

направление /осигуряване на заетост/ през 2020 г. са включени в заетост 126  лица, а 

през 2019 г. са били - 103 лица. Наблюдава се ръст с 20 %. 

 Представителите на ромските организации бяха информирани за насърчителни 

мерки и програми за заетост и обучение по схеми на ОП „Развитие на човешките 

ресурси’’,  предстоящи курсове за професионална квалификация, възможности за 

стартиране на собствен бизнес, за стартиралия нов прием на заявления по схема 

„Родители в заетост”, за сезонна работа в държави членки на ЕС, за кандидатстване за 

позиции, обявени в мрежата за мобилност EURES и др. Като добра практика за 

интеграция на ромите се наложи вече за поредна година участието на лица от ромски 

произход в организираната ежегодно туристическа трудова борса, проведена  за  2020 

г. през м.октомври. Много лица, включително  и  регистрирани в Дирекция „Бюро по 

труда“  от този етнос взеха участие и намериха реализация във фирми, търсещи 

персонал. 

 През 2017 г. стартира проект „Готови за работа“, финансирана от Европейския 

социален фонд. Проектът е насочен към младежи до 29 годишна възраст, които са 

извън пазара на труда, включително и от ромски произход - неактивни и 

обезкуражени. Целта е да се мотивират за активно включване в състава на работната 

сила и устройването им на работа и включване в обучение. През 2020 г. по този проект 

са идентифицирани  17  младежи от ромски произход, като 9 от тях са регистрирали и 

ползвали услугите на Дирекцията.  

 През 2019 г. в  Бюрата по труда се въведоха три нови услуги за безработни лица - 

„Семеен трудов консултант”, „Консултация и менторство след започване на работа” 

и „Мобилно бюро по труда”. В тези услуги през 2020 г. са включени 2 лица, 

самоопределили се като роми. 

 От края на 2018 г. Бюрата по труда сключват и споразумения за интеграция в заетост 

с продължително безработни лица, като в тези споразумения са залегнати различни 

действия за преодоляване на проблемите по интеграцията в заетост. През 2020 г. са 

сключени 6 споразумения с лица от ромски произход.  

 През 2020 г. Дирекция „Бюро по труда“ продължи реализацията на НП „Активиране 

на неактивните лица”.  За подобряване на обслужването на търсещите работа лица от 

ромски произход в Дирекцията работи  трудов  посредник – ромски медиатор. Той 

обслужва, консултира, активира, мотивира безработни лица от ромски произход да се 

регистрират, обучават и търсят работа. Една  от важните му задачи  е да осъщестява 

връзката за координация с представителите на ромските неправителствени 

организации от региона за по-успешно решаване на проблемите на лицата от тази 

група. 

 С цел популяризиране и реализиране на дейностите за интеграция на ромите бе 

използван социалния диалог, като партньори бяха - Сдружение „Бъдеще за нашите 

деца”, НЧ „Романо дром - 2002”. През  2020 г. бяха реализирани  6 срещи с 

горепосочените партньори. 

              Основен приоритет на Дирекция „Бюро по труда“ при изпълнение на 

местния план бе спомагане за осъществяване на успешна трудова реализация на 

клиентите на Дирекцията и мотивирането им за активно поведение на пазара на 

труда. Сред основните трудности бяха комуникацията с неактивните и 
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обезкуражени лица от ромски произход, тъй като повечето от тях нямат телефони 

за връзка и достъпът до тях е само чрез посещение на място или чрез съдействието 

на ромските неправителствени организации. 

              В условията на физическа изолация, свързана с пандемията много 

семейства с деца, безработни,  възрастни хора и хора с увреждания се оказаха в 

ситуация на безпомощност. През периода 13.03-31.12.2020 г. Дирекция „Социално 

подпомагане” - Добрич проведе социална политика в областта на социалното 

подпомагане, закрила на детето и социална интеграция на хората с увреждания.  

Осигури правата на лицата  и семействата за подпомагане с месечни, целеви, 

еднократни социални помощи и предоставяне на месечни добавки за социална 

интеграция и рехабилитация. Извърши социална работа, насочена към подкрепа на 

рисковите групи с цел осигуряване на социални помощи и услуги.  

              Приоритетна роля за запазване и подобряване качеството на живот на 

уязвимите групи имаше социалното подпомагане. В резултат на обявеното 

извънредно положение или обявена  извънредна епидемична обстановка се 

наложиха промени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. 

Даде се възможност на лица и семейства, които след 13.03.2020 г. са останали без 

работа, прекратили са своята дейност или са в неплатен отпуск, тъй като децата им  

/до  14 год./ са на дистанционно обучение,  да имат право на месечна целева помощ.  

През отчетния период на територията на община Добрич: 

  1449 лица и семейства са подпомогнати с целева помощ за отопление; 

 567 семейства с деца до 14-годишна възраст, които не посещават училище/детска 

градина поради въведени ограничения са подпомогнати с месечна целева помощ; 

 Средно месечно по 40 лица и семейства са подпомогнати със средства, които 

допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности; 

 81 лица и семейства са подпомогнати със средства за  задоволяване  на 

инцидентно възникнали потребности или  при извънредно положение. 

              С ПМС от 09.11.2020 година бе приет Правилник за прилагане на Закона 

за социалните услуги, който урежда реда и начина за ползване на социалните 

услуги. 

              Социалните услуги се предоставят,  както в специализирани институции, 

така и в общността, включително в домашна среда. Те се предоставят съобразно 

желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. Личната помощ е 

механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за 

пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на 

индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер. 

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на 

потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания.  

              През 2020 г.  са  изготвени 3829 индивидуални оценки, в сравнение с 2019 

г.  - 1394 индивидуални оценки,  на база на които е отпусната месечна финансова 

помощ през 2020 г. на  3223 лица, а през 2019 г. на 1234 лица с увреждания.  

