
Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи 

в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 година 

 

 

 

Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната 

общност е приета за пръв път през 2006 г. и до ден днешен е една от малкото подобни в 

страната. През годините чрез нея са финансирани множество инициативи на местни 

граждански организации, които са допринесли за развитието на гражданското общество 

в Добрич. 

С Решение 17-5/26.01.2021 год. Общински съвет при Община град Добрич прие 

промени в Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната 

общност с резервиран финансов ресурс от 15 000 лв. С Решение № 19-23/30.03.2021 

год. бяха приети промени в Програмата. Промените бяха насочени към по-ясно 

регламентиране на взаимоотношенията между Община град Добрич, като финансиращ 

орган и неправителствените организации (НПО) и граждански сдружения (ГС) от 

Добрич, като Бенефициенти, както и към облекчаване на условията за кандидатстване и 

процедурата за отчитане на проектите. 

Съгласно Програмата,  Община  Добрич  осигурява  безвъзмездна  финансова  

помощ  от общинския бюджет за реализиране на проектни предложения на стойност  до 

3 000,00 (три  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-подробни 

критерии за оценка на проектните предложения с цел създаване на условия за 

обективно и точно оценяване. 

На 14.04.2021 год. Община град Добрич обяви стартирането на Програмата с 

посочен краен срок за подаване на проектни предложения до 14.05.2021 година. 

В срок бяха подадени общо 7 проектни предложения в Центъра за услуги и 

информация  на Общината, както следва: 

1. Сдружение   „Ние – 2020“  с  проект  „Ние  сме  различни, активни, обичани“; 

2. Народно  читалище  „Мевляна  –  2012“  с  проект  „Камък, ножица, хартия“; 

3. Фондация  „Свети  Николай  Чудотворец“  с  проект „Чиста храна от Добруджа“; 

4. Сдружение „Граждани +“ с проект „Идеи с бъдеще за Добрич“ 

5. Сдружение  „Смесен  хор Добрич“  с проект  „Будителите  в Добрич“; 

6. Сдружение „Училищно настоятелство – СУ П.Р.Славейков“ с проект „Децата – 

активни граждани“; 

7. Сдружение „Еко Добруджа“ с проект „Зеленотопия“. 

Комисията разгледа подробно постъпилите проектни предложения и след 

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

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

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

от 100 възможни. Фондация  „Свети  Николай  Чудотворец“  с  проект „Чиста храна от 

Добруджа“ получи 59 точки и не беше допусната до следващия етап от програмата.  

 

С финансиране от Община град Добрич са реализирани следните проекти: 

 

1.Сдружение „Ние – 2020“  с проект „Ние сме различни, активни, обичани“  



„Различията са индивидуалност, а индивидуалността ражда творчески подходи 

при решаване на проблемите“. Това налага привличане на специалисти, които да 

запознаят обществеността с проблемите и успехите на децата със специални 

образователни потребности. С предоставените средства по Програмата за финансиране 

на граждански инициативи и с подкрепата на арт-терапевтите от Дневен център за деца 

с увреждания „Добрич“ участниците в проекта подобриха уменията на децата да 

творят, учат и играят. За популяризиране на проекта и организацията беше изработена 

цветна информационна брошура. Закупени бяха лаптоп и принтер. По време на 

организиран благотворителен бал, децата присъстваха на премиерата на книгата-

фотоалбум „Различните деца на България“. Със средства по проекта започна 

обособяването на зона за физическа активност, пригодена специално за деца с 

двигателни и психо-неврологични проблеми. Готовите визуални продукти – 

презентация, книга и брошура могат да се предоставят на всички заинтересовани 

страни – училища, детски градини, други центрове. 

 

2. НЧ  „Мевляна – 2012“  с  проект  „Камък, ножица, хартия“ 
Екипът на проекта си беше поставил за цел  да привлече на деца на възраст от 7 

до 16 години с различен социален статус и проявяващи интерес към изкуството с 

идеята да открие рано таланта у тях и да им даде шанс за развитие. Разпределени в 3 

работни ателиета „Камък“, „Ножица“ и „Хартия“ децата  се докоснаха до 

възможностите на всеки един от материалите за изява на творческите възможности. 

Обучението премина под вещото ръководство на лектори – специалисти по артстоун. 

