
Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на 

граждански инициативи в полза на местната общност от 

бюджета на Община град Добрич за 2020 година 
 

 

     Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност 

има за цел подпомагане на инициативи за развитие на гражданското общество на 

територията на Община град Добрич; повишаване активността на неправителствените 

организации и гражданските сдружения; повишаване капацитета на гражданския 

сектор в община Добрич и развитие на „граждански манталитет“ в общността. 

    В тази връзка с Решение 4-18/28.01.2020 год. Общински съвет при Община град 

Добрич прие Програма за финансиране на граждански инициативи с резервиран 

финансов ресурс от 15 000 лв. С програмата  Община  град 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.    

     Стартирането на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на 

местната общност от бюджета на общината за 2020г.  започна  с публично оповестяване 

в сайта на общината и определен краен срок за подаване на проектни предложения до 

02.04.2020 година. 

Подадени бяха общо 12 проектни предложения в Центъра за услуги и информация  

на Общината, както следва: 

1. Народно читалище „Мевляна -2012“ с проект: „Вълшебства върху стъкло“; 

2. Сдружение „Хор на учителите - Добрич“ с проект „Музиката – нашият живот“; 

3. СУН СУ „П.Р.Славейков“ с проект „Здраве, обич, сили= на деца щастливи”; 

4. Фондация „Св. Николай Чудотворец“ с проект „Чуден свят“; 

5. НЧ „Български искрици – 2016“ с проект „Жива история“; 

6. СНЦ „Еко Добруджа“ с проект „ДоброЖънци фест 2020“; 

7. СНЦ „Граждани в повече“ с проект „Младежка академия Граждани за Добрич“; 

8. СНЦ „Зеленият пламък“ с проект „Зелен супергерой“; 

9. НЧ „Добрич – 2017“ с проект „Пеещо езеро 2“; 

10. СНЦ „Ейнджъл моделс“ с проект „Танцувай със здравето – Алегрия“; 

11. СУН СУ „Любен Каравелов“ с проект „Знаем как да се движим безопасно“ 

12. СНЦ Родителско настоятелство Детска ясла „Пролет“ с проект „Големи чудеса 

за малки деца“. 

  

     Комисията   разгледа  подробно  постъпилите   проектни   предложения  и след 

направена техническа и финансова оценка състави комплексна оценка на всеки проект, 

класирани във низходящ ред както следва: 

1. СУН СУ „Любен Каравелов“ с проект „Знаем как да се движим безопасно“ – 

91.78 точки; 

2. СУН СУ „П.Р.Славейков“ с проект „Здраве, обич, сили= на деца щастливи”- 

88.78 точки; 

3. СНЦ „Ейнджъл моделс“ с проект „Танцувай със здравето – Алегрия“ – 83.89 

точки; 



4. СНЦ Родителско настоятелство Детска ясла „Пролет“ с проект „Големи чудеса 

за малки деца“ – 80.89 точки; 

5. Фондация „Св. Николай Чудотворец“ с проект „Чуден свят“ – 78.22 точки; 

6. СНЦ „Граждани в повече“ с проект „Младежка академия Граждани за Добрич“ – 

78 точки; 

7. НЧ „Мевляна -2012“ с проект: „Вълшебства върху стъкло“ – 73.78 точки; 

8. НЧ „Български искрици – 2016“ с проект „Жива история“ – 72.89 точки; 

9. СНЦ „Еко Добруджа“ с проект „ДоброЖънци фест 2020“ – 70.33 точки; 

10. Сдружение „Хор на учителите - Добрич“ с проект „Музиката – нашият живот“ – 

68.33 точки; 

11. СНЦ „Зеленият пламък“ с проект „Зелен супергерой“ – 60.33 точки; 

12. НЧ „Добрич – 2017“ с проект „Пеещо езеро 2“ – 55.87 точки. 

      Съгласно  гл.VI  т.2.2. от  Програмата  до  финансиране  се допускат  само  проектни  

предложения, които са получили комплексна оценка над 60 (шестдесет) точки, поради 

което НЧ „Добрич – 2017“ с проект „Пеещо езеро – 2“ не беше допуснато до следващия 

етап от програмата. Поради ограничения финансов ресурс от 15000 лв. и във връзка с 

изискванията по гл.VI т.2.4. от Програмата комисията взе единодушно решение да се 

финансират проектни предложения по реда на класирането и до изчерпване на бюджета 

по Програмата. 