Издадените направления за ползване на услугата „Лична помощ“ през 2020 г. са 

261, а през 2019 г.- 160  бр. Медицински изделия и помощни технически средства 

са отпуснати на 2010 лица. Видно е, че е увеличен броят на подпомаганите лица, 

което се дължи на промени в нормативните актове и увеличения брой на 

издадените ЕР на ТЕЛК. 

             От 13.03.2020 г. в Дом за стари хора - Добрич не са настанявани лица, 

поради обявеното извънредно положение или обявена  извънредна епидемична 

обстановка, с цел безопасност на настанените възрастни хора и обслужващ 

персонал. 
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             В отдел „Закрила на детето” през 2020 г. са постъпили 345 сигнала за деца 

в риск, в сравнение с 2019 г.- 329 сигнала. От 345 брой сигнала за 2020 г.  са открити 

106 случая. Преобладаващи рискове са:  деца изоставени от родители и неполагащи 

грижи за тях, конфликт между роднини, спор за упражняване на родителските 

права, финансова невъзможност. 

             От Неонатологично отделение към МБАЛ гр. Добрич през 2020 г. са 

подадени  11 сигнала за майки,  желаещи да изоставят новородените си деца.  От 

тях за 11 деца е предприета мярка за закрила. Получени са 79 сигнала за родили 

непълнолетни майки през 2020 г.  Няма изоставени деца от непълнолетни майки.  

              Общият брой издадени направления за ползване на социални услуги в 

общността за деца  през 2020 г. е 231, а за 2019 г. – 253, което показва лек спад в 

ползването на социални услуги. Вероятната причина за това е обявеното 

извънредно положение и обявената  извънредна епидемична обстановка. 

              В Дом за медико социални грижи - Добрич през 2020 г. са пребивавали 17  

деца с увреждания. Настаняването в специализираната институция се налага 

поради необходимостта от 24-часови медицински грижи за децата със 

здравословни проблеми и невъзможността да се обгрижват в семейна среда. До  

31.12.2020 г. от дома са изведени децата, във връзка с изпълнение на Националната 

стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и 

закриване на някои от Домовете за медико социални грижи за децата, като този в 
Добрич  попада в списъка за закриване до края на 2020 г. Към 31.12.2020 г. 5 деца 

са реинтегрирани в семейна среда, 4 са настанени в приемни семейства и 8 са 

настанени в Дома за медико социални грижи - Варна.  

              Основен приоритет в дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ - 

Добрич е да гарантира правото на всички гражданин в Република България на 

социално подпомагане, чрез социални помощи и социални услуги. Социалното 

подпомагане се предоставя по начин, който запазва човешкото достойнство на 

гражданите и се основава на социална работа, като се прилага индивидуален 

подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата.  

              Приоритетна роля за подобряване качеството на живот на уязвимите групи 

имат социалните услуги. Тази форма на подкрепа подпомага и разширява 

възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и са насочени 

към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им 

дейности. Към м. януари 2021 г. по Закона за личната помощ подкрепа получават 

352 ползватели, които се обгрижват от 354 лични асистенти. И в двете групи 

подкрепа получават всички кандидати по Механизма за лична помощ, независимо 

от етнос и вероизповедание, при условие, че има издадено направление от 

Дирекция „Социално подпомагане”. Въпреки извънредната обстановка в страната, 

във връзка с ограничение разпространението на COVID – 19,  в Центъра за 

обществена подкрепа - 2  се приложиха широк спектър от  услуги и дейности за 

подпомагане на деца в риск и техните семейства с цел предотвратяване на други 

рискови ситуации за развитието. През 2020 г. специалистите на услугата работиха 

с деца и семейства от ромски произход в следните направления: 

  Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция - 24 случая; 

  Деинституционализация и реинтеграция - 23 случая; 

  Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа с деца  отклоняващо 

се поведение - 3 случая; 

  Обучение на кандидат- осиновители  - 9 случая.  



  
 

12 
 

 На децата-потребители на социалната услуга се оказва подкрепа при обучението 

в електронна среда. Децата участват в занимания по интереси, съобразени с 

желанията и възрастта им. 

              През  2020 г. Областният екип по приемна грижа, който реализира 

дейностите по Проект „Приеми ме“ 2015, работи с 32 деца от ромски произход, 

настанени в професионални приемни  семейства. 13 деца от ромски произход са 

настанени в Добрич. Четири от професионалните приемни семейства на 

територията на  Добрич, които предоставят грижи за деца  в риск се определят като 

роми. Проектът ще се изпълнява до края на 2021 г.   

              През изтеклата година продължи  работата и  по Проект „За равен шанс на 

децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG 051PO001-2004 „Услуги за ранно детско развитие“ на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. Изпълнението му цели превенция на социалното 

изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на 

интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7 годишна 

възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, 

както и бъдещи родители; подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните 

семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски 

умения, подобряване на семейната среда; повишаване училищната готовност на 

децата за включване в образователната система и повишаване мотивацията на 

техните родители; предотвратяване настаняването на деца в специализирани 

институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността за тях и 

техните семейства. Консултиране и подкрепа за ранно детско развитие, осигурено 

чрез предоставяне на 7 услуги в рамките на годината, получиха 150 деца 

/включително с увреждания/ от ромски произход и техните семейства в риск.  

Дейностите по проекта ще се изпълняват до края на 2021 г.   

              Една от приоритетните дейности на Български червен кръст е подкрепа на 

граждани в уязвимо социално положение чрез социалнопомощна дейност в 

различните ѝ измерения. Социалната политика на Областната червенокръстка 

организация  е съобразена със социалната политика на Националното дружество на 

БЧК и се основава на Стратегия 2020. Дейностите, които съответстват на Мисията 

на областната организация са в полза на хуманността и подкрепа на уязвимите хора. 

Областната  организация продължава подкрепата си за най-нуждаещите се 

граждани на територията на област Добрич, в частност и Община град Добрич чрез 

различни механизми за подпомагане.   

              Съгласно Устава на Българския червен кръст и принципа 

„безпристрастност”, организацията не проявява предпочитание по отношение на 

националност, религия, раса, етноси. Стремежът е единствено да подпомага хората 

в зависимост от степента на страданието, като осигури предимство на онези, които 

се намират в най-голяма уязвимост. В тази връзка в дейностите и програмите  на 

БЧК са включени всички етноси, включително и ромската, но не се води статистика 

по етнически признак. 

