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На основание чл.20 „а”, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето и със Заповед на 

Кмета на Община град Добрич е създадена Комисия за детето, която е консултативен 

орган към общината и разработва Общинска програма за закрила на детето, съобразно 

потребностите на децата и техните семейства. 

      Осъществява сътрудничество и координация и подпомага обмена на 

информация между компетентните органи и юридически лица при осъществяване на 

дейностите по закрила на детето на общинско ниво.  

В състава на комисията са включени представители на Общинска администрация, 

1 во РУП на МВР, Регионален инспекторат по образованието, Дирекция „Социално 

подпомагане”, Общински младежки център „Захари Стоянов”, МКБППМН, 

Превантивно – информационен център  и представители на НПО, които осъществяват 

дейности по закрила на детето. 

Общинската програма за закрила на детето за 2022г. е разработена съобразно 

Конвенцията за правата на детето на ООН  и  Националната програма за закрила на 

детето. 

      Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и 

дейностите в Общинската програма за закрила на детето за 2021 г. по следните основни 

направления: 

      

І.   Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване 

ІІ.  Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование на всички деца  

ІІІ. Подобряване здравето на децата 

ІV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация 

V.  Насърчаване участието на децата  

VІ. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето. 

       
През  Отчетния  период април 2021 – април 2022г.  Комисията за детето при 

Община град Добрич е провела едно заседание в електронна среда, поради въведеното 

извънредно положение, на което са разгледани и приети Отчет на Комисията за детето 

за 2021 г. и  Общинската програма за Закрила на детето за 2022 г. 

 

Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и условия за социално 

включване на децата – политики за подкрепа на детето и семейството. 

 

Политиката на Община град Добрич по отношение ограничаване на бедността и 

социалното изключване е подкрепа за децата и семействата чрез дейности, насочени  

към:   

  Предприемане на мерки за осигуряване на семейна среда за всяко дете, както в 

биологичното семейство, така и в рамките на приемната грижа;  

  Развитие на интегрирани услуги за деца и семейства; 

  Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в системата за 

закрила на детето на територията на община град Добрич; 

 

 В Община град Добрич функционират 8 социални услуги за деца - /5/ Центъра за 

настаняване от семеен тип - 3 /три/ за деца без увреждания и 2 /два/ за деца и младежи с 

увреждания, Дневен център за деца с увреждания,  Център за обществена подкрепа – 

държавно делегирана дейност, който предоставя услуги в общността, както и  Център за 

обществена подкрепа, които се управляват от външен доставчик - неправителствените 

организации - БЧК Добрич. Дирекция ”Хуманитарни дейности” в Община град Добрич 

изпълнява дейностите по два  проекта, предоставящи услуги за деца, финансирани по 

Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” – ”За равен шанс на децата“ - 

услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства и приемна 



грижа за деца по проект ” Приеми ме 2015”. Общият капацитет на услугите за деца 

държавно  - делегирана дейност, без последните две, които се  предоставят по проекти, 

финансирани от ОПРЧР,  е 198 места. 

 И през 2021г. продължи изпълнението на дейността на 4 /четири/ интегрирани 

услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства, чрез изпълнение на 

Проект ”За равен шанс за децата” по схема ”Услуги за ранно детско развитие”. Услугите 

са в следните направления: 

 Услуги в посока повишаване на родителския капацитет на 1816 родители, в т.ч. 

на 184 новопостъпили относно грижата за развитие на техните деца; 

 Предоставяне на  услугата Здравна детска консиултация и дейности по 

превенция на заболяванията на 622 деца от 0 до 7 години, провеждане на прегледи и 

диагностика на психомоторното им развитие; 

 Консултации за 184 семейства и 91 бъдещи и непълнолетни майки – всички 

новопостъпили през 2021 год. от психолог, юрист, педиатър, медицински сестри, 

гинеколог, акушерка и социални работници.  

 Проведени 2196 индивидуални консултации с родители и деца от 0-7 години от 

всички специалисти в усугите и 277 групови консултации.  

 На 30 нови деца с проблеми в развитието е оказана индивидуална педагогическа 

подкрепа за училище;       

 Разработени и разпространени 140 образователни материали.  

 Подкрепата на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или 

специализирани учебни заведения като част от изпълнение на услугите „Ранна 

интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за 

училище” по Проект ”За равен шанс за децата”, схема ”Услуги за ранно детско развитие“. 

Дейностите са свързани с предоставяне на услугите „Здравно консултиране на деца и 

родители“, Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране на ранни родителски 

умения“ и тези, насочени към децата с увреждания и техните семейства, стартирали са 

през м. ноември 2016 г. и ще продължат до края на 2022г. 

 През 2021 г. Община град Добрич продължи да работи по проект „Приеми ме 2015”. 

От 2021г. финансирането на услугата „Приемна грижа“ е смесено – разходите за 

издръжка на децата, настанени в приемни семейства, както и възнагражденията на 

приемните родители се изплащат от държавния бюджет, чрез Агенцията за социално 

подпомагане, а разходите за работата на Областния екип по приемна грижа/ ОЕПГ/ и 

екипа за управление на проекта, командировките на социалните работници и разходите 

за обучение и супервизия се изплащат чрез проект „Приеми ме 2015“ до края на 2022г. 

Очакванията са услугата „Приемна грижа“ да стане държавно-делегирана дейност от 

2023г. Дейностите се осъществяват на областен принцип. Към проекта са се 

присъединили всички общини на територията на област Добрич, включително от м. 

февруари 2021г. и  община Генерал Тошево. Към 26.04.2022 г.  приемните семейства, 

утвърдени и вписани в регистъра на приемните семейства в РДСП Добрич са 60, в тях се 

отглеждат 39 деца, 23 са без настанени деца. Областния екип по приемна грижа работи 

по общини със следните ПС и деца: 

 

 община град Добрич – 27 приемни семейства с 18 настанени деца, 10 са свободни; 

 община Добричка – 19 приемни семейства с 13 деца, 7 са свободни; 

 община Каварна – 4 приемни семейства с 4 настанени деца; 

 община Балчик – 5 приемни семейства, 2 настанени деца, 3  свободни; 

 община Тервел – 2 приемни семейства, 1 с настанено дете, 1 свободно; 

 община Генерал Тошево – 3 приемни семейства, 1 настанено дете, 2 свободни; 

През 2021/22г. Областния екип по приемна грижа е оценил и обучил 8 кандидата за 

професионални приемни семейства, 6 от които вече са утвърдени, 2 предстои да бъдат 



утвърдени от Комисията по приемна грижа. Заличени са 6 приемни семейства, като 

мотивът при всички е лични и семейни причини, основно –проблеми със здравословното  

състояние в семейството. Осиновените и реинтегрираните в биологично семейство деца 

през периода са както следва: 

 община град Добрич – 10 осиновени, 2 реинтегрирани, 1 изведено  от ПС и 

настанено в ЦНСТ, едно навършило пълнолетие; 

 община Добричка – 6 осиновени, реинтегрирани- 8, 2 са изведени от ПС и 

настанени в ЦНСТ; 

 община Балчик – 1 осиновено, реинтегрирани- 4; 

 община Каварна – 2 реинтегрирани; 

 община Генерал Тошево- 1 осиновено, 1- реинтегрирано, 1  изведено от ПС 

и настанено в ЦНСТ; 

В едно от семействата се отглежда дете с  увреждане. 

ОЕПГ извършва периодично  надграждащо обучение на приемните семейства. През 

2021г. ежемесечните срещи с приемните семейства не се провеждани поради 

извънредната епидемична обстановка и забраната за струпване на хора. ОЕПГ извършва 

периодично  надграждащо обучение на приемните семейства на  малки групи от 4 човека. 

По време на обявеното извънредно положение в периода март – юни 2020 г., 

ежемесечните посещения на социалните работници при приемните родители не се 

извършваха по адреси, по указания на АСП, използвани са различни платформи, 

социални мрежи, телефони за поддържане  на връзка.  Всички професионални приемни 

семейства в рамките на проект ”Приеми ме 2015” сключват договор за грижа и 

отглеждане на дете с Кмета на Община град Добрич, в качеството му на доставчик на 

услугата „Приемна грижа”. С тях се договарят средствата за издръжка на настаненото 

дете, както и месечното възнаграждение на приемния родител. Практиката показва, че 

до момента приемната грижа е най-добрата алтернатива за децата в риск, заместваща 

институционалната грижа. Дейностите по проекта се осъществяват в тясно 

сътрудничество с Дирекция ”Социално подпомагане” и Регионална дирекция за 

социално подпомагане в лицето на експерта по закрила на детето и Комисията по 

приемна грижа и съгласно указателно писмо на УО, ще продължат до края на 2022г. 

По Механизма за лична помощ, подкрепа чрез „Личен асистент“ получават 65 

деца.  

В качеството си на държавен орган по закрила на детето, основна част от работата 

с деца на територията на община град Добрич осъществява Дирекция” Социално 

подпомагане”/ДСП/, чиито представители участват в работата на Комисията за детето.  

За отчетния период на 2021 г. в ДСП/ОЗД – Добрич са постъпили 242 сигнала за 

деца в риск. По всички сигнали са извършени проверки. За 93 от тях е установен риск и 

са отворени нови случаи. Други от сигналите са изпратени по компетентност до други 

органи. По всички случаи на деца ОЗД си партнира успешно със специалисти от 

доставчиците на социални услуги в общността, системата на здравеопазване, 

образователните структури, полицията, съда и прокуратурата.  

Работи се по случаи на деца с тежки увреждания, деца от семейства с висок 

социален риск, деца с едни родител, многодетни семейства с нисък родителски 

капацитет, случаи на деца в риск от отпадане от образователната система, случаи на деца 

с проблемно поведение и девиантни прояви, непълнолетни бременни и майки и родените 

от тях деца, случаи на деца преживели насилие, случаи на деца жертви на трафик, деца 

бежанци, случаи на родителско отчуждение, случаи на деца настанени в приемни 

семейства, в семейства на роднини и близки, проучване и оценяване на кандидат - 

осиновители и кандидати за приемно семейство.  

На територията на община град Добрич работят 3 Центъра за настаняване от 

семеен тип за деца/младежи без увреждане със капацитет за всяко едно от тях по 15 деца 

и 4 Центъра за настаняване на деца/младежи с увреждане с капацитет 14 деца. В ЦНСТ 

са настанени деца останали без родителска грижа или живеещи при лоши битови 



условия, като този тип настанявания са планирани, съобразно условията в социалната 

услуга и индивидуалните потребности и интереси на децата. В посочените центрове 

децата/младежите получават всички необходими грижи и внимание като им е осигурена 

достъпна, сигурна и безопасна среда.  

