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АНАЛИТИЧНА СПРАВКА 

по Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта 

/2010-2020/  за 2020 г. на Община град Добрич 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ I.  

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И 

КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 
          Аналитичната справка по Отчет на Плана за изпълнение на  Националната 

стратегия за младежта /2010-2020/ за 2020 г., приет с  Решение № 5-7/28.02.2020 г. на 

Общински съвет град Добрич, е изготвена на база приоритети и специфични цели в 

съответствие със Закона за младежта.  

         Целевата група, анализирана в отчета са подрастващите млади хора на 

възраст от 15 до 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на 

тяхната расова, национална, етническа, социална и културна принадлежност. 

  

 

 Млади хора, отпадащи от училище 

Община град Добрич провежда действия и политики по превенция и 

ограничаване на отпадането от училище. Проблемът с отпадането на ученици, 

подлежащи на задължително обучение има социално, икономическо, етнокултурно и 

образователно измерение. Корените на това явление се търсят в семейната среда, в 

липсата на мотивация за учене, в слабия стремеж за реализация в училищна среда. 

Икономическите, образователни и етнокултурни фактори, които са рискови за отпадане 

на ученици, оказват силно влияние в квартали с компактно ромско население. 

Във връзка с функционирането на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и  предотвратяване на отпадането от  

образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и 

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

участват представители на Регионално управление на образованието, Община град 

Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, училища  и др. 

Отчитайки актуалността на проблема и голямото влияние на семейството и 

средата като рисков фактор, в училищата се работи за намаляване броя на отсъствията 

и за намаляване броя на преждевременното напусналите ученици. Очертани са 

границите на участието и отговорностите на училищната и родителска общност в 

управлението на училището. 

Създадени са условия за равен достъп и получаване на качествено образование.  

 

        Младежи, завършващи висше образование 

На територията на град Добрич висшите училища са : Колеж – Добрич  към 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище по 

мениджмънт и Добруджански технологичен колеж – Технически университет – Варна. 

Студентите, обучавани в тях, получават образование по актуални и търсени 

специалности, отговарящи на икономическия профил на града и региона. Осигурени са 

възможности за различни форми на обучение и за получаване на диплома за 
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образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и „магистър“ по 

педагогически, технически и икономически специалности. Студентите са от различни 

възрастови групи.   

    През 2020 г.  в Добрич бе открит локален офис към Стопанска академия 

„Димитър Ценов“ – Свищов. Целта е на място да се провежда кандидатстването, 

записването, получаването на учебните материали, провеждане на изпити в почивните 

дни. Единствено държавният изпит за завършващите бакалавърска степен и защитата 

на дипломната работа за магистрите ще бъде в Свищов. Все повече млади хора 

предпочитат дистанционната форма на обучение, защото имат възможност 

едновременно да учат и да работят. 

                   

         Професионално ориентиране и реализация 
 През 2020 г. продължиха дейностите за кариерно ориентиране и консултиране  

на кариерните консултанти от ЦПЛР – Ученическо общежитие, изразяващи се в 

индивидуална и  в групова работа с ученици, нуждаещи се от консултация, за избор на 

професия – присъствено и онлайн. Консултирани са 1530 ученици от I-XII клас.  

 Направена бе реорганизация в дистанционна форма на каналите за комуникация 

и работа с учениците и учителите във връзка с извънредното положение в страната от 

м. март 2020 г.  

Традиционната Панорама на средните училища в град Добрич, която всяка 

година среща кандидат-гимназистите, техните родители и представители на училищата, 

през 2020 г. в условията на извънредна епидемиологична обстановка се проведе 

виртуално. Целта бе да се помогне за информирания избор на образование и професия 

на младите хора, съобразен с търсенето на пазара на труда. 

  Организирано бе онлайн събитие „УЕБ КАФЕНЕ“ с ученици от ЕГ „Гео 

Милев“ на тема „За и против обучението в чужбина“, с гости студенти от Добрич, 

обучаващи се в България и чужбина,  както и  българи, работещи зад граница. 