              Работата на БЧК на територията на Добрич е многообразна и 

многопластова. През изминалата година усилията бяха насочени в подкрепа на по-

добро лично и обществено здраве. Промоция на здравето се осъществяваше в 

сътрудничество с училищните настоятелства, сектор  „Социално-здравни услуги“ 

и с методичната помощ  на РЗИ - Добрич. Продължи  разпространението на 

презентации относно: „Хипертония“; „Диабет“; „Здравословно хранене“; „Хигиена 

и дезинфекция“, филми -„Нашето здраве“; „Чисти и здрави“, брошури- „ Как да се 

справим със стреса по време на пандемията от COVID-19“ и др. 



  
 

13 
 

             Проблемите, свързани със здравето и ограничаването на някои от рисковите 

поведенчески фактори за него бяха във фокуса на внимание при провеждане на 

промоция на здравето, здравното възпитание и профилактика. През годината в 

Добрич са използвани различни здравно-просветни форми, като лекции на тема 

„Мисия здраве“, „Вредно въздействие на шума върху човека“, „Превенция на 

сърдечно-съдови заболявания - хипертонична, исхемична болест на сърцето“, 

„Измерване на кръвно налягане и кръвна захар“; беседи: болести предавани по 

полов път, тютюнопушене, алкохол и дрога, превенция на социалнозначими 

заболявания и рисково поведение, здравословно хранене, здравна профилактика по 

повод Световния ден за борба с туберкулозата; кампании: „Узнай своя статус“, 

Национална информационна кампания в подкрепа на донорството и 

трансплантацията „Да! За живот!“; изработване на тематични информационни 

табла във връзка със Световния ден за борба с HIV/СПИН и др. Многобройните 

дейности повишиха обществената информираност на различни групи хора. 

Инициативите бяха реализирани от доброволци и подкрепяни от здравните 

медиатори и медицински специалисти.  

             През отчетния период  общинската организация в Добрич продължи да 

търси нови форми за популяризиране и стимулиране на доброволното 

кръводаряване. Основните акценти в дейността бяха насочени към повишаване 

информираността на населението за недостига на кръв и кръвни съставки, 

популяризиране принципите на кръводаряване - доброволност и безвъзмездност, 

организиране и реализиране на кръводарителски кампании, разпространяване на 

материали по темата и създаване на позитивно отношение към донорството като 

хуманен, полезен и безопасен акт, отличаване на изявени кръводарители. 

Дългогодишният опит в направлението показва, че осигуряването на 

приемственост и задоволителни резултати могат да бъдат постигнати само при 

системна работа с подрастващите и младите хора. В тази връзка БЧК Добрич 

съвместно с отделението по трансфузионна хематология насочиха усилията си в 

училищата на областта. Бяха проведени 7 кампании за повишаване осведомеността 

за кръводаряване под надслов „Бъди кръводарител! Дарявай редовно!“ Подкрепени 

от училищните ръководства, от специалисти на БЧК и ЦТХ, доброволци 

разясняваха и разпространяваха материали за доброволното и безвъзмездно 

кръводаряване. Със съдействието на здравните медиатори бе проведена 

информационна кръводарителска кампания за потребителите на Общностен център 

за деца и семейства. Бяха обсъдени основни въпроси относно кръводаряването: 

Какво представлява кръвта?, Защо трябва да се дарява?, Къде се използва толкова 

много кръв?, Защо кръводаряването трябва да бъде безвъзмездно?, Говори се, че с 

кръвта се търгува - Вярно ли е това?. В ромските квартали бяха раздавани и 

информационни материали по темата.  

             Първата помощ е една от основните дейности на Международното 

червенокръстко движение. Работата в областта на превенцията на различните 

видове злополуки и произшествия има огромна роля в реална ситуация. 

Навременно оказаната първа помощ минимизира последствията от инциденти и 

подобрява шансовете за спасяване на човешки живот.  

             Акцентите през 2020 г. и изпълнявани дейности при строго спазване на 

мерките, разпоредени от общинския щаб за борба с COVID -19 са: 

 Обучение по Първа долекарска помощ за служители в Общностен център за деца 

и семейства. Участиници в обучението бяха образователни и здравни медиатори. 

Тема на обучението: „Първа помощ за бебета и деца“ 
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 Флашмоб „Ключът е в теб”, проведен на 14.09.2020 г.  и прожекция на открито 

на филм на БЧК – „Оказване на първа долекарска помощ“. Раздадени са флаери и 

други информационни материали по темата.  

 Правна консултация на  кандидат-водачи на МПС в курсовете по ПДП на тема: 

„Шофиране в нетрезво състояние, законови положения“, проведена на 16 – 

17.09.2020 г.  

 Изнесени през отчетния период бяха лекции по ПДП в начален етап в ОУ 

„Хр.Смирненски“ Добрич, обучения по ПДП с деца от ЦНСТ  Добрич и ЦОП към 

БЧК. Обучители бяха доброволци от БМЧК. 

              Съгласно плановете за дейности през годините 2017-2020 г. бяха 

изпълнени инициативи, насочени към намаляване риска при бедствия/кризи, 

формиране на обществена култура на превенция и правилно поведение преди, по 

време и след бедствия. Опасностите и предпазните мерки при различни бедствия, 

които следва да се спазват се разясняваха по местните медии. При сложна зимна и 

лятна обстановка указанията до хората се свеждаха отново с помощта на медиите. 

Брошурите „Семеен комплект за бедствия”, „Храна и вода” и „Семеен план за 

бедствия” се разпространяваха в училищата при обучения и лекции, както и на 

публични места при реализиране на демонстрации и работни срещи с партньорски 

организации. Мероприятията спомогнаха за повишаване информираността на 

гражданите за потенциални и реални рискове в семейна и работна среда, 

специфичните роли, капацитета и начина на работа на спасителните екипи, както и 

взаимодействие им с държавните структури в случаи на бедствия. 