От изработените предмети – макраме, кашпи декорирани с морски камъчета, 

ключодържатели, колиета, пана и други беше подредена изложба в сградата на 

читалището, която бе посетена от родителите на участниците и техните близки и 

приятели, както и от представители на градската общественост. Предстои изложбата да 

бъде цифровизирана и достъпна в социалните мрежи. Този проект предостави 

възможност да се повиши творческия потенциал и креативност на децата-творци и да 

насърчи участието им в инициативи и дейности за правилното организиране на 

свободното им време. 

 

3. Сдружение „Граждани +“  с проект  „Идеи с бъдеще за Добрич“ 
Общата цел на проекта е активизиране на гражданите и тяхното въвличане в 

търсене на възможности за развитие на града ни. 

Първата дейност в рамките на проекта бе провеждането на Младежки конкурс за 

идеи „Заживей с Добрич!“, както и провеждането за пети път на форума „Добрич в 

бъдеще време“, в рамките на постоянната инициатива на сдружението „Глобален 

Добрич“.  Целта на конкурса бе се предизвика интерес у млади хора към проблемите на 

града, които да разработят идеи, свързани с развитието на нашия град.   

 Всички представени идеи включваха въвличане на множества граждани в общо 

действие – в създаване на общности, които би трябвало да могат да си поставят за цел 

да търсят и да дефинират проблеми, след което да намират адекватни решения.  

С провеждането на церемонията по награждаването на 1 ноември – Ден на 

народните будители, се търсеше възможност да бъде внушено на младите участници в 

конкурса, че техния опит и творческо мислене е приет сериозно от журито и местната 

власт, и че от тях се очаква да бъдат реалните интелектуални водачи на местната ни 

общност в най-скоро време. Участието в церемонията на зам. кмета на  Община град 

Добрич, г-жа Росица Йорданова, показа  положително отношение на администрацията 

към работата на младите будители. Събитието беше излъчено директно, записано и 



достъпно в електронните медии, с което се търси мултиплициране на добрият му ефект 

върху добричкото гражданство.  

В рамките на втората дейност по проекта на 6 септември беше проведен 

граждански форум „Добрич в бъдеще време 6.0“. Присъстваха над 120 граждани и 

гости на Добрич. Предварително оповестените теми на форума бяха: Младежкият 

конкурс за идеи „Заживей с Добрич!“ представен от Пламен Пеев - наш съгражданин, 

юрист, автор на идеята „Глобален Добрич“, който живее и работи в Талин, Естония; 

Създаване на младежки пространства – добър пример от сдружение „Таляна“ и 

Общинска администрация Варна, представен от арх. Явор Панев; Как се прави 

град – Визия за София, представена от арх. Любо Георгиев. 

За пръв път, в качеството си на ководещ във форума се включи и наша 

съгражданка от Амстердам – Дима Стефанова, автор на оригинална програма за 

създаване на градска (и гражданска) идентичност на основата на общественото 

приемане на дизайна, като обединяващ инструмент за моделиране на средата и 

общественото възпитание. 

Събитието беше оборудвано с видеостена за по-ефективно презентиране, а 

записът на събитието е достъпен в Интернет. 

 

4. Сдружение  „Смесен  хор  Добрич“  с  проект  „Будителите  в  Добрич“ –   
Идеята на реализирания проект бе създаване на творчески продукт с цел 

съхраняване на родната памет, увековечаване делото на народните будители, 

празнуване на юбилей 150 години от рождението на Панайот Пипков и популяризиране 

на хоровото изкуство с привличане на млади последователи на стойностната музика. 

Със средства по проекта са  аранжирани  10 песни за съпровод от пиано, струнен 

квартет, китара и духови инструменти, които бяха разучени и изпълнени от Смесен хор 

Добрич. Поради усложнената пандемична обстановка в страната, в рамките на срока за 

реализиране на проекта не бе проведен концертът по случай деня на народните 

будители с новосъздадените произведения, въпреки желанието на хористите това да се 

превърне в значимо културно събитие за жителите и гостите на града. Концертът се 

състоя на 1 март 2022 г.  