         През 2021 г. в ЦНСТДБУ 1,2,3 (КСУ) гр. Добрич са настанени 9 деца, за 3 деца е 

предприета мярка за закрила, същите са настанени ЦНСТДМУ (КСУ). 

  Доставчици на социални услуги в общността – ЦОП 2 гр. Добрич, ЦОП при БЧК, 

Общностен център при община град Добрич и ДЦДУ предоставят успешно помощ и 

подкрепа на децата отглеждани в или извън семейна среда. 

 За отчетния период от ДСП/ОЗД – Добрич са издадени общо 111 направления и 

15 индивидуални оценки на потребностите за деца и семейства, за ползване на социални 

услуги в общността към Център за обществена подкрепа 2, с доставчик община град 

Добрич, Дневен център за деца с увреждания (КСУ)„Надежда”, с доставчик община град 

Добрич и Общностен център за деца и семейства при община град Добрич за работа с 

психолог, социален работник, педагог, рехабилитатор, логопед, педиатри, медицински 

сестри, юристи, медиатори и други квалифицирани специалисти.  

Специалистите от ЦОП работят със семействата в насока повишаване на 

родителския капацитет и преодоляване на кризисни ситуации, поставящи в риск децата. 

В ЦОП се провежда задължително и поддържащо обучение на осиновители и семейства 

предоставящи приемна грижа, с цел повишаване на родителския капацитет. 

        Преобладаваща част от сигналите изискват спешно събиране на информация както 

и бърза, компетентна намеса с цел свеждане до минимум рисковете за детето и 

семейството, както и превенция на настаняването извън семейството и мерки по 

реинтеграция. 

 Случаите по превенция и реинтеграция често се характеризират с динамика на 

семейните взаимоотношения, което изисква гъвкава психо - социална работа и подкрепа 

чрез насочване към социални услуги в общността и оказване на финансова помощ. 

Ежемесечно социалните работници от ОЗД посещават децата, настанени в 

приемни семейства и социални услуги за резидентна грижа. 

Ежемесечно социални работници от ОЗД осъществяват контакти и извършват 

проучвания на близки и роднини, както и с биологични родители на деца, настанени в 

социална услуга за резидентна грижа и приемни семейства, за стимулиране на връзката 

помежду им. 

Ежемесечно (планирано или извънредно) социалните работници участват в 

мултидисциплинарни работни срещи със специалисти от социалните услугите в 

общността  и тези за резидентна грижа за планиране и преглед на съвместната работа по 

случаите с деца и семейства. 

В ДСП се предоставя на клиентите актуална и подробна информация за 

доставчиците на социални услуги в общността за деца и семейства. Информационните 

материали се предоставят по инициатива на доставчиците на услуги. Клиентите 

подробно се информират за реда и условията за ползването им, насърчават се да правят 

информиран избор и да участват активно в работата със специалистите.  

За периода е разширен значително кръгът на деца с увреждания, ползващи  

услугите на дневните центрове, като по този начин се осъществява ранна превенция на 

проблемите в детското развитие, ранна интервенция на уврежданията и повишаване на 

родителските умения и компетентност.  

Чрез създаденото партньорство между социалните услуги се гарантира 

максимална информираност относно работещите там специалисти, дейностите и 

условията за ползването им. Потребителите имат право на избор на доставчик и 

договарят услугата съобразно индивидуалните потребности и възможностите за 

социално включване на всяко дете.  

През 2021 г. общия брой на децата, отглеждани в семейства на роднини и близки 

в гр. Добрич е 54.  



Основен партньор на ДСП/ОЗД – Добрич в случаите на работа с деца настанени в 

професионални приемни семейства е ОЕПГ по проект „Приеми ме 2015“ - финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Екипът извършва подбор, обучение и оценка на 

професионални и доброволни приемни семейства. Съвместно със социалните работници 

от ОЗД/ДСП извършва консултиране и подпомагане на хората, заявили интерес към 

приемната грижа чрез предоставяне на допълнителна информация, документи, участие в 

процеса на напасване, опознаване и подготовката за настаняване на децата в приемните 

семейства.  

Всички професионални приемни семейства в рамките на проект „Приеми ме 

2015” сключват договор за грижа за дете с община град Добрич, с който се предоставят 

средства за издръжка на настаненото дете, съобразно неговата възраст и договор за 

отглеждане на дете, с които се предоставя приемна грижа срещу месечно 

възнаграждение от доставчика на услугата община град Добрич.  

В гр. Добрич функционират 27 професионални приемни семейства. Общия брой 

на децата отглеждани в професионални приемни семейства на територията обслужвана 

от ДСП - Добрич са общо 44. През 2021 г. спрямо 12 деца е предприета мярка за закрила 

– настаняване в приемно семейство. 

На семействата, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила 

на детето, при нужда се предоставя еднократна помощ за покриване на нужди, 

възникнали извънредно. Такива помощи могат да бъдат предоставяни и при случаи на 

превенция на изоставянето и настаняване в социални услуги за резидентна грижа, 

приемни семейства, както и при реинтеграция на дете в биологичното семейство.  

През 2021 година са отпуснати 15 еднократни помощи по чл. 48 от ППЗЗД в 

размер на 12 235,58 лева., за отглеждане на дете в приемна грижа и превенция на 

изоставянето и 50 месечни помощи по чл. 49 от ППЗЗДт, в размер на 87 595,00 лева, за 

отглеждане на дете настанено в семейство на роднини и близки, както и 2 месечни 

добавки по чл. 51 към чл. 49  от ППЗЗДт., за дете с увреждане в размер на 2 160,00 лева.  

През 2021 година ДСП/ОЗД – Добрич е взела участие в 197 съдебни производства 

засягащи права и интереси на деца.   

За адекватното прилагане на международното и вътрешното законодателство в 

областта на закрила на децата и по-специално в административните и съдебни 

производства, по които се засягат права и интереси на деца специалистите от ОЗД са 

участвали в обучителни семинари.  

 Проведените обучения и семинари се провеждат на основата на казуси от 

практиката с фокус върху тенденции, развития, законодателни промени и 

взаимодействие на местно ниво между органите за закрила. 

 

В  Община град Добрич се предоставят социални услуги от резидентен тип за деца  

без увреждания в : 

 

       -   Центрове  за настаняване от семеен типа за деца  без увреждания/ ЦНСТДБУ/ 

1, 2 и 3  

1. През месец юли 2021г., с Решение на Общински съвет град Добрич, е 

създаден Комплекс за социални услуги за деца “Дъга“, който обединява трите ЦНСТДБУ 

и Център за обществена подкрепа-2. Целта на обединението е оптимизиране 

управлението на услугите, с оглед постигане на по-голяма финансова стабилност, 

качествено обслужване на потребителите и по-добри възможности за поддържане и 

осъвременяване на материално-техническата база на услугите, прилагане на интегриран 

подход в предоставянето на социални услуги с оглед постигане на най-добрия интерес 

на потребителите, намаляване на административната тежест на ръководния персонал за 



сметка на експертния, както и  създаване на възможност за заместване на специалистите 

от различните услуги съобразно натовареността. 

 Общият капацитет на 3-те центъра е 45 места.  Към края на отчетния период в 

ЦНТДБУ 1, 2 и 3 има настанени общо 38 деца. Трима младежи са напуснали поради 

навършване на пълнолетие и са настанени в Наблюдавано жилище за младежи град 

Добрич, две деца са осиновени, шестнадесет са реинтегрирани в биологичното 

семейство. Едно дете е настанено в социална услуга Кризисен център. 

   Центровете са разположени в една сграда, но на отделни етажи. Всеки от тях разполага 

с обособени сервизни помещения, кухненски блок, спални помещения, трапезария и зала 

за занимания. След извършения ремонт на ВиК инсталация, санитарни помещения, 

отоплителната инсталация, /включително котли и радиатори/ на сградата със средства, 

дарени от ЕСЕТЕРЕ България, през 2021г. със средства по капиталовата програма на 

Общината започна саниране на цялата сграда. Партньорските взаимоотношения между 

ЦНСТДБУ и Есетере България са постоянни, фирмата се утвърди като най- активния 

социален партньор на Община град Добрич и в момента работи с децата от ЦНСТДМБУ 

по менторска програма. 

Всички деца от ЦНСТ посещават подходящи учебни заведения/училища и детски 

градини/, съобразени с възрастта и потребностите им. Учебната 2021/2022г. протича в 

смесен режим на обучение - от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, през м. февруари 

2022г. децата поетапно преминаха в присъствен режим на обучение. И през 2021 г., 

въпреки пандемичната обстановка,  за децата от ЦНСТДБУ беше организиран летен 

отдих на планина и море, а екипите на центровете  опитваха да осигурят условия за 

включването им в разнообразни дейности, занимания и инициативи, съобразно 

противоепидемичните мерки.  

Трите ЦНСТДБУ са получили дарения под формата на дрехи, хранителни 

продукти от БЧК, индивидуални подаръци от български и чужди НПО, парични дарения. 

Всички са отразени в книгата за дарения на услугите. 

Поради наложените ограничения във връзка с разпространението на COVID 19,  

персонала на социалните услуги не е преминавал през обучителни модули. 

По време на COVID кризата през 2021г., се наложи в Центровете два пъти  да бъде 

налагана карантина. Почти всички деца и целият персонал са преболедували вируса, като 

голяма част от персонала е и ваксиниран.   Във връзка с превенция разпространението на 

COVID 19, за персонала и децата от ЦНСТДМБУ са предоставени тестове, 

дезинфектнати, предпазни средства и хигиенни материали по проект „Патронажна гиржа 

+ в Община град Добрич“.  

 

- В  Комплекса за социални услуги/Центрове за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания 1, 2, 3 и 4 /се полагат грижи за общо 46 деца и младежи с 

тежки множествени увреждания, при капацитет 56 места. За децата и младежите, чието 

здравословно състояние позволява, Дирекция „Социално подпомагане” Добрич е издала 

направления за ползване на подходяща съпътстваща социална услуга – ДЦДУ, ДЦВУ 

или ЦСРИ . От обявяването на извънредното положение през м. март 2020г. до март 

2022г., децата и младежите не са посещавали съпътстващите услуги, поради високия 

риск от заразяване с COVID 19. От м. март 2022г. посещенията на децата и младежите в 

съпътстващите услуги е подновено. Център за обучение на деца със СОП посещават 16 

деца , 7 от които са на ресурсно обучение, а останалите 9 би следвало да посещават 

училището ежедневно, но през периода ресурсни учители от ЦСОП обучават децата на 

място в услугите, тъй като всички са с множество заболявания и съществува сериозен 

риск за техният живот и здраве.  През отчетния период и в четирите центъра 

последователно е налагана 14 дневна карантина поради заразяване с COVID 19 на 

персонал и потребители, въпреки ежедневното тестване. Голям процент от персонала 

вече са преболедували, около половината са ваксинирани. При децата и младежите са 

преболедували около 25%. Храненето на децата и младежите се осъществява на 



кетъринг. Спазва се строго алгоритъма за дезинфекция на помещенията, за персонала са 

осигуряват необходимите лични предпазни средства, хигиенни материали и 

дезинфектанти и тестове по проект “Патронажна грижа + в Община град Добрич. 