 

     С финансиране от Община град Добрич са реализирани следните проекти: 

1. СНЦ „Ейнджъл моделс“ с проект „Танцувай със здравето – Алегрия“ 

В резултат  на проекта 60 жени на възраст между 30 и 65 години, преборили се с рак  

на гърдата и такива, които са все още на лечение, в периода от месец май до месец 

септември участваха в иновативен танцов протокол с умерена физическа активност с 

цел да приемат и се свържат отново с телата си, да изградят отново самочувствие, да 

подобрят себеизразяването си, да се справят с чувството на изолация, депресия, гняв и 

страх, да укрепят личните си ресурси и преди всичко да проявят физическа активност, 

която е необходима за тяхното здравословно състояние. 

  

2. Фондация „Св. Николай Чудотворец“ с проект „Чуден свят“  

В днешно време  семействата  рядко  имат  възможност  да предоставят на децата си  

едно по-различно преживяване в градски условия. Връзката със селото е загубена при 

повечето  млади хора и те не могат да покажат на децата си отглеждането на плодове и 

зеленчуци. От друга страна никой не ги учи на емпатия, приемането на различия и 

общуването с хора с определени дефицити. На тази възраст тези знания се приемат 

естествено и с лекота, а придобитите умения остават за цял живот. Емпиричният опит 

показва, че промяната е възможна само в ранна възраст, а променяйки децата, 

променяме цялата вселена. 

     В резултат на проекта повече от 250 деца на възраст от 3 до 12 години придобиха 

знания за отглеждане на плодове, зеленчуци и цветя в пространство, пригодено за 

учене в естествена среда. Младежите, които работят в градината, със средстав по 

проекта изградиха  детска площадка, поставиха детска пързалка, люлки и пейки. 



Проведоха се 12 урока на открито в „Чудната градина“; мястото стана притегателен 

център за много млади семейства и деца от началните класове на всички училища. 

 

3. СУН СУ „Любен Каравелов“ – проект „Знаем как да се движим безопасно“ 

С  активната  безвъзмездна  помощ  на  родители,  учители,   помощен  персонал  и  

приятели на училището бе обособена площадка в двора на училището за провеждане на 

часове по безопасно движение по пътищата, колоездене, каране на ролери и скейтборд.  

Проведоха се състезания с демонстрации, които дадоха възможност на учениците да 

приложат на практика наученото в часовете по безопасно движение, създадоха се 

благоприятни условия  за подобряване на културата за движение по пътищата  на 

учениците, повиши се ролята на училището и обществото за безопасно включване на 

учениците в уличното движение.  

 

4. СУН СУ „П.Р.Славейков“ с проект „Здраве, обич, сили= на деца щастливи” 

      Под ръководството на квалифициран рехабилитатор/кинезитерапевт бяха 

реализирани спортно-образователни и оздравителни занимания за деца като бяха 

представени и разучени специално подбрани, ежедневни и леснодостъпни двигателни и 

лечебнопрофилактични упражнения за правилна телесна стойка, съобразени с 

възрастта на целевата група от подрастващи. 

     Осъществена беше превенция на гръбначни изкривявания при продължително 

седене в клас и у дома и неправилно носене на тежките ученически раници. 

В рамките на Модул „Обич беше проведено арт-занимание под формата на сюжетно-

ролеви игри с отработени ситуации от ежедневието на децата в училище, в дома, на 

обществени места, свързани с прояви на агресия, нетолерантност към различните, 

възпитаване в екипност, взаимопомощ и пр. 

В рамките на Модул „Сили“ бяха реализирани  кулинарни занимания, където децата се 

запознаха с основните принципи на здравословното хранене и с подходящите продукти 

за самостоятелно приготвяне на храна. По време на лекторията бяха изработени  цветни 

пана и постери - с полезни и вредни храни и с полезни и вредни напитки, които да 

визуализират наученото.  

 
5. СНЦ  Родителско настоятелство  Детска ясла  „Пролет“  с проект  „Големи  

чудеса за малки деца“ 

      Целта на този проект е поддържане и подобряване здравето на децата от 1 до 7 

години, както и превенция и/или  лечение на различни деформации на мускулно-

скелетната система чрез специални двигателни дейности. За целта в детската ясла е 

обособена зона за психомоторика, лечебна физкултура и игра. 

Залата  по  психомоторика  е  едно  цветно  и  уютно  място  със специални модули в  

различни геометрични форми, меки играчки и други цветни материали, това е едно 

пространство за спонтанна игра, пространство за символичното, където всичко е 

възможно, но и където действат определени правила. 

В резултат  на  проекта се повиши информираността на родителите на деца от 1 до 7  

годишна възраст, на специалистите работещи с тях, както и на обществеността за 

ползите от практикуване на метода „психомоторика“, лечебна физкултура и спорт. 