              Превенцията е една от приоритетните насоки в работата на 

Водноспасителната  служба. Тя е насочена към намаляване на жертвите, в 

следствие на водни инциденти и се реализира чрез обучения в училищата, курсове, 

практически занятия,  провеждане на водни празници, демонстрации и други. През 

2020 г.,  въпреки епидемичната криза, образователните програми по превенция 

„Приятели с водата”, „Синьо лято” и „Дръж под око” продължиха да заемат своето 

място в учебните заведения и да се прилагат в целия град,  макар и в онлайн формат. 

              Общинската червенокръстка организация продължи да изпълнява 

ангажиментите си съобразно плана за дейности и в приоритетната за организацията 

социално-помощна дейност. Подпомагането се реализираше посредством 

предоставяне на помощи в пари и/или в натура за задоволяване на основни жизнени 

потребности на хората, по програми, с привлечен ресурс на местни и чуждестранни 

източници, както и  хуманитарно подпомагане.  

              Съвременната социална реалност поставя множество предпоставки за 

прояви на риск, рискови ситуации и групи. Създалата се здравна криза във връзка 

с COVID - 19 оказа допълнително отрицателно въздействие върху жизнения 

стандарт и качеството на живот на хората. Фактори като доходи, наличие на 

заетост, достъп до качествено здравеопазване, социална дистанция, увеличиха броя 

на хората, нуждаещи се от помощ, а капацитетът на публичните и местни власти с 

техните здравни и социални мрежи намаля. Това наложи спешно Общинската 

червенокръстка организация  в Добрич, да реализира за пореден път 

спомагателната си роля по отношение на публичните власти, в изключително 

рискова среда и висока степен на уязвимост на хора. През периода се извършваше  

логистично и хуманитарно подпомагане съвместно с общинските социални служби 

за предоставяне на храни и други услуги на самотни възрастни хора и 

карантинирани лица. С оповестяването на извънредното положение и 

ограничителните мерки, Общинската организация инициира местна 

фондорабирателна кампания за набиране на храни от първа необходимост. Дарени 
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бяха храни на стойност 1180 лв. и оформени 50 пакета с храни от първа 

необходимост за индивидуално подпомагане. Със лични средства на доброволци 

от Доброволен екип за реакция при бедствия, аварии и катастрофи бяха закупени 

20 хранителни пакета на стойност 355 лв., които достигнаха до възрастни хора.  

С ресурс на граждани бяха изготвени 50 броя пакети. Помощта в натура съдържаше 

храни от първа необходимост, лични предпазни средства и дезинфектанти за дома.  

              Съвместно с Община град Добрич и Общинска полиция, доброволци на 

БЧК участваха в разнасянето на 19 хранителни пакета на бедни семейства, чиито 

деца учат в ОУ  „Н.Й.Вапцаров“. Храните са закупени със средства на учители и 

персонал на самото училище.  

              През периода беше разпределена хуманитарна пратка, съдържаща 

аксесоари за деца, напитки и лични предпазни средства – маски и дезинфектанти.  

Помощта,  на обща стойност 1852 лв. достигна до 120 лица.  

               По Оперативна програма за разпределяне на храни и/или основно 

материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се 

лица – План 2018 са раздадени  хранителни пакети в Област Добрич в началото на 

2020 г. /06.01-28.02.2020 г./, като през месеците април и май последваха още две 

раздавания /03.04-16.04.2020 г. и 12.05-29.05.2020 г./. Бяха включени потребители 

на социални услуги в общността,  социални услуги в специализирани институции  

и лица,  контактни на вече заразени с COVID-19 и поставени под карантина. В 

общината бяха подпомогнати 1792 лица /от тях осн.група -1387; първа 

допълнителна група-126; 2-ра доп.група-279 лица/.  Раздадени са 41 286,05 кг 

хранителни продукта на стойност 85 746,48 лв. 

              През м.октомври 2020 г. стартира и процедура „Предоставяне на 

индивидуални пакети хранителни продукти  - План 2019”. Съгласно регламента на 

програмата общото тегло на един хранителен пакет бе 22,710 кг  със съдържание 

16 вида продукти на стойност 54,876 лв., като в град Добрич 992 правоимащи  

получиха по един хранителен пакет и 236 лица по 2 пакета, а общият брой 

обгрижени лица  бе 1228 , които общо получиха 1464 хранителни пакета. 

Раздадените храни стойностно са в размер на 80 338,46 лв. с общо количество 33 

247,44 кг.  

              Общинската хуманитарната организация  раздаде хранителни и хигиенни 

пакети по програма „Дейности в отговор на COVID-19 в България“. Хранителните 

пакети са осигурени от БЧК и съдържащи 7 вида продукти с общо тегло 17.5 кг на 

стойност 32.00 лв. Хигиенните пакети също бяха осигурени от БЧК, но с 

финансиране от Американската агенция за международно развитие /USAID/ чрез 

глобалния Апел на МФЧК/ЧП по същата програма „Дейности в отговор на COVID-

19 в България“. Всеки хигиенен пакет бе със стойност 13,18 лв.  

             С подкрепата на служители от общинска администрация и доброволци, 

поетапно бяха раздавани по 1 брой хигиенен и 1 брой хранителен пакет на социално 

слаби хора с цел превенция на разпространението на COVID-19.  

305 лица получиха 610 пакета на  стойност 13 786 лв./ 5642,500 кг. 

              38 лица  са подпомогнати с финансови средства от фонд „Милосърдие“.  

Сумата, изплатена от Секретариата на организацията е в размер на 2 166 лв.  

               Общият брой на подпомогнатите чрез всички програми през 2020 г. в град 

Добрич е  3 630 лица,  получили общо 81 000 кг хранителни продукта на стойност 

– 185 424 лв. 

 

ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
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             Жилищната политика на Община град Добрич се прилага независимо от  

етническия произход и вероизповедание. Жилищното настаняване се осъществява 

от ОП „Жилфонд - инвест” и цели повишаване качеството на жилищно-битовите 

условия и  осигуряването на нормална среда за живот на нуждаещи  се  жители  на  

Добрич.  