Поради факта, че всички деца са с тежки увреждания, няма осиновени или 

настанени в приемни семейства.  

- Център за обществена подкрепа – предоставен е за управление на външен 

доставчик /БЧК Добрич/. Центърът е с утвърден капацитет 25 бр. потребители като е 

работил през отчетния период с общо  51 деца, в едно с техните семейства и с 

представители на целевата му група - родители, осиновители, лица полагащи грижи за 

деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства – общо 8 бр. 

Средногодишният капацитет на ЦОП за 2021 г. е 23.42 бр. потребители. През 2021 г. 

Центърът за обществена подкрепа към Обл.С на БЧК  Добрич работи като предоставя 

различни социални услуги за всички деца; деца в риск по смисъла на ЗЗД; родители, 

осиновители, лица полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за 

приемни семейства, изпълнявайки основната си цел - първична превенция на обществено 

значими проблеми, подобряване грижата и стимулиране развитието на децата в 

семейството, чрез предоставяне на качествени социални услуги, отговарящи на 

потребностите на детето и неговото семейство.  

    Във връзка с настъпили нормативни изменения, с влизането в сила на Закона за 

социални услуги, считано от  27.07.2021 г., след като Сдружение „Български Червен 

кръст“ получи лицензи от създадената Агенция за качеството на социалните услуги и на 

тяхна база, в ЦОП се предоставят комплексно пет различни специализирани почасови 

социални услуги за посочените по-горе целеви групи – информиране и консултиране, 

застъпничество и посредничество, общностна работа, терапия и рехабилитация и 

обучение за придобиване на умения, които се организират и провеждат с много и 

разнородни дейности по всяко направление. 

   През 2021 г. в ЦОП са сключени общо 39 договора с различни потребители за 

предоставяне  на краткосрочни, средносрочни или дългосрочни специализирани 

социални услуги от ЦОП.  

    За всички потребители  в ЦОП се извършват педагогически, социални и/или 

психологически консултации, които са почасови, по предварително изготвен седмичен 

график. Залага се и на работа в групи, които са водени от поне двама от 

специалистите/соц.педагог, психолог и соц.работник/ и са провеждани в условията и при 

спазването на необходимите мерки, зададени със заповеди на министъра на 

здравеопазването, предвид динамиката на епидемиологичната обстановка в страната 

през изминалата година. Груповите занимания развиват у потребителите като цяло по-

добри социални умения, повишават тяхната комуникативност, подобряват уменията им 

за работа в екип, учат ги адекватно да отстояват позициите си, без да прилагат агресия 

за това, създават възможност за откриване на нова приятелска среда.     

Център за обществена подкрепа – 2 с  капацитет 30 места.   

През отчетния период  социални услуги в Център за обществена подкрепа са ползвали  

67 потребители, с които специалистите са провели през годината 1294 консултации. 

Потребителите са насочени от ДСП гр. Добрич с: 

 Направление за ползване на социални услуги – 26 бр. 

 Предварителна оценка на потребностите – 8 бр. 

 Заповед за предоставяне на социални услуги  - 2 бр.  

 През 2021г. са сключени 34 договора, а на останалите 33 потребителя, договорите 

са сключени през 2020г., но услугата е продължена до срока за предоставяне на 



социалната услуга през 2021г.  Специалистите работещи по случаите, са извършвали 

консултации за обучение за придобиване на умения с деца и техните семейства в 

следните направления: 

 Семейно консултиране и подкрепа –  4 случая   

 Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие 

и неглижиране- 2 случай  

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

отклоняващо се поведение – 4 случая 

  Реинтеграция – 29 случая 

 Обучения в умения за самостоятелен живот - 4 случая 

 Обучения за придобиване на умения – 12 случая 

  Информиране и консултиране - Обучения на кандидат-осиновители- 12 

семейства 

       През 2021г., поради извънредното положение и по указания на Агенцията за 

социално подпомагане, услугите в Центъра за обществена подкрепа са предоставяни и 

дистанционно, чрез различни платформи и социални мрежи. По този начин са 

провеждани и обучения на специалисти от ЦОП 2.  

      Децата са включвани в изработването на тематични картички, украси и подаръци. 

Периодично са провеждани срещи и занимания с образователна и възпитателна 

насоченост. Подпомагани са в  дистанционното обучение и учебната си самоподготовка. 

Провеждани са контролирани срещи по повод случаите, касаещи родителско 

отчуждение.  

 

- Дневен център за деца с увреждания е  с максимален брой потребители- 70.  

От месец юли 2021г. Дневен център за деца с увреждания е част от създадения с Решение 

на Общински съвет град Добрич Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца 

с увреждания «Палитра». 

Предоставянето на услугата „Дневен център за деца с увреждания”  цели подкрепа 

на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и 

самостоятелност на деца с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на 

техните семейства чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното 

изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на 

социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. В 

Центъра работят следните специалисти – ръководител звено, педагози, психолози, 

социални работници, логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт, арт терапевт, 

трудотерапевт и медицинска сестра.  На граждански договор продължава работата си 

психиатър, който целогодишно извършва медицинско консултиране на деца и родители. 

       През отчетния период  през услугата са преминали 82 деца.  Всички са обхванати от 

образователната система. Към края на отчетния период потребители на Дневния център 

за деца с увреждания са  38 деца с ментални увреждания, 6 с двигателни увреждания, 6 с 

множествени увреждания, 9 с говорен дефицит. Децата ползват целодневни, полудневни 

и почасови услуги. Целодневна услуга ползват 11 деца, полудневна-6 и почасова-42. 

Продължава и транспортирането на децата – потребители на ДЦДУ, които посещават  

ЦСОП „Д-р П. Берон“, със специализирания автомобил на Центъра.  

     През отчетния период специалисти от ДЦДУ са взели участия в обучения на теми:  

1.„Прилагане на  новата нормативна уредба в социалните услуги. Водене на 

документацията  в предоставените социални услуги.”, организирано от НАСО. -онлайн 

обучение; участници: Ръководител звено и социални работници. 

2.„Нормативен обзор и насоки  по прилагането на закона за социалните услуги и 

адаптирането му спрямо закона”, организирано от „ Тренинг фактори”- онлайн обучение; 

участници: Ръководител звено и социални работници. 



3.„Практически аспекти при прилагане на ЗСУ и ППЗСУ”, организирано от „ Бест 

Травел”; участници: Ръководител звено, педагози в група, социален работник, 

трудотерапевт, рехабилитатор. 

3.Национална работна среща на тема: „Потребителите и специалистите на социалните 

услуги във фокуса на социалната работа през 2021 г.”- онлайн обучение; организирано 

от НАСО  в партньорство с МТСП, АСП и  АКСУ. 

4.„Прилагане на новата нормативна уредба в социалните услуги. Водене на 

документацията в предоставените социални услуги”, организирано от НАСО;- онлайн 

обучение; участници: целият екип. 

5.„Прилагане на новата нормативна уредба в социалните услуги. Водене на 

документацията в предоставените социални услуги”- онлайн обучение; организирано от 

НАСО със съдействието на Община гр. Добрич; участник Директор КСУПЛДУ. 

6.„Ранно идентифициране на  проблеми в развитието на децата, относно начина на 

съобщаване на родителите за увреждане на детето и за предоставяне на новите здравни 

и интегрирани здравно- социални услуги.”, организирано от АСП и „Атлас Травелс“ 

ЕООД; онлайн обучение; участник: медицинска сестра. 

7.Информационна среща на тема:„ Работно време и почивки; Сумирано изчисляване  на 

работното време”, проведено в Община гр. Добрич; участник: Ръководител звено. 

8.„Арт- терапевтични техники при консултиране и корекционна работа с деца със 

специални образователни потребности”, организирано от Фондация „ С-Иввена” онлайн 

обучение; участник: арт- терапевт. 

9.„Принципи и методи  за работа с деца и възрастни с увреждания”; организирано от 

НАСО; участници: целият екип. 

10.„Превенция на насилието в социалните услуги. Справяне с насилието, упражнено от 

потребителите спрямо персонала”, онлайн обучение организирано от НАСО; участници: 

целият екип. 

11.„Изпълнение на Закона за социални услуги” организирано от Бизнес Едюкейшън 

Клуб; онлайн обучение; участник: Директор КСУПЛДУ. 

12.„Работа с деца с аутизъм, ДЦП, диабет, епилепсия и синдром на Даун“ организирано 

от НАСО; участници: целият екип.  
         В ДЦДУ продължава стриктно спазване на противоепидемичните мерки. 

Термокамерата на централния вход на сградата осигурява допълнителен контрол и 

максимална безопасност на потребители и служители в условия на епидемичната 

обстановка След приключване на занятията децата се придружават обратно до изхода и 

се предават на близки и роднини, които не се допускат в сградата.  За всички 

придружители на децата ползващи услугите на ДЦДУ е осигурено помещение за 

изчакване, снабдено с вендинг-машина, преса /вестници и списания/, с места за сядане, 

работна маса, за осъществяване на срещи и консултации. На децата влизащи в сградата 

с отчетена висока температура или грипоподобни симптоми, се отказва достъп и се 

насочват за консултация с медицинско лице. При възобновяване на посещенията се 

изисква медицинска бележка от личен лекар.  

През периода потребителите от ДЦДУ са участвали в различни мероприятия и 

конкурси – национални конкурси по изобразително и приложно изкуство, изложби, 

базари, за които децата са отличени с много награди. 

    Целогодишно, с ръчно изработени подаръци, музика и забавления се отбелязват 

рождените и имени дни на децата. На Фейсбук страницата на ДЦДУ се публикуват 

поздравителни картички и видеоклипове с пожелания. Така се отбелязват и всички други 

празници. 

     

Приоритетна област 2: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна 

подготовка и училищно образование за всички деца. 