В СУ „П.Р.Славейков“ кариерните консултанти организираха Академия за добри 

обноски на тема „Интеркултурно образование“. 

В Центъра за личностно развитие в СУ „Димитър Талев“ се проведоха обучения 

по предприемачество и тренинги за самопредставяне на интервю за работа. Учениците 

разработиха свои бизнес проекти. Възпитаниците на училището посетиха работните 

места на родителите си, за да добият преки впечатления. Педагогическият съветник 

проведе срещи с учениците с цел кариерното им ориентиране. 

В СУ „П.Р.Славейков“ бе проведен лекционен курс „Моето първо работно 

място“ с участието на ученици от XII клас. Учениците бяха запознати с Кодекса на 

труда, с дейността на синдикалните организации, с основните трудови, социални и 

осигурителни права. Разяснени  бяха етапите при търсене и постъпване на работа, както 

и изискваните документи, свързани с този процес. Учениците са информирани за 

мерките срещу сивата икономика – постъпване на работа без сключен договор и др. 

С учениците от XI клас е проведена дискусия на английски език  на тема „Малък 

бизнес и предприемачество“. Учениците дискутираха за пазарната икономика в 

световен план, развитието на България, както и за собственото им  бъдещо участие в 

икономическия растеж на страната.  

Проведени са беседи за кариерно ориентиране с цел дискутиране и осмисляне на 

връзката между информирания избор на професионална кариера и качеството на личен 

живот. Учениците се учат да опознават по-добре собствената си личност и света на 

труда, да изграждат умения за вземане на решения и осъществяване на преход от 

училище към професионален живот.   

Единадесетокласник от ПГАС спечели второ място в конкурса „Супер фермер“, 

организиран от Министерството на земеделието, храните и горите. Ученикът представи 

своята идея за стартиране на бизнес в областта на земеделието. 
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Проектът „Училищен звънец“ на ученици от ЧСУ „Леонардо да Винчи“ получи 

първа награда в категория „Информатика и информационни технологии“ по Програма 

„Малки учебно-изследователски общности“ към Българската академия на науките. 

 

ПРИОРИТЕТ II. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ 

УСЛУГИ 

 

           Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и 

достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора  

             Достъпът до информация подпомага младите хора да вземат информирани 

решения, които могат да подобрят живота им. Общностите, които имат достъп до 

навременна и релевантна информация за всички, са в по-благоприятна позиция за 

изкореняване на бедността и неравенството, осигуряване на качествено образование и 

подкрепа на човешкото здраве, култура, научни изследвания и иновации. 

            Обществените библиотеки и културните институти гарантират, че 

информацията, както и уменията, нужни за нейното усвояване, са достъпни за всички – 

това ги прави жизненоважни в дигиталната ера. Библиотеките предоставят 

инфраструктура за информационни и комуникационни технологии /ИКТ/, помагат на 

хората да развиват своя капацитет за ефективно използване на и съхраняване на 

информация, за да може тя да бъде достъпна и за бъдещите поколения. Те са доказана и 

надеждна мрежа от институции, които достигат ефективно до всички слоеве на 

населението. 

Един от приоритетите в общинската политика за работа с младите хора и през 

2020 г. бе утвърждаването на културните институти като обществено-информационни и 

образователни центрове за пълно, качествено и бързо задоволяване на 

информационните, културните и образователни потребности на младите хора. 
Обществените библиотеки, читалищата и музеите – Регионална библиотека 

„Дора Габе”, Регионален исторически музей - Добрич, Художествена галерия - Добрич, 

Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”, Народно читалище „Пробуда-1939 г.”, 

Народно читалище „Романо дром - 2002 г.”, Народно читалище „Мевляна - 2012“, 

Народно читалище „Български искрици-2017“ и Народно читалище „ Добрич – 2017“,  

работиха за: 
  - Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на 

услугите в подкрепа на развитието на младите хора в града; 

 - Осигуряване на достъп до разнообразни услуги за личностно и професионално 

развитие на младите хора в града и съдействие за релевантно неформално обучение;  