              В много от сградите в режим на етажна собственост, включени в 

Националната програма за енергийна ефективност, има апартаменти от общинския 

сграден фонд. В тях са настанени и ромски семейства. Чрез прилагането на мерките 

за енергийна ефективност  се подобряват  условията за обитаване.  

             Като част от общата жилищна политика е подобряването на техническата 

инфраструктура. При реализираните  дейности по мащабния Интегриран проект за 

водния цикъл на град Добрич се подмениха  водопроводите и в кварталите с 

компактно ромско население.  

 

 

ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

              Дейността на МКБППМН е регламентирана в чл.10 от Закона за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Местната 

комисия организира и координира социално-превантивната дейност на 

територията на Общината, разработва програми за ограничаване действието на 

криминогенните фактори, работи съвместно с органите,  имащи отношение към 

закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни. 

              Дейността, която се извършва е спрямо всички малолетни и непълнолетни 

лица и не  се води отчетност по етнически признак. 

              През 2020 г. МКБППМН към Община град Добрич  реализира следните 

дейности и мероприятия: 

 Налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН след образувани и разгледани 

възпитателни дела спрямо деца от различен етнически произход /включване в 

психологически консултации, определяне на обществен възпитател с корекционно 

- възпитателна цел, упражняване на обществено полезен труд, проследяване на 

мерките и отчитане резултата от тяхното въздействие. През изтеклата година до 

Комисията са постъпили 37 преписки, от които 35 са образувани и разгледани с 51 

участници /14 момичета и 37 момчета/ За сравнение през 2019 г. – 36 образувани и 

разгледани  дела със 63 участници. /16 момичета и 47 момчета/ 

 Две възпитателни дела не са разгледани, едното е в периода на обявеното 

извънредно положение, извършителят на противообществената проява е навършил 

пълнолетие и прокурорската преписка е прекратена съгл. ЗБППМН, а другото дело 

е поради липса на достатъчно данни за извършено деяние съгл. чл.16 ал.3 от закона. 

 Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна 

прокуратура - 18, РП - Генерал Тошево - 1, РП - Каварна - 2, Първо РУ на МВР гр. 

Добрич - 4, Сектор „Пътна полиция”- ОД на МВР - 4, СУ „Кл. Охридски“ - 1, ОУ 

„Христо Смирненски“ - 1, ЦНСТДБУ- 5   и сигнал от длъжностно лице - 1. 

Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби и увреждания на 

движими вещи, бягства от дома, физически и психически тормоз, хулиганска 

проява и управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление. 

Наблюдава се тенденция за увеличаване на случаите на бягства, психически и 

физически тормоз и управление на МПС без свидетелство за правоспособност. 

              В сравнение с други години през 2020 г. не се наблюдава завишаване на 

възпитателните дела, както и не са регистрирани тежки криминални деяния. Голяма 
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част от проявите са извършени в свободното време на децата, което е 

неконтролирано от родителите. Ниският социален статус на семействата, трудовата 

неангажираност на част от родителите, отсъствието им от дома и страната, също са 

причина за формирането на девиантно поведение у децата. 

 Определяне на обществени възпитатели от МКБППМН за индивидуална работа с 

деца от различен етнически произход- деца, живеещи в семейства или поставени 

под настойничество и попечителство, както и деца, настанени в институции 

/ЦНСТДБУ 1, 2 и 3/.  

 Възпитателният надзор над децата е определен по предложение на Инспектори 

ДПС, на УКБППМН, на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН и след налагане на 

възпитателни мерки по чл.13, т.5 от ЗБППМН. През отчетната година е осъществен 

възпитателен надзор на 65 деца от различен етнически произход, като 13 от тях са 

отпаднали поради промяна на местоживеенето, навършване на пълнолетие и 

изтичане на корекционно-възпитателната работа.  

 По предложения на педагогическите съветници и училищните ръководства, 

МКБППМН провежда срещи и разговори с родителите от етническите общности и 

ученици, застрашени от отпадане и нехайно отношение към учебния процес, както 

и с родители, срещащи затруднения във възпитанието на децата си. По всеки 

отделен случай МКБППМН взема адекватни мерки: насочване на родителя и детето 

към Информационно-консултативния кабинет на МКБППМН, където  трима 

психолози работят с тях, включване на родителите в „Училище за родители”, 

където се разглеждат теми, свързани с възпитанието на децата, отношението им 

към семейството и задълженията на родителите спрямо тях. 

 Организиране на акции за предоставяне на учебни помагала, дрехи, обувки за деца 

с нисък социален статус,  предимно от ромски семейства. 

 Комисията се включи в инициативата, обявена от Община град Добрич  - „Дни на 

пролетно почистване”, където деца от различен етнически произход, обществени 

възпитатели и членове почистиха района около сградата на социалните услуги, 

намиращи се в ж.к. „Дружба” 3 и озелениха дворните пространства с цветя , 

закупени от СП „Чудната градина“. 

 По повод Международния ден за борба с наркоманията, МКБППМН съвместно с 

Превантивно – информационен център  организира различни мероприятия с цел 

превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора и в частност 

вредата от приема на наркотични вещества. На 26.06.2020 г. МКБППМН проведе 

дискусия на тема: „Не на дрогата“ с децата от ЦНСТДБУ -1,2,3 и волейболен 

турнир под наслов „Спорта срещу дрогата“. 

Превантивните прояви, организирани от МКБППМН са финансирани със средства 

от бюджета на комисията, като сумата за 2020 г. е 3 029 лв. 

             Служител на ОДМВР  - Добрич проведе срещи  със здравните медиатори, 

на които са предоставени брошури и плакати на тема: „Борба с трафика на хора“. 

ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА 

 

              Община Добрич осъществява дейностите  по приоритета на основата на 

европейските принципи за гарантиране на: 

 равното право на човешко развитие и достъп до култура;  

 създаване и развитие на условия, необходими за гражданите на Добрич, 

принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята 

култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - 

религия, език, традиции и културно наследство;  
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 гарантиране на възможността за творческо изразяване на всички членове на 

обществото. 