 



Приоритет в осъществяваните от Община Добрич дейности в областта на 

предучилищното и училищното образование е постигането на достъпно, устойчиво и 

конкурентно образование и възпитание на децата и учениците. 

През отчетния период са осигурени условия за модерно, качествено образование 

и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за 

достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на: 

 мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения; 

 на управленската дейност по обхвата и привличането на децата в групите 

за предучилищна подготовка и на учениците в училище; 

 на автономни детски градини и училища чрез въвеждане и 

усъвършенстване на системата на делегираните бюджети; 

 на координацията и взаимодействието между правителствените и 

неправителствените организации, работещи по проблемите на младите 

хора; 

 на актуални профили, професии и специалности, съобразени с 

изискванията на младите хора за получаване на образование и с пазара на 

труда. 

През учебната 2021/2022 година общинската образователна система обхваща 11 

детски градини, 6 основни училища, 1 обединено училище, 2 профилирани гимназии, 5 

средни училища, 2 професионални гимназии, Спортно училище и Център за подкрепа за 

личностно развитие - Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич 

функционират 4 професионални гимназии към МОН, Център за специална 

образователна подкрепа, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование, 2 частни гимназии, 1 частно основно училище, 2 колежа и 1 висше 

училище. В Общината няма защитени и средищни училища. 7 училища в Община град 

Добрич имат статут на иновативни. 

През учебната 2021/2022 година в общинските училища се обучават 7 165 

ученици, разпределени в 327 паралелки и групи. В 11 детски градини са обхванати 2164 

деца от 3 до 6 годишна възраст в 87 групи.  

Понастоящем целодневно обучение се провежда в 114 групи с 2 415 ученици. 

В Община Добрич успешно се прилага информационна система НЕИСПУО на 

МОН за установяване реалния брой на подлежащите и постъпили в училище деца и 

ученици. Актуализирани са и са утвърдени от кмета на общината Правила за прием на 

ученици в първи клас, като същевременно са определени прилежащи райони на всяко 

училище. Ежегодно, до края на м. януари, детските градини получават списък за 

подлежащите на задължително предучилищно образование, а всяко училище - списък с 

подлежащите на задължително обучение в първи клас ученици. В общинската 

образователна система са застъпени всички профили – хуманитарен, чуждоезиков, 

природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Приемът на ученици в 

различните училища се регулира посредством съгласуван от Кмета на Общината и ПК 

„Наука и образование“ План за прием на ученици след завършено основно образование.  

През 2021г. се проведе Панорама на средните училища с участието на всички 

средни училища, професионални и профилирани училища в града и с представители на 

бизнеса. 

Учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата и 

учениците до седми клас включително са заявени и доставени в определения срок. 

Договорите за доставка на учебниците и учебните помагала са сключени с издателствата, 

съгласно изискванията на ЗОП. 

През учебната 2021/2022 година, за създаване на условия за личностно развитие 

на учениците, развитие на техните творчески способности, преодоляване на трудностите 

при усвояване на учебния материал и осигуряване на допълнително обучение за децата, 



чийто майчин език е различен от българския, училищата и детските градини участват в 

следните Национални програми: 

 „Осигуряване на съвременна образователна среда“; 

 „Без свободен час“; 

 „С грижа за всеки ученик“; 

 „Информационни и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“; 

 „Ученически олимпиади и състезания“; 

 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 

В детските градини и училищата са сформирани екипи за комплексна 

педагогическа оценка на деца със специални образователни потребности. Активно се 

прилагат мерки за осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование, като в предоставянето на 

подкрепата за личностно развитие се включват и специализираните институции. Общият 

брой на децата и учениците със СОП е 251,  94 от тях в Регионален център за подкрепа 

на процеса на приобщаващото образование.   

За подобряване на материалните условия на институциите в системата на 

образованието приключи изграждане на нова сграда по Програма за изграждане, 

престрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 

2020-2022 - ДГ№10“Слънчице“. Предстои изграждане на нова сграда на ДГ№12 

„Щурче“.  

През 2021 г. продължи работата по 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, приет с Решение № 100 на Министерски съвет от 08.06.2018 г., изм. и доп. от 

18.10.2018 г. В изпълнение на Решението, със заповед на кмета на Община град Добрич, 

са определени шест района на обхват, както и участници в екипите за обхват от Община 

Добрич. 

 Регионално управление на образованието Добрич координира и оказва 

методическа подкрепа и контролира дейностите на училищата и детските градини за 

осъществяване на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците. 

Детските градини и училищата на територията на община Добрич предоставят 

допълнителна подкрепа за личностно развитие въз основа на оценка на индивидуалните 

потребности  на децата и учениците в риск, децата и учениците със специални 

образователни потребности, с хронични заболявания и изявени дарби съгласно чл. 187 

ал. 2 от ЗПУО. За ефективно изпълнение на ключовия период на преход  от ЗПУО към 

Наредбата за приобщаващото образование. 

ЕПЛР /екипи за подкрепа за личностно развитие/ се определят със заповед на 

директора от съответната образователна институция за дете или ученик със СОП/ 

специални образователни потребности/ и изпълняват своите задължения в съответствие 

с Раздел III „Екип за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика“ от 

Наредбата за приобщаващо образование. В състава на ЕПЛР участват психолог и/или 

педагогически съветник, логопед, ресурсен учител/специален педагог, както и други 

специалисти според индивидуалните потребности на детето или ученика. Екипите се 

ръководят от определения със заповедта на директора специалист от ЕПЛР.  

В работата на ЕПЛР на детето или ученика участва родителят, а при необходимост  

и представител от съответния регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование. За всяко заседание се води протокол.  

В началото на всяка учебна година  директорите на детските градини и училищата 

с писмо до директора на РЦПППО /Регионален център за предоставяне на подкрепа на 



процеса на приобщаващото образование/– Добрич изискват необходимите специалисти 

за определяне на ЕПЛР за всяко дете/ ученик със СОП съгласно чл. 188 ал. 3 от ЗПУО. 

На територията на община Добрич се осигурява допълнителна подкрепа на децата 

и учениците със специални образователни потребности, които са включени в групи за 

ресурсно подпомагане. За учениците с хронични заболявания и изявени дарби се 

изготвят индивидуални учебни планове и програми. Предстои обучение на 

педагогическите специалисти да изготвят оценка на образователните потребности за 

децата и учениците в риск. Ролята на оценката е да осигури холистичен подход и 

мобилизира ресурсите на социалната, образователната и здравната системи с цел 

навременната им и координирана намеса при  забелязани затруднения в развитието на 

дете в риск. 

ЦСОП/ Център за специална образователна подкрепа/ 

Община ЦСОП 

 

Брой групи  Брой ученици Специалисти 

Добрич 

 

„Д-р Петър Берон“ 14  77 20 

 

В Център за специална образователна подкрепа се извършва: 

*диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и 

ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им 

потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа; 

*педагогическа и психологическа подкрепа; 

* прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците 

Ресурсът от специалисти, с който центърът разполага е много добър. Оказват 

постоянна методическа подкрепа  при стартиране  и приключване на учебната година : 

участия в заседания на ЕПЛР; План за подкрепа; създаване на условия за мероприятия, 

предложения за реализация и постигане на добри резултати. Инициират актуализиране 

на Плановете за подкрепа на деца /ученици. Добро взаимоотношение и сътрудничество 

с учителите от училища и детски градини. 

Педагогически и  непедагогически специалисти за осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа 
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Община Брой деца 

със СОП от 

ДГ, които се 

подпомагат 

от 

специалисти 

назначени в 

ДГ 

Брой деца със 

СОП от ДГ, 

които се 

подпомагат 

от 

специалисти 

от РЦПППО 

Брой ученици 

със СОП, 

които се 

подпомагат от 

специалисти 

назначени в 

училище 

Брой ученици 

със СОП, които 

се подпомагат 

от специалисти 

назначени от 

РЦПППО 

общо 

Добрич 

 

27 

 

61 143 79 310 



ДГ 

 

3 4 1 0 0 0 0 2 

Училища 

 

4 8 9 0 0 0 6 1 

Общо 

 

7 12 10 0 0 0 6 3 

 

 

  Приоритетна област 3  - Подобряване здравето на децата  

 

През 2021 г. училищното и детското здравеопазване в Община град Добрич 

продължи да се осигурява чрез 39 здравни кабинета /17 в детските градини и 22 в 

общинските училища и професионалните гимназии/. Община град Добрич осигури по-

високи трудови възнаграждения в системата на общинското здравеопазване /22% в ДЯ и 

здравните кабинети/ . 

Заради продължаващата епидемиологична обстановка през 2021 г. не се проведе 

станалата традиционна за град Добрич кампания „Бъди здрав“. Успяхме отново да 

обновим Алеята на здравето в градски парк  „Св. Георги“, с нови здравни съвети и 

препоръки. Проведохме следните мероприятия в детски ясли, детски градини и училища 

на територията на Община град Добрич: 

Празници на витамините в детските ясли, посветени на 1-ви юни „Денят на 

детето“.  

 Кампания за борба със затлъстяването в училищна възраст. 

 Кампания за борба със гръбначните изкривявания. 

 Кампания за борба с тютюнопушенето. 

 Кампания за борба с употребата на наркотични и психотропни вещества. 

 Честване на 70 години Яслено дело и награждаване на бивши и настоящи 

отличили се директори. 

Продължи подобряването на качеството на предлаганите в детските ясли услуги 

чрез: 

 Актуализиране на единни сезонни менюта и въвеждане на нови хранителни 

продукти за осигуряване на здравословно и разнообразно детско хранене, 

отговарящо на физиологичните норми за съответната възраст; 

 Електронен прием, осигуряващ прозрачност и равен достъп на децата и техните 

родители до детските ясли и градини в Добрич; 

През 2021 г. Първичен здравен център продължи да работи и обслужва население, 

което е предимно от ромски произход. Дейността на здравния център цели увеличаване 

на здравната култура на ромското население, улесняване достъпа му до здравни услуги 

и други институции, както и подпомагане процеса на интеграция на ромите сред 

българското общество. През изминалата година Национална мрежа на здравните 

медиатори /НМЗМ/ въведе нова единна отчетна форма за всички здравни медиатори в 

страната с цел  проследяване ефективността на работата им чрез количествено сравнение 

на основни функционални характеристики, отнасящи се до следните групи дейности: 

 

 Съдействие при осъществяване на планови имунизации; 

 Съдействие при осъществяване на профилактични прегледи; 

 Разрешаване на казуси от здравен характер; 

 Разрешаване на казуси от социален характер; 

 Осъществяване на здравно-информативни мероприятия за превенция на различни 

заболявания; 

 Дейности в областта на семейното планиране и репродуктивно здраве; 



 Информиране на ромското население относно противоепидемичните мерки за 

предпазване от инфекция с COVID 19; 

 Следене за спазване на карантинните мерки; 

 Посещения по домовете в кварталите с концентрирано ромско население  и 

извършване на разяснителна кампания относно използването на лични предпазни 

средства и дезинфектанти с цел предотвратяване разпространението на COVID 

19; 

  Общият брой на предоставените услуги от НМЗМ през 2021 година е 4 485. Най-

голям е делът на здравните дейности в общността, включващи  организиране на 

кампании за имунизации, профилактични прегледи, кампании, свързани с превенция и 

информираност за различни заболявания; кампании в областта на репродуктивното 

здраве. 