  - Достъп до информация за превенция на рискови практики и здравословен 

начин на живот; 

  - Подпомагане социалното включване на младежи в неравностойно положение, 

информираност относно политиките за социално включване, социална и 

професионална интеграция; 

  - Достъп до информация относно възможностите на младежкото участие, за 

кампании, инициативи и програми, за възможностите и ползите от доброволчеството; 

   - Организиране и провеждане прояви, стимулиращи развитието на таланта, 

творческите умения и културното изразяване на младежите;  

  - Насърчаване на междукултурния диалог и културното разнообразие, достъп 

до информация за възможности за участие в международни инициативи, срещи и други 

прояви. 

През 2020 г. в условията на COVID-19 на територията на гр. Добрич 

информационни услуги получиха 5000  млади хора. Това е показател за полезността и 



 

4 
 

необходимостта от информационни центрове в обществените библиотеки и 

предоставяне на компютъризирани работни места, свободен достъп до интернет.  

И през 2020 г. обществените библиотеки се включиха в международни и 

национални кампании и разработиха свои програми за стимулиране на навиците за 

четене при младите хора, за ограмотяване, формиране на информационна грамотност 

сред младежта, стимулиране на креативността и таланта им.  

Създадени са условия за подкрепа и реализиране на различни младежки 

кампании и младежки инициативи. В такива /в по-голям дял общински/ са обхванати 

над 2000 млади хора.  

 Културните институти в град Добрич играят важна роля по отношение на  

предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора. 

Културният календар на Община град Добрич за 2020 г. предложи разнообразни 

прояви, насочени към тази целева група. Общината продължи да подкрепя и съдейства 

за реализиране на проявите, инициирани от младите хора. Любителските състави, 

школи и клубове по интереси  дадоха възможност на младежите от една страна да 

изявят своя талант, а от друга – да задоволят своите духовни потребности.  

Община град Добрич, подпомагайки институционално и финансово развитието 

на дейността на Детски хор „Маестро Захари Медникаров”, Младежки център – 

Добрич, НЧ „Йордан Йовков-1870 г.”, НЧ „Романо дром-2002 г.” и НЧ „Пробуда – 1939 

г.”, НЧ „Мевляна-2012 г.“, НЧ „Български искрици – 2016“, НЧ „Добрич – 2017“, Арт 

център „Палитра”, ПФТС „Добруджа”, МШ „Доминанта” и др., съдейства за 

развитието на различни форми – студии, школи, курсове, клубове, формации и др. в 

сферата на изкуството, в които младите хора се обучават и развиват своите таланти, 

дарби и умения. Община град Добрич подпомага изявите на тези състави на наши и 

международни сцени и форуми и подкрепя, както техните инициативи, така и идеите и 

проявите на училищата в Добрич. Едновременно с това реализира различни събития, 

които целят да подкрепят таланта и насърчат развитието на творческите заложби на 

младите хора на Добрич.    

 През 2020 г. в Добрич се проведоха традиционните културни събития, някои от 

които в онлайн формат: 

- Национален фест на ученическите рок групи; 

- Областен научен конкурс „Науката на живо“; 

- Шествието „Първите” по повод Трети март; 

- Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев”; 

- Национален конкурс за рисунка-дигитална живопис и графика „Моята 

България“; 

- Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения”; 

- Общински конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури“; 

- Джаз и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в 

рамките на културния си календар, в това число и празничните онлайн събития, 

посветени на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на  българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност,  на 25 септември – Ден на град 

Добрич, празници от обредния календар – Сирни Заговезни, Лазаровден, Цветница, 

Великден, Гергьовден, Еньовден, Архангелова Задушница;  

- Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – литературно четене на 

текстове на европейски автори с активно участие на млади хора; 

- Сътрудничество между образователните и културните институти при 

реализиране на различни проекти;  

- Реализиране на комплексните дългосрочни образователни програми на РИМ – 

Добрич, Художествена галерия – Добрич, Български камерен оркестър – Добрич, Духов 

оркестър – Добрич. 
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            През 2020 г. Община град Добрич организира IV Областен конкурс рецитал „За 

да я има България“, в който 602 деца и млади хора от област Добрич изявиха своя 

талант в областта на художественото слово. Конкурсът бе посветен на Националния 

празник на България. 