              В условия на социална изолация четенето доказа, че е от изключителна 

важност. РБ „Дора Габе“ се изправи пред ново предизвикателство, а работата ѝ в 

дистанционен режим придоби огромно значение за нейните читатели и 

потенциални ползватели. Много голяма част от дейността си в нови условия 

библиотеката  реализира с помощта на съвременните информационни технологии. 

Чрез сайта и фейсбук страницата на библиотеката ползвателите бяха информирани 

непрекъснато за заповеди на кмета на община град Добрич, инструкции на РЗИ 

Добрич за предпазване от COVID – 19 и др. Информацията на сайта непрекъснато 

бе актуализирана.  

              РБ „Дора Габе“ предлага на дистанционните си посетители лесен начин да 

бъдат информирани по интересуващи ги теми, както и възможност да осъществят 

разнообразни виртуални културни разходки. Библиотечният сайт 

https://libdobrich.bg/  предлага: 

-Рубрика Полезно за вас  с над 90 бързи връзки с полезна информация за култура, 

здраве, образование и заетост; 

- достъп до услуги на електронното здравеопазване, проверка на личен лекар, 

търсене на лекарства, заплащани от НЗОК, справка за здравноосигурителен статус, 

връзки към български и световни здравни организации; 

- онлайн ресурси за търсене на работа, както и помощ при кандидатстване за работа,  

свободни работни места в Добрич и областта; 

- сайтове на държавни институции, общообразователни източници, информация и 

учебни материали, образователни портали, онлайн платформи в сферата на 

образованието; 

- достъп до местни, национални и световни културни институти, онлайн издания за 

култура и изкуство, портали за култура и изкуство, организации, фестивали. 

                  Електронният каталог на библиотеката предлага описания на книги на 

български и чужди езици, постъпили в библиотеката от 1980 г. включително до 

днес, графични, картографски и нотни издания, репродукции, филми, звукозаписи, 

фотографски издания и електронни ресурси, всички съхранявани в библиотеката 

периодични издания. Каталогът непрекъснато се обновява, както с нови 

постъпления, така и със записи на библиотечни документи, издадени преди 1980 г. 

               На регистрираните ползватели се предоставя онлайн обслужване 

посредством Модул Моята библиотека /MyLibrary/ с възможност за онлайн 

презаписване на заета литература, заявка за литература за дома и др.  

              Във време на социална изолация, се подготвяха и публикуваха на сайта  и 

на фейсбук страницата на библиотеката различни образователни и информационни 

материали, видеоклипове с четене на текстове за малки и големи, откъси от книги 

и стихове от любими автори в различни рубрики - Имало едно време…, Когато 

играчките не спят, Походът на книгите продължава…, Усмивки от старите 

вестници, Препоръчваме ви нещо за четене, 70 години – 70 послания и др.  

              За порадна година, библиотеката бе одобрена по Програма „Българските 

библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” 2020 на 

Министерството на културата за финансова подкрепа на библиотеките, за 

обновяване на фондовете им с нови заглавия и други съвременни информационни 

източници. През годината на читателите бе предоставена 1872 заглавия 

новоиздадена литература от 1310 български и чуждестранни автори. Закупената 

литература бе на стойност 25 000 лв. В началото на годината стартира нова 

библиотечна инициатива под мотото Приказкотерапия по програма „Различията ни 

https://libdobrich.bg/
https://www.libdobrich.bg/listinfo.php?id=232
https://ilib.libdobrich.bg/
https://ilib.libdobrich.bg/
https://www.libdobrich.bg/
https://www.facebook.com/libdobrich
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обединяват“, чиято идея е в библиотечна среда да се провеждат ежемесечни 

занимания с деца с увреждания. На 20.02.2020 г. в библиотеката се проведе 

приказкотерапия с малките потребители от Дневен център за деца с увреждания 

„Надежда”. Освен литературно четене заниманието включваше рисуване и 

оцветяване на героите от едноименната приказка. А по повод 142 години от 

освобождението на град Добрич, библиотеката гостува на Сдружение „ХобиС 

клуб“. На 4-5.03.2020 г. в библиотеката се проведе екскурзия и ББЗ с ученици от 

осмите и девети класове на Професионална гимназия по транспорт, обслужване и 

лека промишленост. В началото на 2020 г. в библиотеката се състояха поредица от 

музикално-образователни концерти за ученици, които Български камерен оркестър 

Добрич провежда традиционно. Сред учениците имаше  и много от ромски 

произход. РБ „Дора Габе“ се включи в 15-то издание на Националния Маратон на 

четенето на 23.04. 2020 г., който тази година поради извънредното положение в 

страната се проведе онлайн. Празникът на четящите хора библиотеката посвети на 

100-годишнината от рождението на големия български писател Валери Петров, 70-

годишнината от основаването на РБ „Дора Габе” и 150 години Библиотечно дело в 

град Добрич.  В онлайн маратона на четенето се включиха над 70 участници - 

ученици, преподаватели, писатели, библиотекари. Получени бяха много 

видеоклипове. В рамките на деня от 10.00 до 16.00 ч. на всеки 30 минути бяха 

публикувани видеа с четене на текстове от любими автори и произведения, 

драматизации.  

             Провокирана от призив в социалните мрежи, че децата на възраст 4-14 

години, от Духовния център с приют за деца към храм „Света Троица“ се нуждаят 

от книжки и играчки, РБ „Дора Габе“ Добрич направи дарение , с което се постара 

да разведри трудните им дни на социална изолация. 

              В  РБ „Дора Габе” се проведе библиотерапия с потребители на Дневен 

център за възрастни хора с увреждания към Център за психично здраве „Д-р Петър 

Станчев”, сред които има и роми. Темата на презентацията бе „7 юли - Европейски 

ден на шоколада". Библиотечен специалист разказа любопитни факти от историята 

на шоколада и какви са ползите за нашето здраве? Темата провокира интереса на 

потребителите и те активно се включиха в последвалата дискусия. 