       От съществено значение в дейността на здравните медиатори са услугите, свързани 

с профилактиката и ваксинопрофилактиката /579 бр. профилактични прегледи и 

направени ваксини  на деца/. Реализирани са кампании за превенция на различни 

заболявания – проведени събития, на които са раздадени над 330 здравно-

информационни материали.  

Въпреки постигнатите резултати, е необходимо да продължи работата по следните 

направления: 

 Повишаване на половата и сексуална култура с цел ограничаване ражданията 

на деца от малолетни момичета 

 Повишаване на здравната култура на ромското население с оглед по-широкото 

му обхващане по отношение на детските консултации, имунизациите и 

профилактичните прегледи. 

През отчетния период  е подобрена  материално-техническата база в трите детски 

ясли чрез подмяна на дограмата на част от занималните. Обновихме покривното 

пространство над административната сграда на Детска ясла „Щастливо детство“ ул. Л. 

Каравелов.  

Детска млечна кухня предоставя храна за 335 деца от 0 до 3г. от град Добрич. 

Продължава предоставянето на услугата „Доставка на храната до дома“ и от нея се 

възползват семействата на 80 деца. 

  

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

насилие и експлоатация 

 

Във връзка с разписаните Координационен  механизъм за сътрудничество и 

координиране на работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на 

насилие или в потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция и 

Координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при 

работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани 

инфекции, в Община град Добрич е създаден мултидисциплинарен екип за подкрепа на 

деца, жертви на насилие или в потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. 

Със заповед на Кмета на община град Добрич е сформиран екип от специалисти на ДХД 

за участие в мултидисциплинарните екипи, който да извършва действия и съдействия на 

местно ниво, съобразно компетентностите си  като представители на местната власт, за 

подкрепа на деца в риск от ХИВ , хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции. 

През 2021 г. работата на мултидисциплинарните екипи е насочена към обединяване на 

ресурсите и усилията на всички участници за осигуряване на ефективна система за 

взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и 

в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазване 

правата на децата; постигане на съгласие по всички цели и аспекти на работата в случаи 



на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима 

кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазването на правата на децата. 

През 2021 г. са проведени пет екипни срещи на мултидисциплинарния екип за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна интервенция . 

Компетентен орган да разглежда възпитателни дела за противообществени 

прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от 

непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, е Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

/МКБППМН/ по настоящия им адрес.  

Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със 

Заповед на Председателя на МКБППМН. Състава по делото включва правоспособен 

юрист, двама членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН /обществен 

възпитател/, който не е член по състава на възпитателното дело за изработване на 

доклада по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН, определен за всеки отделен случай. 

През 2021 г. има постъпили 29 преписки до МК, от които 27 са образувани и 

разгледани с 37 участника – за сравнение / през 2020 г.- 35 образувани и разгледани със 

51 участника/. 

Две възпитателни дела не са разгледани, тъй като лицата са напуснали 

територията на град Добрич след завеждането на сигнала. 

Разграничения по пол: 11 момичета и  26 момчета - /2020 г.  - 14 момичета и 37 

момчета/. 

Разграничения по възрастов признак: 16 малолетни и 21 непълнолетни - /2020 г. – 

20 малолетни и 31 непълнолетни/. 

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна 

прокуратура – 14, Първо РУ на МВР гр. Добрич – 9, Сектор „Пътна полиция” – ОД на 

МВР- 1  и КСУД  - 3.  

Извършените противообществени прояви се изразяват в кражби на чужди 

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

хулиганска проява и управляване на моторно превозно средство без свидетелство за 

управление . 

Тенденцията е за увеличаване на случаите на бягства, психически и физически 

тормоз и управление на МПС без свидетелство за правоспособност. 

Не се наблюдават проблеми при образуването и разглеждането на възпитателни 

дела. Дейността на Комисията се подпомага непрекъснато от инспектори ДПС при 

издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела. Своевременно се 

уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела. Предоставят се 

материалите по делата на доверени представители или адвокати, ангажирани като 

защитници по делото. Преди разглеждането на възпитателните дела, МКБППМН събира  

допълнителна информация относно семейна среда, здравословно състояние, семейни 

отношения, приятелски кръг и други данни за извършителя /от ОЗД, училище и др./ с цел 

мерките, които ще се наложат на лицето да бъдат максимално ефективни.   

 В комисията не са постъпвали предписания от съда и прокуратурата за допуснати 

нарушения. Ежемесечно МКБППМН изпраща в прокуратурата график за организиране 

и провеждане на възпитателни дела.  

За едно непълнолетно лице МКБППМН е разгледала през календарната година  

повече от едно възпитателно дело. Причините за това са дефицит на внимание от страна 

на близките, проблеми в общуването и несъобразяване с правила и норми в учебните 

заведения и институциите. В този случай МК е работила екипно със социалните служби, 

с отдел „Закрила на детето“, педагогическите съветници в училище. Усилията бяха 

насочени изцяло в интерес на детето към намиране и преодоляване на причините, довели 

до девиантното поведение. 



През месец май 2021 г. членове на МКБППМН при Община град Добрич са 

осъществили среща с педагогическия персонал на ВУИ град Ракитово, обл. Пазарджик, 

където комисията е настанила дете с Решение на ДРС за срок от три години.  

На срещата, която е проведена на 11.05.2021 г. в присъствието на Директора и 

възпитатели от Възпитателното училище „Ангел Узунов“ е обсъден поведението на 

непълнолетния, постигнатите от него резултати, както и неговото обучение и 

възпитание. На децата настанени във ВУИ, МКБППМН е предоставила футболни и 

волейболни топки, в подкрепа провеждането на спортните мероприятия и да ангажират 

свободното време на малолетните и непълнолетните.Контактите с детето се 

осъществяват и когато е в домашен отпуск и е на територията на Община град Добрич. 

През 2021 г. МКБППМН при Община град Добрич е изготвила петдесет и две 

„оценки на риска“ по Методиката за оценка на риска от повторно извършване  на 

криминално деяние от малолетни и непълнолетни  лица.  

„Оценка на риска“ имат всички деца, с които работят обществените възпитатели 

към МК. На основание на оценката се изработва индивидуален план за корекционно – 

възпитателна работа с децата и техните семейства. 

 В края на календарната година се прави анализ на „оценката на риска“ и ако са 

настъпили положителни промени в поведението на детето, обществения възпитател 

извършвал корекционно – възпитателния процес предлага пред секретаря и 

инспекторите ДПС за продължаване или отпадане на възпитателния надзор. Ако 

съществува „среден“ или „висок риск“, той продължава работата с детето. 

В Община град Добрич през 2021 г. не са констатирани случаи на непълнолетни 

лица, споделящи идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или 

радикален характер. Няма регистрирани малолетни и непълнолетни, извършващи 

противообществени прояви и насилие, мотивирано от расова или етническа омраза, 

както и криминални деяния извършвани от футболни агитки. 

През годината няма образувани и разгледани възпитателни дела за посегателства 

и увреждане на съоръжения от жп-транспорта и влаковите композиции. До комисията не 

са постъпвали сигнали от служители на транспортна полиция. 

Най – често налаганите от Комисията възпитателни мерки през годината са:  

 чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН – „Участие в психологически консултации, обучения 

и програми за преодоляване на отклоненията в поведението”. 

 чл.13, ал.1, т.4 от ЗБППМН – „Поставяне под възпитателен надзор на родителите 

или лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи”. 

 чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН- „Поставяне под възпитателен надзор на обществен 

възпитател”. 

Успехът на посочените мерки се обяснява с индивидуалната работа, извършена с 

децата и засиления родителски контрол . 

Всички наложени възпитателни мерки се контролират от МКБППМН. Целта на 

възпитателните дела е децата и техните родители да осъзнаят същността на извършеното 

деяние и да настъпят положителни промени в поведението на детето. 

В сравнение с други години през 2021 г. не се наблюдава повишаване на 

възпитателните дела.  

 

 

Сравнителна таблица за разглежданите възпитателни дела по чл.13 от ЗБППМН 

2017-2021 година 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Брой възпитателни дела 55 33 36 37 29 

Брой правонарушения 

-малолетни 

77 

24 

51 

16 

63 

20 

51 

20 

37 

16 



-непълнолетни 53 35 43 31 21 

 

От 2004 г. към МКБППМН функционира и Информационно–консултативен 

кабинет /ИКК/, който се намира в сградата на комисията / гр. Добрич, ул. ”Генерал 

Киселов” № 1, ет. 5/ и е помощен орган, който осъществява индивидуална и групова 

подкрепа на деца и родители. 

Информационно – консултативния кабинет към МКБППМН при Община град 

Добрич функционира в съответствие изискванията на ЦКБППМН. 

Консултативния кабинет е помощен орган към комисията, който осъществява 

индивидуална и групова подкрепа на деца и родители, в това число и такива с 

пробационни и условни присъди. Предоставя психологически, педагогически, правни и 

социални консултации. В кабинета се изпълнява и възпитателна мярка „Участие на 

малолетните и непълнолетните в психологически консултации и програми”.  

За консултации са привлечени психолози, юристи от Общината, както и други 

специалисти при необходимост, членове на комисията. Партньори за насочване на деца 

към консултативния кабинет са Детска педагогическа стая, Училищни комисии или 

Отдел „Закрила на детето”.  

ИКК оказва помощ и подкрепа на деца с проблемно поведение в училище, с 

девиантно поведение, с наложени възпитателни мерки, деца настанени в социални и 

специализирани институции, деца с проблеми при адаптацията и мотивацията за учене, 

емоционални и поведенчески проблеми. Кабинета подпомага и  родителите на деца с 

психологически консултации, програми и тренинги. 