  С Решение №9-3/26.05.2020 г. на Общински съвет град Добрич бе приета 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г. През календарната 

година постъпиха 44 искания за предоставяне на закрила.  Еднократно подпомагане по 

Програмата получиха 28 ученци с постижения от IV тримесечие на 2019 г., както и  22 

ученици, с постижения от 2020 г. Едногодишни стипендии със средства от държавния 

бюджет  получиха 5 ученици. Предстои подпомагане на още 8 ученици, подали искания 

през четвъртото тримесечие на 2020 г. С тях броят на  еднократно подпомогнатите 

ученици ще достигне 58. 

   И през 2020 г. Младежки център – Добрич  работи за привличане и включване 

на децата и младите хора, с приоритетен обхват 15-29 г., в живота на общността. 

Реализираните дейности бяха насочени към личностното израстване на младия човек, 

поощряване на неговите изяви и общуване, както и обучение в неформална среда. 

Екипът на Младежки център – Добрич работи за повишаване на мотивацията и вземане 

на информирани решения, за висока степен на образование и желание за бъдеща 

реализация. Реализирани и подкрепяни  бяха различни събития за младите хора. 

Инициативите бяха с образователен и културен характер, като част от тях се 

осъществиха в партньорство с неправителствения сектор, неформални групи, училища 

и други в местната общност, на национално и международно ниво.  

                Млади хора с интерес към театралното изкуство създадоха видеоклип, 

представящ събитията, свързани 27 януари -142 години от Освобождението на Добрич. 

Клипа бе публикуван в социалните мрежи и достигна до 216 младежи. 

                Посредством арт инсталация младите хора имаха възможност да научат нещо 

повече за Международния ден на Снежния човек. Дейността обхвана 238 младежи; 

               Екипът на Младежки център – Добрич създаде видеоклип, представящ  

експлоатацията на детски труд и начините за предпазване  и сигнализиране в такива 

случаи. 

               В концертната зала и на открито по случай международни дни и с цел 

осмисляне на свободното време на младите хора се проведоха кинопрожекции - 289 

младежи проявиха зрителски интерес; 

              В организираните Вечери на настолните игри във фоайето на Младежки център 

– Добрич, превърнало се в пространство за пълноценно общуване и осмисляне на 

свободното време участваха 22 младежи; 

             Бързи срещи – събитие, посветено на 14 февруари, организирано в партньорство 

с БМЧК, даде възможност за създаване на нови запознанства. Участие взеха 40 

младежи; 

           Организирани бяха 138 онлайн дейности „Общуваме виртуално, а не реално“  

/видеа, снимки, публикации/, публикувани на страницата, сайта и видео канала на 

Младежки център – Добрич в няколко направления: неформално обучение, 

мотивационни дейности и развлекателни инициативи, които достигнаха до  88 952 

младежи. 

             Проведени бяха  15 неформални обучителни сесии по актуални за младите хора 

теми, в които се включиха 105 младежи. 
Към Младежки център – Добрич функционират 20 клубни форми, които 

обхващат широк кръг от интереси на младите хора в сферата на танцовото, 

музикалното, театралното и изобразително изкуство и наука. Част от клубните форми 

представляват самоорганизирали се група млади хора, без формален ръководител. В 

клубовете участват 87  младежи. 
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В рамките на отчетния период се проведоха 5 тематични работилници с 

участието на 52 младежи. 

Концертите, организирани от  Младежки център – Добрич дадоха  възможност 

за изява на таланта на младите творци. Проведоха се 2 концерта, с обхват от 230 млади 

хора.     

 Експонирани бяха 5 изложби на клубните форми към Младежки център – 

Добрич и гостуваща изложба на млад творец  -  с обхват от 673 млади хора. 

Центърът реализира 3 конкурса: конкурс за есе, дигитална живопис и 

Европейски младежки поп-рок конкурс  „Сарандев". 