            На 01.11.2020 г., в Градски парк „Свети Георги" се проведе втори 

благотворителен маратон, организиран от благотворителна  общност „ЧРЕЗ 

СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ” и библиотеката. Всяка завършена обиколка от 400 м. в 

парка бе финансира с 1 лв. от партньорите на проявата, а със събраните средства 

бяха купени 284 нови книги на стойност 5333 лв. за читателите на добричката 

регионална библиотека. В благотворителния маратон се включиха граждани на 

Добрич – деца и възрастни, майки с бебешки колички, собственици с домашни 

любимци. В маратона се включиха и ученици от етническите малцинства.  

               РБ „Дора Габе“ проведе Конкурс за детска рисунка/колаж „Нарисувай ми 

вълшебство“ за деца на възраст от 5 до 14 г. включително и Конкурс за кратко видео 

„Моят любим литературен герой“ за ученици на възраст 15 – 19 г. включително. 

Целта на конкурсите бе да провокира у децата и учениците интерес към книгата и 

четенето. В конкурсите се включиха 136 деца от 22 образователни институции – 

детски градини, училища, специализирани центрове за личностно развитие на деца 

от град Добрич, областта и страната. Сред участниците имаше и много деца от 

ромския етнос. Ежегодно библиотеката обявява следните Дни за безплатен 

абонамент – 2 април – Международен ден на детската книга, 23 април – 

Международен ден на книгата и авторското право, 11 май – Професионален 

празник на библиотекаря, 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на 
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българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 1 юни – 

Международен ден на детето, 25 септември – Ден на град Добрич, 1 ноември – Ден 

на народните будители. 

              Една от основните цели на НЧ„Романо дром - 2002“ е да работи за 

запазването, развитието, обогатяването и популяризирането на културните 

традиции на ромската общност и на всички други етнически общности от Добрич 

и съседните райони, да буди интерес към знание с оглед на развитието на личността 

и приобщаването на ромите към ценностите и постиженията на науката, изкуството 

и културата. 

              Пандемията от COVID-19 възпрепятства цялостната реализация на част от 

заложените в програмата на читалището мероприятия. Те бяха проведени в 

ограничен мащаб, съобразно изискванията. 

              Основните прояви, организирани от Народно читалище „Романо дром – 

2002“  през 2020 г. са: 

  Изложба по повод един от най-големите традиционни ромски празници – 14.01 – 

Ромската Нова година. Изложбата бе експонирана от школа „Художествено 

творчество и приложно изкуство“, Младежки клуб и Женски клуб; 

 Честване на 8-ми април - Международния ден на ромите - полагане на венци и 

цветя пред паметника на Васил Левски, конкурси за есе и рисунка на тема: „Аз съм 

един от вас“, разглеждане на представените есета и рисунки, обявяване на 

резултатите от конкурсите и връчване на награди; 

 Организиране и провеждане на Регионално изложение „Земята - рай за всички“.

             

              През 2020 г. бяха организирани и проведени още: 

 - изложби по повод - 21 януари  - Бабинден, 14 февруари  - Ден на влюбените, 8 

март - Ден на жената, Великден, Едерлези, 10 юни - Ден на ромската жена, Ден на 

Добрич, Ден на християнското  семейство, Коледа, Нова година и др., организирани 

и реализирани от Женския и Младежкия клуб, както и от Школата по художествено 

творчество към читалището; 

-участие в онлайн работни срещи с ромски НПО по проблеми на образованието и 

интеграцията; 

-участия в обучения, организирани от АРДР, Национална мрежа РЕЙН, мрежа 

МИР, РЕКИЦ и др. 

-провеждане на здравни беседи по повод 28.03 – Ден за борба с туберкулозата; 

-провеждане на лектории, „Заедно можем повече“; 

-участие в честванията на официални празници и годишнини, организирани от 

Община град Добрич; 

              На доброволни начала през изминалата 2020 г. членове на Младежкия клуб 

към читалището се включиха активно в станалата традиционна кампания по 

издирване и записване на ромски деца  в  подготвителна група на  детските градини 

и училищата, както и в  първи  клас. 

               И през 2020 г. членовете на Младежкия и на Женския клуб при НЧ 

„Романо дром - 2002“ оказаха  помощ на възрастни хора и хора с увреждания при 

кандидатстването им за социално подпомагане пред Дирекция „Социално 

подпомагане“ - съдействано е на  19 души.  За  издаване на лични документи - 

съдействие получиха 12 души, а за решаване на здравни и социални въпроси - 21 

души.  Раздадени са на 25 семейства на хора с увреждания предпазни средства и 

дезинфектанти, предоставени от Център за междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе“. 
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               НЧ „Романо дром - 2002“ работи с деца и младежи от всички етнически 

групи в Добрич, като преобладават представителите на ромската общност. През 

изминалата година служителите в институцията насочиха своите усилия към 

мотивиране на родители за записване на ромски деца в  детска градина или 

училище, както и към оказване на методическа помощ при подготовката на 

учениците за държавните зрелостни изпити и за кандидатстване във висши 

училища в Добрич и страната. Екипът на читалището активно работи и за 

намаляване броя на отпадащите от учебния процес ромски деца и младежи. 

               Младежки център – Добрич подкрепя развитието на младите хора, 

насърчава тяхната активност и участието им в живота на местната общност. 

Съдейства за повишаване на знанията и умениаята им, в условията на толерантност 

и равнопоставеност. 

              През 2020 г. младите хора се включиха  в клубни форми, обхващащи широк 

спектър от интереси: Клуб „Цветно“, Ателие „Палитра“, Ателие „Стела и Дара“, 

Клуб по дигитална живопис „Компютър арт“, Студио за поп-рок певци „Сарандев”, 

Клуб „Театър“, Театрален клуб „Гео Милев“, Клуб по пиано, Клуб за зумба 

„Алегрия“, Фолклорен танцов ансамбъл „Добротица“, Детска танцова студия 

„Добрич“, Клуб за к-рор танци „Еnigma“, Клуб за к-рор танци „Iliusion“, Клуб за к-

рор танци „Enigma“, Клуб по авио и корабомоделизъм, Шах клуб, Шах клуб, Хард-

рок клуб.  