За отчетния период през консултативния кабинет са преминали над 75 деца и 

родители, педагогически съветници и граждани. Наблюдава се тенденция на увеличаване 

броя на желаещите да посещават кабинета и да търсят съдействието на специалистите, 

работещи в него.  

Децата и родителите се насочват от различни институции / училище, Първо РУ на 

МВР, ОЗД и др./, които доброволно посещават консултативния кабинет. Чрез писмо до 

РУО гр. Добрич са информирани всички училища на територията на град Добрич за 

услугите които предлага Консултативния кабинет към МКБППМН. По време на срещите 

на секретаря на комисията с Директорите и педагогическите съветници на училищата 

също се напомня за възможността малолетните и непълнолетните да ползват услугите на 

кабинета.   

През 2021 г. МКБППМН е привела в изпълнение мерките по чл.13, ал.1, т.3 от 

ЗБППМН - Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване 

на отклонения в поведението, спрямо едно малолетно момиче, което е присвоило чужда 

движима вещ. 

Членове на МКБППМН /инспектори ДПС/, участват в планувани СПО 

/специализирани полицейски операции/ на територията на град Добрич за посещение на 

малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове. Целта на 

тези проверки е спазване на Наредбата за опазване на обществения ред и общинската 

собственост. През 2021 г. са извършени четиридесет и две проверки на питейни и 

увеселителни заведения, като не са установени непълнолетни лица  без придружител да 

пребивават в заведенията.     

Членове на МКБППМН участват и в Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца – жертви или в риск от насилие. До екипа 

през 2021 г. са постъпили четири сигнала, като по случаите са съставени протоколи от 

мултидисциплинарния екип и са предприети съответните мерки  от отдел „Закрила на 

детето“, МК и ДПС. 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /МКБППМН/ съвместно с детска педагогическа стая /ДПС/ и органите 

на образованието организира и координира социално-превантивната дейност на 



територията на Общината, разработва програми за ограничаване действието на 

криминогенните фактори и работи съвместно с органите, имащи отношение към 

закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни. Организирането и координирането 

на социално-превантивната дейност и предотвратяването и ограничаването на 

действието на криминогенните фактори са основни функции и задачи на МКБППМН, 

регламентирани в ЗБППМН.  

В това направление през изминалата година продължава взаимодействието между 

комисията и училищата в града. При организиране на различни програми и инициативи 

на МКБППМН, директорите на училищата съдействат за тяхното изпълнение и 

популяризиране сред учениците, а при подаване на заявки Местната комисия организира 

срещи и беседи по различни проблеми, свързани с противообществените прояви при 

подрастващите.Училищните комисии подпомагат  работата на комисията и съдействат 

за установяване на деца в риск или превенция на асоциалното поведение чрез 

своевременно сигнализиране и вземане на мерки на училищно ниво.  

 МКБППМН подпомага работата на УКБППМН при разработване на годишните 

планове, организиране на работни срещи с преподаватели и педагози, оказване на 

конкретна професионална помощ по отношение на деца с асоциално поведение, 

организиране на съвместни мероприятия и възпитателни дела по предложение на 

училищните ръководства. 

През 2021г. Община Добрич продължава работата си по приетият 

междуинституционален механизъм за обхващане и задържане на децата в училище 

/Постановление №100 от 08.06.2018 г. на Министерския съвет/.  Със заповед на 

началника на РУО гр. Добрич в Община град Добрич са създадени шест екипа за 

изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст. Във всеки екип са включени представители от Дирекция „Социално 

подпомагане“, ОД МВР, учители от училищното и предучилищното образование, както 

и инспектори от Детска педагогическа стая /ИДПС/ при Първо РУ, обществени 

възпитатели към МКБППМН и медиатори, които имат за обхват райони определени със 

Заповед № 912/09.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.  

След предоставени от ръководителя на екипите /Старши експерт от РУО/ 

протоколи за физическо посещение на адрес за обхват за всяко дете на екипите по 

райони, съобразно данните за постоянния или настоящия адрес на децата и учениците, 

член и обществен възпитател към МК са посетили 34 семейства на деца, подлежащи на 

задължително образование и е установено, че малолетните и непълнолетните трайно 

живеят с родителите си в чужбина. 

Въпреки наложените ограничения във връзка с усложнената извънредна 

епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на 

страната, МКБППМН при Община град Добрич е  извършила  следните превантивни 

мероприятия: 

 Във връзка с Международния ден на Земята и Цветница членове, обществени 

възпитатели и деца от ЦНСТДБУ – 1, 2 и 3 са участвали а в организираната от МК 

инициатива за почистване на района на социалните услуги и озеленяване на 

дворните пространства с цветя закупени от социалното предприятие „Чудната 

градина“ на Фондация „Св. Николай Чудотворец“, в което работят младежи с 

интелектуални затруднения.  

 По повод Международния ден за борба с наркоманията МКБППМН съвместно с  

Превантивно – информационен център към Община град Добрич, са организирани 

различни мероприятия с децата на територията на град Добрич с цел превенция на 

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

приема на наркотични вещества. На 25.06.2021 г. МК проведе дискусия на тема: „ 



Не на дрогата“ с децата от ЦНСТДБУ – 1, 2 и 3 и волейболен турнир под наслов 

“Спорта срещу дрогата“.Спортното мероприятие е проведено в двора на 

социалните услуги, като в края на турнира участниците получиха групови награди 

/топки и футболни мрежи/ осигурени от МКБППМН; 

 Деца с противообществени прояви и техните възпитатели са участвали в Арт – 

терапия под ръководството на  член от комисията и ръководител в школата 

„Компютър Арт“ към ОМЦ „Захари Стоянов“ – Добрич. През 2022 г. творбите на 

децата ще бъдат изложени във фоайето на ОМЦ „Захари Стоянов“, като най- 

добрите ще получат награди осигурени от МКБППМН. 

 Обществените възпитатели и децата с възпитателен надзор са участвали в 

изпълнението на програмата „Лятно училище за тийнейджъри”. Бяха 

организирани посещения в: Художествената галерия, читалище „Йордан Йовков”, 

Центъра за защита на природата и животните, Регионална Дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението”, Първо РУ гр. Добрич и др. Проведени бяха 

обучителни модули в РЗИ, МКБППМН и различни спортни и развлекателни 

мероприятия; 

 МК и консултативния кабинет са организирали през месец август лагер – семинар 

с Клуб „Деца – обучители по превенция на противообществените прояви“. 

Провеждането на летни семинари е добра практика в работата на комисията и е 

свързана  изпълнението на програмата на младежта. Прилага се принципът 

„Връстници обучават връстници“, чрез който се мултиплицират знания и умения. 

На семинара са дискутирани темите: „Хулигански прояви на непълнолетните лица 

и вандализъм“, „Трафик на хора – рисковете пред малолетните“, „Емоционалните 

проблеми на младите“ и „Корекционно – възпитателните мерки спрямо 

непълнолетни и малолетни, според ЗБППМН, социални институции в защита на 

децата“. 

 През учебната 2020/2021 г. е открита Национална програма „Детско полицейско 

управление“ в ОУ „Стефан Караджа“, която се изпълнява в срок от две учебни 

години и в нея участват 24 малолетни деца и членове на МК. 

 Програма „Работата на полицията в училищата”, която включва обучителни 

модули, свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, 

помощта и грижата, която оказват на децата и техните семейства, правата и 

отговорностите на непълнолетните, видове престъпления и др.  

 Обществени възпитатели и деца, с които комисията работи са участватвали в 

ежегодния базар на социалните услуги в община град Добрич  по случай 

Великденските и Коледни празници и изработиха украса, която беше  включена в 

експонираната изложба базар на сувенири по повод християнските празници. 

Събраните от базара средства ще се използват за изграждане на Комбинирана 

площадка за спорт и забавления на открито, подходяща и за деца с увреждане. 

 МК участва в организирания от ОМЦ „Захари Стоянов“ – Добрич V Областен 

конкурс за есе на тема: „Как общуваме днес?“ в който са участвали  деца и младежи 

на възраст 11 – 19 години. До организаторите са постъпили 102 есета, които 

впоследствие са разгледани от тричленно жури, което е отличило шест есета в две 

възрастови групи. Наградите са осигурени от МК.  

Целта на конкурса е  да се даде възможност на младите автори да споделят 

нужно ли е общуването, влияе ли се от емоциите? Искат ли да знаят от какво се  

вълнуват и мислят другите около тях - близки, приятели, познати, хората с  

увреждания и др. Какви начини за общуване избират и как това се отразява на  

живота им? 

 През 2020 година МК е започнала анкетно проучване на тема: “ Трафик на хора“ 

сред учениците от IX – XI клас от различни училища на град Добрич. Поради 

динамичната епидемична обстановка, проучването се реализира през 2020/2021 г. 

като през двете календарни години обхваща общо 500 непълнолетни лица.  



Впоследствие резултатите са анализирани и представени на заседание на 

МКБППМН, проведени са и дискусии по темата с някой групи ученици. 

 

Добрите резултати, свързани с намаляването на детската престъпност, се дължат 

на превантивната дейност, която осъществява комисията и инспектори от Детска 

педагогическа стая. Тя се изразява в организирането и провеждането на индивидуални и 

групови консултации с деца и родители, информационни кампании по превенция 

употребата на наркотични вещества, асоциално поведение, трафик на хора, изработване 

на информационно – образователни материали, посещения в училища, обмен на 

информация между институциите, свързани с подкрепа на деца и др. 

Изводите, които правят работещите в системата по превенция на 

противообществените прояви и престъпления сред подрастващите е, че най- важното е 

превантивната работа, която трябва да се осъществява с малолетните и непълнолетните. 

 

Общински съвет по наркотични вещества (ОСНВ) и Превантивно-

информационен център (ПИЦ),  реализира през 2021 г. дейности по следните 

програми, насочени към ученици:  

1. Общинска Програма „Рисково поведение в ранното образование І-ІV клас” 

Цели на дейността/ превантивната програма е формиране на: 

 Житейски умения; 

 Основни ценности /състрадание, толерантност, неагресивност; 

 Комуникативни умения; 

 Отговорности; 

 Емоционална интелигентност 

Програмата се изпълнява от 15 септември 2010 г. Методиката е насочена към 

възрастовата група І-V клас и включва 30 урочни плана за всеки клас, организирани в 

занятия от 30 минути с подробни инструкции за водещия часовете и работни листа за 

учениците. Материалът е организиран в пет основни взаимосвързани модула, които 

правят възможен плавния преход от една тема към друга и надграждайки върху 

предходните уроци. Методиката се основава на принципа на придобиване на житейски 

умения и третира не само употребата на ПАВ, но също така умения за комуникации, 

отговорност за собственото поведение. Методиката  се реализира в часовете на класния 

ръководител и тези по самоподготовка и стартира в първи клас. Наред с това програмата 

предвижда и достигане до родителите на децата в тази възрастова група с информация и 

съвети. Програмата се реализира в общинските училища от вече обучени учители. 