 



6. СНЦ   „Граждани  в  повече“  с проект „Младежка  академия  Граждани  за  

Добрич“ 

     Проекта е насочен към младежи от възрастова група 15 – 29 години поради нуждата 

от запознаване на младите хора с механизмите на функциониране и управление на 

гражданското общество, демократичните процеси, гражданското участие и 

необходимостта от целенасоченото им въвличане в живота на града, изискващо активно 

и компетентно създаване на гражданска позиция, овластяване и лидерство. 

     В резултат на проекта е създадена виртуална образователна платформа за 

„Гражданско участие“, която ще продължи да действа във времето, като нейния ефект 

ще се търси в утвърждаването на гражданската активност и формирането на 

граждански структури за съвместна работа с местната власт в дефинирането и 

решаването на проблемите на гражданите на Добрич. Проведени бяха Глобален пикник 

„Добрич в бъдеще време 5.0“ и Локална младежка академия с привлечени повече от 20 

граждански организации от Добрич с повече от 120 участници. 

 

7. НЧ „Мевляна -2012“ с проект: „Вълшебства върху стъкло“ 

Реализирането  на този  проект  даде  възможност  на  деца  на  възраст между 7 и 14  

години под вещото ръководство на преподавател, специалист по изобразително 

изкуство, да се запознаят с техниката за рисуване върху стъкло и съответните 

материали за рисуване. В организирани онлайн творчески ателиета преподавателят им 

поднесе теоретично разработени уроци, обяснения на живо как се рисува, показа 

различни материали и модели, според спецификата на ателието. В резултат на 

проведеното обучение са изработени около 200 (двеста) предмета – декорирани чаши, 

бутилки, купи, буркани, свещници, витражно стъкло и други предмети. След 

приключване на онлайн обучението в читалището е организирана изложба, всеки 

участник е получил по една творческа бисквита с принтирана върху нея вълшебна фея 

и магнит с името му. 

 

8. НЧ „Български искрици – 2016“ с проект „Жива история“ 

      Целта на проекта е популяризиране сред подрастващите и широката общественост 

на българските обичаи и българската история чрез организиране и провеждане на 

открити уроци в училищата на Добрич, възстановки на обичаи от народния обреден 

календар – Петльовден, Еньовден, и живи картини, пресъздаващи моменти от 

българската история. Със средства от Програмата за финансиране на граждански 

инициативи 2020 год. бяха закупени носии и децата пресъздадоха в театрализирана 

жива картина „Добруджански хайдути“, епизод 1 – Димитър Калъчлията – легендарен 

народен закрилник, действал в цяла Източна България в средата на 19 век. Чрез клуба 

по практическа история и поредицата от възстановки на обичаи НЧ „Български 

искрици“ възпитава децата в родолюбие, формира у тях национална гордост и 

самосъзнание, любов към българския бит, към традициите и историята на народа ни.  

 

 

    В резултат  на  Програмата  за  финансиране  на  граждански   инициативи  в  полза   

на  местната  общност  от  бюджета  на  Община  град  Добрич за 2020 год. са усвоени 

средства както следва: 

 



 

Организация  

 

Име на проекта: 

 

Одобрен 

бюджет 

 

Изразход

вани 

средства 

 

Одобрен 

разход 

1. Народно читалище 

“Мевляна“ 

„Вълшебства върху 

стъкло“ 

 

 

1936 

 

1946.44 

 

1936.00 

2. Народно читалище 

„Български искрици 

2016“ 

 „Жива история-обичаи и 

минало, традиции в 

съвремието“ 

 

1940 

 

 

1900.00 

 

 

1900.00 

3.Фондация 

„Св.Николай 

Чудотворец“ 

 

„Чуден свят“ 

 

2000 

 

2003.00 

 

2000.00 

4. СНЦ „Граждани в 

повече“ 

„Младежка академия 

Граждани за Добрич“ 

 

2000 

 

1829.58 

 

1829.58 

5. СНЦ „Ейнджълс 

Моделс“ 

„Танцувай със здравето - 

Алегрия“ 

 

1600 

 

1400.00 

 

1400.00 

6. СНЦ Родителско 

настоятелство ДЯ 

„Пролет“ 

„Големи чудеса за малки 

деца“ 

 

1818.00 

 

1818.53 

 

1818.00 

7.Сдружение 

„Училищно 

настоятелство СУ 

„П.Р.Славейков“ град 

Добрич“ 

 

„Здраве, обич, сили = на 

деца щастливи“ 

 

1956.58 

 

1956.58 

 

1956.58 

8. УН при СОУ „Любен 

Каравелов“  

„Знаем как да се движим 

безопасно“ 

 

1677 

 

1665.50 

 

1665.50 

 

 

 

      

Приет с Решение №17-5 от 26.01.2021 г.  

на Общински съвет град Добрич 

 