 

5. Сдружение   „Училищно   настоятелство   –  СУ   П.Р. Славейков“  с  

проект „Децата – активни граждани“ 
Целта на проекта бе формиране на гражданска и екологична култура и 

поведение чрез организиране на интерактивни занимания с учениците от училище 

„П.Р.Славейков“. Идеята е децата да станат “посланици на промяната“, модел за 

отговорно поведение, да умеят да мислят цялостно, креативно и създават устойчиви и 

обогатяващи живота решения за себе си и околните. 

Учениците участваха в неформални образователни срещи, запознаха се с това 

какво е право и задължение, посетиха Окръжен съд и се запознаха с дейността му;  в 

областта на административните институции – какво е данък, съчетано с посещение в 

НАП; в областта на публичното представяне – как да изразим мнение, как да се държим 

на обществено място, посещение на банка; околна среда и грижа за опазването и. 

Със  закупена със средства по програмата камера, учениците с помощта на 

своите учители и родители заснеха видео-филм, включващ отделните етапи на проекта. 

Филмът е със заглавие „Ние сме бъдещето на Добрич и можем да спасим планетата“ и 

се разпространява безплатно. 

 

6. Сдружение    „Еко   Добруджа“    с  проект   „Зеленотопия“ 



Този проект имаше за цел да провокира устойчиво гражданско  самосъзнание на 

ученици в прогимназиален клас в посока прилагане принципите на екологията, 

повишаване капацитета на младежкото граждански общество за извършване на 

природосъобразна дейност и пълноценно управление на отпадъците, насърчаване и 

провокиране на критическо мислене.  

Основните дейности в проекта са: „Зелен град“ и изграждане на еко селище; 

осъзнато опазване на природата и чиста околна среда; „Нулев отпадък“ – що е то?; 

градско земеделие. За реализирането на тези дейности бяха организирани творчески 

работилници с проведени лекции и семинари, под ръководството на специалисти, 

изпълнение на творчески задачи и връчване на награди на най-добре проявилите се 

участници. 

Целта на практическите работилници и обучителните сесии беше да се повиши 

осведомеността на целевите групи относно предизвикателството да се запази чиста 

градската среда и прилагането на принципите на екологията в ежедневието и градското 

устройство и управление. Повечето работилници се проведоха сред природата, за да се 

предразположат участниците към малко по - алтернативни, заземяващи образователни 

дейности. 

Всеки открит урок пълноценно изпълни целта си, да провокира гражданско 

самосъзнание на ученици от прогимназиален и гимназиален етап, като съчетание на 

ефективно обществено сътрудничество и открита дискусия по съответната тема.  

Капацитетът на младежкото гражданско общество в община град Добрич за 

извършване на природосъобразна дейност е в процес на пробуждане, тъй като целевите 

групи имат нужда да принадлежат към устойчива във времето кауза, която критично и 

интелигентно, самостоятелно и артистично да отстояват. 

 

В резултат  на  Програмата  за  финансиране  на  граждански   инициативи  в  

полза   на  местната  общност  от  бюджета  на  Община  град  Добрич за 2021 год. са 

усвоени средства както следва: 

 

 

Организация  

 

Име на проекта: 

 

Одобрен 

бюджет 

 

Изразход

вани 

средства 

 

Одобрен 

разход 

1. Народно читалище 

“Мевляна“ 

 

„Камък, ножица, хартия“ 

 

 

2313.20 

 

2388.43 

 

2288.43 

2. Сдружение 

„Училищно 

настоятелство СУ 

„П.Р.Славейков“ 

„Децата – активни 

граждани“ 

 

1915.00 

 

1749.52 

 

1749.52 

3.Сдружение „Ние – 

2020“ 

„Ние сме различни, 

активни, обичани“ 

 

2971.00 

 

2898.56 

 

2898.56 

4.Сдружение „Смесен 

хор Добрич“ 

 

„Будителите в Добрич“ 

 

2800.00 

 

3400.00 

 

2800.00 

5. СНЦ „Граждани +“ „Идеи с бъдеще за 

Добрич“ 

 

2450.00 

 

2326.28 

 

2176.70 

6. Сдружение „Еко     



Добруджа“ 

 

„Зеленотопия“ 2545.00 2303.46 

 

2046.46 

 

 

Общо: 

  

14994.20 

 

15066.25 

 

13959.67 

 

 

Приета с Решение 32-36 от 29.03.2022 г. 

на Общински съвет град Добрич 