2. Общинска Програма „Превенция на употребата на наркотици в училищата 

VІІІ – ХІ клас” 

Цели на програмата: Основна цел на програмата по здравно образование е 

учениците да придобият знания, да формират положително отношение и усвоят умения 

за здравословен начин на живот, да избягват рисковото поведение и овладяване на 

социално-адаптивно поведение. В дългосрочен план целта е намаляване на рисковото 

поведение на младите хора и повишаване на общественото съзнание, относно 

необходимостта от превръщането на училището и района около него в среда, 

утвърждаваща принципите на здравословен начин на живот. През  2021 г. бяха проведени 

разговори с психолози и учители за възможностите за прилагане на Общинските 

програми за превенция на употребата на наркотици в училищата. Достъпът на 

специалистите от ПИЦНВ за среща с учениците по тази програма беше силно ограничен 

заради въведените ограничения и ротационен принцип на обучение в училищата. 

3. Дългосрочна превантивно-спортна програма „Карате училище” 



Намаляването на търсенето на ПАВ се осъществява основно чрез разработване на 

програми за превенция на употреба на наркотици, чрез спорт и туризъм. Общинската 

спортна програма ‘‘Карате училище ‘‘стартира през месец януари 2007 г. Двадесет 

ученици от пет училища на територията на Община град Добрич тренират по осем 

астрономически часа на месец в продължение на девет месеца всяка година. Програмата 

продължи изпълнението си и през 2021 г. 

Цели: 

 Да се  структурира и осмисля свободното време на учениците. 

 Изграждане на добро възпитание, чрез спорт. 

 Неутрализиране на отрицателното влияние на улицата. 

 

4. Дългосрочна превантивно-спортна програма „Тенис училище”. 

Програмата стартира през месец януари 2007 г. Дванадесет ученици от шест 

училища на територията на Община град Добрич тренират по осем астрономически часа 

на месец в продължение на девет месеца всяка година. Програмата ще продължи 

изпълнението си и през 2021 г.  

Цели на дългосрочната превантивно-спортна програма ‘‘Тенис училище‘‘ е 

създаване на условия и възможности за участие на деца  в безплатни спортни занимания 

в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа 

дееспособност и превенция на рисково поведение.; Да се  структурира и осмисля 

правилно свободното време на учениците, изграждане на добро възпитание, чрез спорт 

и неутрализиране на отрицателното влияние на улицата.; Използване възможностите на 

спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари 

алкохол и наркотици. 

5. Национална програма за превенция на употреба на наркотични вещества в 

училищна среда V-VІІ клас – ‘‘Кодово име Живот‘‘ . 

По инициатива на Превантивно-информационните центрове в страната, с цел 

уеднаквяване на програмите на Национална ниво се наложи необходимостта от 

въвеждане на Национални програми по превенция ПАВ , базирани в училищата. 

Разработени бяха методически ръководства от специалисти по зависимости, психолози 

и педагози . Националната програма за превенция на наркотични зависимости 5-7-ми 

клас е част от Националната стратегия за борба с наркоманиите (2020-2024 г.), както и 

Общинската стратегия за борба с наркоманиите (2021-2025 г.). Националната програма 

бе стартирана и в гр. Добрич от един екип специалисти ПИЦНВ. Програмата включва 

работа с ученици, родители и училищни специалисти. През 2021 г. са проведени 

първоначално заложените в програмата за V-ти  клас 5 учебни часа в час на класния 

ръководител в ОУ „Христо Ботев” и една среща с родители, чиито деца взимат участие 

в тази програма. Изпълнението на програмата продължава и през 2022 г. 

В Националната програма е заложено обучение на училищни психолози, педагози 

и съветници, които да работят с децата и родители в повереното им училище . Поради 

тази причина през 2021 г. бяха проведени заложените в Методическото ръководство на 

Националната програма имформационно-мотивационни срещи. По програмата в 

училищна среда за 5-7-ми клас бяха включени 59 специалиста от област Добрич, които 

преминаха първоначалното си теоретично обучение. Работата с тези специалисти 



продължава през 2022 г., като през учебната 2022/2023 г. трябва да бъде въдена във 

всички училища на територията на област Добрич. 

 

6. Национална програма за превенция на употреба на наркотични вещества в 

училищна среда VІІІ-ХІ клас ‘‘От връстници за връстници‘. 

 По инициатива на Превантивно-информационните центрове в страната, с цел 

уеднаквяване на програмите на Национално ниво, е  въведена  Национална програма по 

превенция на наркоманиите, базирани в училищата. Разработената програма е част от 

Националната стратегия за борба с наркоманите (2020-2024 г.) и общинската стратегия 

за борба с наркоманиите на община град Добрич (2021-2025 г.)  Целта на програмата е 

повишаване информираността на учениците и училищните специалисти по отношение 

на видовете наркотични вещества и тяхното въздействие, устояване натиска на групата, 

себеутвърждаване, изграждане на умение в учениците да изразяват себе си и своите 

позиции сред връстниците си. В програмата е включена работа с родители с цел да 

разбират по-добре потребностите на децата си , както и да се научат да разпознават 

рисковото поведение, което може да доведе до употреба на ПАВ. 

 През 2021 г. екип на ПИЦНВ е започнал  работа по тази Национална програма. 

Проведени са две информационни срещи с два осми класа в СУ „Св. Климент Охридски“ 

, като от тях са набрани 13 доброволци, които да участват във въвеждането на 

Националната програма за превенция на наркоманиите в училищна среда ‘‘От връстници 

за връстници‘‘ . Проведени са  пет срещи с доброволците, на които да бъдат запознати с 

програмата и обучени по нея. След проведеното им обучение като водещи – доброволци, 

те са успели да проведат 3 от общо 5 срещи с програмата часове, заложени в 

методическото ръководство за осми клас в първия срок на учебната 2021/2022г.  

Във връзка с въвеждането на двете Национални програми за работа в училищна 

среда, през 2021 г. са проведени Информационно-мотивационни срещи с училищни 

специалисти за работа по двете Национални програми. Общо 93 училищни специалисти 

от Област Добрич от 66 училища  са присъствали и получили първоначалното си 

обучение относно теорията, свързана с рисково поведение на учениците , от тях - 34 

специалиста по Националната програма 8.-11. Клас.  

 

Проведени кампании през 2021 г. на ОСНВ и ПИЦНВ Добрич: 

 Проведена кампания по повод Международен ден за Безопасен интернет – през 

втората седмица на месец февруари – По повод този ден е разпространен филма 

‘‘Непростимо‘‘ по каналите на медийна група Добруджа с цел да се запознаят 

учениците и техните родители с опасностите, дебнещи в Интернет. Филмът е по 

действителен случай и засяга темата за онлайн тормоза и проблемът как децата 

могат да бъдат въвлечени против волята си в канали за детска порнография.      

Част от кампанията включва и изработване на разпространение на плакати на тема 

‘‘Защитени в нета‘‘, които бяха разпространени във всички училища на 

територията на област Добрич. Освен това бяха проведени срещи-дискусии с 

ученици от 7-ми и 8-ми клас на СУ ‘‘Св. Климент Охридски‘‘, в които са 

дискутирани заплахите в Световната мрежа, показани на плаката. 

 По повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния 

трафик на наркотици, ОСНВ и ПИЦ е организирал и провел конкурс за есе 

„Изборът да си свободен‘‘. В конкурса са включени ученици от всички областни 

училища. Всички участници са получили грамоти за участие, а най-добрите 

творби са наградени с подаръци, за да се стимулира творчеството и 

инициативността им. Идеята на организирания конкурс е да се запълни 

пълноценно свободното време на децата чрез творчество. 



 По повод 10 октомври Ден на психичното здраве е организирана среща-разговор 

с представители на фондация "От другата страна" и прожекция на късометражни 

филми. На срещата са поканени 112 деца от 5 общински училища. Целта на тази 

среща е да се представят вредите, които могат да нанесат различните видове 

зависимости (алкохолна, хазартна, към наркотици и всякакви други вредни 

пристрастявания ) върху психичното здраве на подрастващите. Лекцията е 

проведена от психолози и работещи в сферата , които са дали полезни съвети и са 

отговорили на въпроси, зададени от децата. 

 

Приоритетна област 5: Отдих, свободно време и развитие на способностите на 

детето. Детско участие. 

 

С Решение №22-9/25.05.2021 г. на Общински съвет град Добрич е приета 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г. За постижения през 

изтеклата  година постъпиха 53 искания за предоставяне на закрила.  Еднократно 

подпомагане  получиха 43 ученици, а едногодишни стипендии  със средства от 

държавния бюджет - 9 ученици.  

Децата спортуват в град Добрич благодарение на изградените и функциониращи 

спортни клубове, секции, школи и форми. Регистрираните спортни клубове на 

територията на Община град Добрич са 45.  Създадени са възможности  да спортуване в 

следните видове спорт: хандбал, волейбол, баскетбол, лека атлетика, футбол, карате, 

бокс, вдигане на тежести, художествена гимнастика, ориентиране, бридж, шахмат, тенис, 

културизъм, плуване, пожаро-приложен спорт и др. Освен удовлетворението от 

постигнатите изключително добри резултати на регионални и национални първенства, 

спортът развива в подрастващите и младите хора редица ценни лични качества, 

необходими за успешната им реализация.  

             В град Добрич се намира и единственото в областта Спортно училище „Г. Ст. 

Раковски”. В него се обучават 152 ученици от  V до XII клас.  

             Създадена е организация във всички детски градини и училища относно 

изготвяне и реализиране на проекти за подпомагане на физическата активност, 

физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в системата на 

предучилищното и училищното образование съгл. ПМС №46/19.03.2020 г.  

 Община град Добрич подкрепя традиционния за града ни турнир „Лекоатлетите 

на Добруджа“, в който са взели участие 96 ученици. 

 Община град Добрич се включи в Националната спортна проява Световен ден на 

ходенето на 3 октомври 2021 г., организирана от Българска федерация „Спорт за всички“. 

Определени са предварително три маршрута за пешеходен туризъм, които  по избор, 

предвид епидемичната обстановка, са изминали 384 граждани и гости на Добрич, 

включително и деца. Община Добрич осигури награди – спортни пособия и тениски, 

които са раздадени чрез томбола. Най-голямата награда – велосипед, е получило дете от 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Част от  участниците са получили тениски, осигурени от 

Българска федерация „Спорт за всички“. 