              Младежки център - Добрич даде възможност за изява на таланта на 

младите хора, посредством участието им в концерти, театрални постановки, 

изложби, национални и международни конкурси и фестивали. 

              Проведоха се поредица от неформални обучения, съответстващи на 

интересите и потребностите на младите хора, включително и такива от уязвими 

групи, на теми като „Безопасен интернет“, „Здравословен начин на живот и 

хранене“, „Да знаем повече за СПИН“, „Толерантност“, „Свободно време“, „Не на 

насилието в училище“, „Как се изразяваме и общуваме с помощта на изкуството“, 

„Кариерно ориентиране“, „Експлоатация на детски труд“ и др.  

              От 13.03.2020 г. екипът на Младежки център – Добрич адаптира работата 

си спрямо създалата се епидемиолична обстановка, посредством поредица от 

онлайн рубрики, в няколко направления: неформални обучения, мотивационни 

дейности, развлекателни дейности. 

             Екипът на Младежки център – Добрич разработи и реализира онлайн 

публикации, срещи-дискусии и видеа, посветени на значими дати, насочващи 

вниманието на младите хора към темите за толерантността и човешките права: 

21.03 – Международен ден за ликвидиране на расовата дискриминация, 04.11- 

Подписване на Европейската конвенция за правата на човека, която отбеляза своята 

70-та годишнина, 09.11 – Международен ден за борба с расизма, фашизма, 

антисемитизма и ксенофобията, 16.11 – Световен ден на толерантността, 10.12 – 

Международен ден за правата на човека. 

              През 2020 г. в реализираните от Младежкия център дейности взеха участие 

174 младежи от етническите общности. 

              В процеса на своята работа с уязвими групи Младежки център – Добрич 

поддържа успешни партнъорски взаимоотношения с Български младежки червен 

кръст, Центрове за обществена подкрепа, Дневни центрове, Центрове за 

настаняване от семеен тип, училища, ученически съвети и неправителствени 

организации. 
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III. МЕРКИ, КОИТО ОБЩИНАТА Е ИНИЦИИРАЛА И НАДХВЪРЛЯТ 

НПД 

 

        

               Община Добрич осигури участието на образователни медиатори и учители 

на тема: „Работа в интеркултурна среда“, проведено на 07-09.02.2020  г., 

организирано от съвместната програма на Европейската комисия и Съвета на 

Европа РОМАКТ и Асоциация „Интегро“, като партньор на програмата в  

България. Целта на обучението бе да мотивира и подкрепи участниците да 

предприемат и прилагат интеркултурни и приобщаващи стратегии и подходи за 

работа при адресиране на образователните нужди на ромската общност и по-

конкретно на ромските деца и ученици. 

               Община град Добрич бе одобрена по схема за малки грантове по Програма 

РОМАКТ на стойност 4 584 лв. Средствата бяха предназначени за справяне с 

хуманитарната криза, породена от обявеното извънредно положение,  свързано с 

COVID-19. Целта на проекта бе да бъдат подкрепени най-нуждаещите се семейства 

от маргинализираните общности. Средствата се осигуриха от Съвета на Европа. По 

списък, предоставен от Местната активна група към Общински съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси бяха подпомогнати 197 

семейства, които не са обхванати от други програми и инициативи. Хуманитарната 

помощ се изрази в предоставянето на пакети с храни от първа необходимост, 

дезинфекциращи препарати, предпазни маски и ръкавици. 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ПО   

ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ   
       

               Младежки център - Добрич стартира изпълнението на проект „Младежки 

център Добрич - Вашето днес“,  по  програма „Местно развитие, намаляване на 

бедността и подобрено включване на уязвими групи“, с финансовата подкрепа на 

Исландия, Лихтенщайн  и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014 -2021.  

               Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на 

Младежки център - Добрич и повишаване, както на разнообразието на дейностите, 

така и на броя на младежите  и участниците от други възрастови групи, за да се 

отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на 

общността, включително и на тези от уязвимите групи. Проведени бяха поредица 

от информационни кампании под мотото „Вашето днес“, реализирани в областта в 

областта и гр. Добрич, включително и в отдалечените квартали – „Рилци“, „Балик“ 

и „Изгрев“, с цел осигуряване на равен достъп до планираните проектни дейности. 

Събитията включваха популяризиране на проекта, събиране на предложения за 

младежки инициативи, творчески и спортни предизвикателства. 

              Част от дейностите по проекта са и стартиралите нови клубни форми – Арт 

клуб и Клуб по народни танци. Участниците  бяха идентифицирани посредством 

индивидуални срещи с хора от уязвими групи, посещения в социални услуги, 

кампании в училища и квартали с предимно ромско население.               В  Арт клуба 

участват 10 деца и младежи, включително и с интелектуални затруднения.  Целта 

на клуба е участниците да се приобщят и интегрират в обществото, да 

предизвикват, мотивират и развиват творческото си мислене и умения.  Поради 

епидемиологичната  обстановка и спазване на разпоредбите, от м. ноември 2020 г. 

срещите преминават в онлайн формат, чрез индивидуално изпращане на видео 
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рубрика „Работилница у дома“ и извършване на онлайн консултации. В Клуб по 

народни танци участват 9 деца и младежи, включително и от уязвими групи. Целта 

на клуба е приобщаване на децата и младите хора в обществото, чрез интереса им 

към българската култура, бит и традиции. Чрез включването на собствения ритъм 

в колективната игра, енергия и дух, тези младежи ще могат да постигнат по-добри 

резултати при усвояването на танцови умения. 

              По проекта са назначени двама образователни медиатори и специалист 

„Социални дейности“, които работят за мотивиране, приобщаване и пълноценно 

включване на представителите на уязвими групи в дейностите по Проект 

„Младежки център Добрич – Вашето днес“. 