75 представители на клубовете по интереси  взеха участие в 28 общински, 

национални и международни конкурси. 

             9 млади изпълнители участваха в иницативата „Напиши песен за Коледа“ при 

създаване на текст, музика и аранжимент. Създадените аудиозапис и видеоклип на 

коледната песен се популяризираха в медии и социални мрежи, като достигнаха до 444 

младежи. 

 

ПРИОРИТЕТ III. 

НИВО НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ ЗА 

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
 

          Млади хора, практикуващи спортни дейности  

Младите хора 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 39. Младите хора имат 

възможността да спортуват активно и професионално следните видове спорт: хандбал, 

волейбол, баскетбол, лека атлетика, футбол, карате, бокс, вдигане на тежести, 

колоездене, художествена гимнастика, ориентиране, бридж, шахмат, тенис на маса, 

културизъм, конен спорт, 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 реализация в професионалния 

им и личен живот.  

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

Раковски”. В него се обучават  169  ученици от  V до XII клас.  

            Община град Добрич съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и 

младежки дейности – Добруджа“ ежегодно организира и общинския етап на 

Ученически  игри, които са вписани в Националния спортен календар на МОН.  През 

отчетния период игрите се проведоха съгласно Правилата за организиране и 

провеждане на Ученически игри за учебната 2019/2020 г.  В игрите се включиха 106 

отбора с 898 състезатели. Състезателите премериха сили по следните видове спорт: 

баскетбол, волейбол, хандбал, лека атлетика, бадминтон, тенис на маса. Предвидените 

игри по футбол и шахмат не се проведоха поради създалата се епидемиологична 

обстановка. 

            Община град Добрич подкрепи и традиционния за града ни турнир 

„Лекоатлетите на Добруджа“, в който взеха участие 110 ученици от Добрич, както и  98 

ученици от страната. 

            В СУ „П.Р.Славейков“ се проведе разяснителна кампания, свързана с влиянието 

на физическата активност върху човешкото тяло, както и с влиянието върху 

намаляването на нивото на среса. Участвайки в различни дейносит младите хора 

осъзнаха, че физическа активност не означава единствено упражняване на различни 

видове спорт, а всички видове физическа активност. Повишавайки знанията си,  

учениците развиха  своята потребност от здравословен начин на живот. 
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Община Добрич се включи в конкурса за спонсорство на Нестле за ЖИВЕЙ 

активно! 9402 852 крачки или 5795 км с общо 1861 участници извървя Добрич в 

рамките на инициативата. Събитието за пешеходни разходки по шест предварително 

зададени маршрути се състоя на 22.09.2020 г. Участниците се почувстваха част от една 

обща кауза  - възможността на Община Добрич да участва в спонсорски конкурс за 

изграждане на комбинирана площадка за спорт и забавление, подходяща и за деца с 

увреждания.  
  Във връзка със Световния ден на предизвикателството Младежки център – 

Добрич и видни спортисти от различни спортни области чрез четири видео послания 

провокираха младите хора да повишат своята физическа активност. 

Предизвикателството достигна до 3645 млади хора. 

 

      Ниво на информираност и придобити умения и знания за 

здравословен  начин на живот 

По Общинската програма за промоция на здраве и профилактика на хроничните 

неинфекциозни болести са реализирани следните дейности и инициативи: 

-„Алея на здравето“ – поставени са 10 табели със здравословни съвети  в 

Градски парк „Св. Георги“ ; 

-Терапия с музика и танц „Танцувай със здравето“ – обхванати  са лица с 

онкозаболявания. 

В  изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците и провеждане  

на Националната политика на местно ниво Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център проведоха в периода 06-08.07.2020 г.  обучителен 

семинар на тема „Алтернативни програми и методи и техники при работа с деца и 

младежи от рискови групи“. Участваха представители на ПИЦ, МКБППМН, ДПС, 

обществени възпитатели. Използвани бяха интерактивни методи на обучение – ролеви 

игри, мозъчна атака, дискусия, групова работа, решаване на казуси и др. 