През 2021 г. Община град Добрич организира V Областен конкурс рецитал „За да 

я има България“, в който 481 деца и млади хора от област Добрич показаха своя талант 

и рецитаторски умения. Във връзка с епидемичната обстановка, конкурсът се проведе в 

онлайн формат. 

Екипът на Младежки център – Добрич,  през 2021г. е работил активно за 

насърчаване и включване на децата и младите хора в различни дейности, реализирани 

онлайн или в реална среда. Предвид извънредната епидемична обстановка на 

територията на Република България, адаптирахме  дейности  насочени към развитието 

на способностите,  поощряване на самоподготовката, развлекателни дейности, както и 



обучение в неформална онлайн среда под надслов : „Общуваме виртуално, а не 

реално!“  

 Реализирани до м.април 62 онлайн рубрики /видеа и публикации/,  в няколко 

направления -  неформално обучение, мотивационни дейности, развлекателни 

дейности. Достигнат брой деца и млади хора – над 12 000. Рубриките се 

подготвяха и заснеха от екипа  на Младежкият център и се публикуваха всяка 

седмица, в определен ден и час на фейсбук страницата, интернет сайта и видео 

канала на Младежки център – Добрич. Те обхващаха следните теми: 

„Известните(Не)известни наши сънародници“, „Познаваме ли България?“, 

„Значими дати“, „Непознати кътчета“, „Книгите най- сигурното място да 

избягаш“, „Българската носия“, „Искам да бъда“, „100% вдъхновение“, 

Работилница „У дома“, „Танцувайте хорце от сърце“, „Здравословно и лесно“, 

„Културен шок“  и много други. 

 

 Концерти – 8 бр. реализирани  в реална среда, даващи възможност за изява на 

таланта на децата и младежите, участващи в Клуб Пиано, Студио за поп-рок певци 

„Сарандев“, Детска танцова студия „Добрич“ и ФТА „Добротица“ с обхват от 420 

деца и млади хора. 

 Театрални спектакли – 4 постановки на спектакъл „В ляво от асансьора“, 

реализирани в реална среда от Клуб „Театър“ при Младежки център-Добрич, 

посетени от 587 деца и младежи. 

 Изложби – 17 експонирани на открито, във фоайето на центъра или в 

партньорство с други институции на територията на град Добрич, с обхват от 1300 

деца и млади хора.  

 Мотивационни срещи и беседи – реализирани 9  в реална среда, на следните 

теми: „Обичам България“, „За Левски“, „Пътят на един млад изпълнител“, „Час 

по космонавтика“   с участието на 203 деца и младежи.  

 Неформални обучения -  проведени реално 21 обучения на теми: „Превенция 

на ХИВ/СПИН“  и „Нашият отпечатък върху природата“ с участието на  315 деца 

и млади хора.   

 

 Популяризиране на доброволчеството в следните инициативи: 

 

- Срещи с доброволци – за популяризиране на доброволчеството и се 

реализираха 2 срещи с 15 младежи. 

 

- Благотворителна коледна инициатива “Коледно вълшебство сътвори“2 

– подкрепена от 200 деца и млади хора от училищата в град Добрич. 

Събраните 1982 лв. бяха предоставени за закупуване на хранителни продукти 

за нуждаещи се самотни хора и семейства, в подкрепа на кампанията 

„Споделен хляб“ на фондация „Милостиво сърце“. 

 

- Инициатива на Община град Добрич за раздаване на вода в горещите 

летни дни – реализирана с участието на 6 доброволци. 

 

- Доброволческа група – функционираща с над 20 активни доброволци към 

Младежкия център.    

 



 Консултативен съвет -  Младежки център – Добрич продължи да развива 

функциониращият към него Консултативен съвет, включващ представители на 

неформални младежки групи. За отчетеният период са проведени 3 срещи с 10-те 

членове. 

 

 Програма „Еко лято“ се реализира при спазване на въведения 

противоепидемичен протокол с участието на 70 деца и млади хора, разделени в 

четири групи. 

 

 Работилници – през изминалата година са проведени 3 тематични работилници,в 

които участваха 30 деца и млади хора.     

 

Екипът на Младежки  център – Добрич организира, популяризира и осъществи 

емблематичните за центъра конкурси на общинско, национално и международно 

ниво: 

 XVIII Областен конкурс за карикатура „Смешното в училище в 

карикатури“  - с участието на 68 карикатури  на деца и младежи от гр.Добрич и 

област Добрич., с наградените карикатури  се  реализира виртуална изложба на 

публикувана на фейсбук страницата на центъра. 

 XVI Национален конкурс за рисунка дигитална живопис и графика „Моята 

България“ - проведен традиционно с експонирана изложба на отличените творби 

във фоайе - Младежки център. В конкурса са участвали с творбите си 65 деца и 

младежи от 20 населени места в страната.  

 Национален младежки онлайн фотоконкурс за най-атрактивна снимка 

„Щракни времето“ с участващи снимки на 63 –ма младежи от страната. 

 III Областен научен конкурс „Науката на живо“ -  в изложението са участвали 

69 деца и млади хора, представящи своите 33 научни проекта, вдъхновени от 

безграничният свят на науката. 

 XXX Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ -   конкурсът е 

реализиран в реален формат в дните – 14,15,16 юли 2021г. Участвали са  53 деца 

и младежи от 3 държави – Украйна, Казахстан и България.  

 Младежки конкурс за поезия „Нюанси“ – с участието на 54 стихотворения от 

39 млади поети. Наградените стихове са публикувани в поредица с 

#Стихотворението на фейсбук страницата на Младежки център – Добрич.  

 V Областен конкурс за есе на тема „Как общуваме днес?“ организиран от 

Община град Добрич, Младежкият център и Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В конкурсът са 

участвали 94 есета на  деца и млади хора от област Добрич. Наградените есета са 

публикувани в поредица с  #Есето на фейсбук страницата на Младежки център – 

Добрич. 

 Клубове по интереси – през 2021 година към Младежки център – Добрич 

функционират 21 клубни форми, обхващащи широк кръг от интереси на младите 

хора в сферата на танцовото, музикалното, театралното и изобразително изкуство 

и наука. Част от клубните форми представляват самоорганизиращи се групи 

младежи, без формален ръководител. Общият брой на обхванатите деца и млади 

хора във всички клубове надхвърля 251 участника.За отчетеният период над 150 

деца и младежи представители на клубовете са взели участие в общо 30 общински, 

областни, национални или международни конкурси.  

 Двама участници от Студио за поп-рок певци „Сарандев“ при Младежки 

център - Добрич, представиха България на европейския конкурс „Детска 

Евровизия“ 2021 с подкрепата на Община град Добрич. 



 

 Информационни кампании:  
06 януари – 173 години от рождението на Христо Ботев – онлайн рубрика.  

13 януари – Ден на българското кино – онлайн рубрика.  

05 февруари – 101 години от рождението на Леда Милева –онлайн рубрика.  

09 февруари - Ден за безопасен интернет – онлайн рубрика.  

02 април – Ден на детската книга – видео публикация.  

06 април – Световен ден на здравето – онлайн публикация.  

Онлайн публикациите обхващат над 130 деца и младежи. 

 

01 декември – Световен ден за борба със СПИН - информационна кампания с 

раздаване на материали с цел превенция, флаш моб – визуалиация на символа на 

съпричастност, среща – дискусия на млади хора с специалист от РЗИ Добрич и 

онлайн публикация, посветена на деня. Обхванати 121 младежи. 

 

 Създаване и популяризиране в социалните мрежи на онлайн публикации и 

видеа, посветени на значимите дати насочващи вниманието на младите хора 

към темите за толерантността и човешките права, които достигнаха до 934 млади 

хора. 

27 януари – Международен възпоменателен ден на Холокоста – онлайн рубрика.  

16 ноември - Световен ден на толерантността.                                              

20 ноември – Приемане на конвенцията на ООН за правата на детето  – видео 

послание. 

 

 Младежки център – Добрич изпълняват дейности по  ПРОЕКТ BGLD-1.003-

0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана 

от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 

2021г., с бенефициент  Община град Добрич.Основната цел на проекта е 

разширяване на териториалният обхват на Младежки център – Добрич и 

повишаване качеството и разнообразието на дейностите, както и броя на 

младежите и участниците от други възрастови групи в дейности на центъра, в 

отговор на  нуждите и стремежите на младите хора и представителите на 

общността, включително тези от уязвимите групи / групи с по-висок риск от 

бедност и социално изключване от общото население – етнически малцинства, 

хора с увреждания, ученици отпаднали от училище, сираци, деца и младежи от 

семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на 

образование, борещи се със зависимости, безработни/. През отчетения период се 

реализираха:   

 

- Неформални обучения и онлайн дискусии – реализирани 67, като в тях са 

участвали 1336 деца и млади хора от град Добрич и областта.  

 

- Работилници – реализирани 8 тематични работилници  „Нарисувай 

правата си“, „Мартенски“, „Коледни“ и др. – в които са участвали 150 деца и 

млади хора от град Добрич и областта. 

 

- Музикални срещи – реализирани 2 срещи с 28 младежи. 

 

- Младежки инициативи под надслов „Реализирай мечта, остави следа“ – 

подкрепени и реализирани 20 инициативи на територията на град Добрич и 

областта, с над 500 участници.  

 



- Дейност „Първи срещи с работодатели“ - цел е да запознае младежите с 

успешни фирми от развити отрасли – участници 15 младежи. 

 

- Летен младежки лагер - с участието на  32 младежи представители на 

Национална мрежа на младежките центрове – Стара Загора, Пловдив, Враца, 

Добрич, Габрово, Перник, Монтана и Бургас, реализиран в  град Добрич и 

областта. 

 

Дейностите организирани и реализирани в реална или онлайн среда  през 

отчетения период , са стимулирали децата и младите хора,  провокирали са ги да развиват 

и надграждат способностите си, да мислят креативно и позитивно.    

             През март 2021г. стартира процедура за набиране на нови членове на Общинския 

детски съвет, както  и процедура по набиране на представители на Община град Добрич 

за Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето. Процедурата  приключи 

през м. юни 2021г., с избирането на нов представител на Съвета на децата към ДАЗД от 

СУ“П. Р. Славейков“. През отчетния период Общински детски съвет не е търсил Община 

град Добрич за съдействие за провеждане на мероприятия. 

 

 

 

 

Приет с решение №34-17 от 31.05.2022 г.  

на Общински съвет град Добрич 

 

             

 

 
 