С цел повишаване нивото на информираност на младите хора за водене на 

здравословен начин на живот, Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център по наркотични вещества към Община град 

Добрич  реализираха следните програми, дейности и инициативи, насочени към 

ученици: 

- Програма „Превенция на употребата на наркотици в училищата VІІІ – ХІ клас”. 

Програмата цели учениците да усвоят умения за здравословен начин на живот, да 

избягват рисково поведение и овладяване на социално адаптивно поведение. В три 

училища са проведени 27 урока. 

            -Дългосрочни програми „Карате училище” и „Тенис училище“. Превантивните 

програми се изпълняват с цел  неутрализиране отрицателното влияние на улицата.  

            -Прожекция на филма „Умирай лесно“ - първа и втора част, по повод 

Международния ден на жертвите от пътно транспортни произшествия с дискусии за 

насилието и агресията по пътищата, в които взеха участие  над 110 ученици и учители; 

            - Седем мотивационни интервюта със семейства на зависими. 

              -Въвеждане на Програма за изграждане на възпитателна компетентност и 

подкрепа на родители К.Е.Ш? Кой е шефът?; 

 -Кампания по повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и 

нелегалния трафик на наркотици: Онлайн приключенска терапия с ученици на възраст 

15-17 г., Конкурс за есе „Доза доброта“, с участието на ученици от VII-XI клас; 

             -Представяне на Национални програми за превениця на употреба на наркотични 

вещества – проведени са 14 урочни часа в СУ „П.Р.Славейков“; 

             - Общинска програма „Превенция на употребата на наркотици в училищата“ – в 

три училища са проведени 27 часа; 
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             - Финансово обезпечаване доставката на комплекти от аерозоли и тестове за 

откриване на наркотични вещестав за нуждите на ОДМВР – Добрич. 

Младежите  от СУ„Д. Талев“ разработиха проекти,  свързани с превенция на 

зависимости и здравословния начин на живот. Здравни беседи с учениците  се 

проведоха по инициатива на медицинското лице по следните теми: „Вреда от алкохол и 

тютюнопушене“, „Превенция на употребата на наркотици, запознаване с рисковете от 

СПИН, полово предавани болести“,  „Здравословно хранене“.   

           В СУ „П.Р.Славейков“ през 2020 г. бяха проведени лекции, беседи, дискусии и 

обучения, съобразно възрастта на учениците по следните теми:  

- „Факти и последици за здравето от пушене на наргиле“, „Тютюнопушене и 

здраве“, „Алкохолът – митове и факти“, „Алкохолът, цигарите и наркотиците – вредни 

за здравето на човека“, „Предпазване от употреба и злоупотреба с психоактивни 

вещества“, „Избирам себе си“ /компонент – психоактивни вещества/; 

- „Нашата храна“, „Колко е важна закуската и какво се случва при липсата?“, 

„Видове храни и влиянието им върху нашето здраве“, „Хранене и здраве“, „Кои храни 

са здравословни?“ „Диета?“ /компонент – хранене/. 

В училището активно действа постоянна училищна комисия по здравно 

образование, в чиято дейност са заложени и проведени мероприятия, свързани със 

сексуалната култура на подрастващите. Във връзка с превенцията и контрола на ХИВ и 

сексуално предаваните инфекции с представител на РЗИ – Добрич е проведено 

обучение, а по повод Световния ден за борба със СПИН – и информационна кампания. 

Интерес предизвика и разяснителната кампания, свързана с влиянието на 

физическата активност въру човешкото тяло, както и с влиянието и върху намаляването 

на стреса. 

Професионален фитнес инструктор и специалист по здравословно хранене бе 

гост на неформално обучение, посветено на Световния ден на храната в Младежки 

център – Добрич. Младежите получиха информация и ценни съвети относно 

здравословното хранене, двигателен режим и други теми, свързани със здравословния 

начин на живот. 

Чрез видеопослание, подготвено и популяризирано от 10 доброволци към 

Младежки център – Добрич във връзка със Световния ден за борба със СПИН се 

достигна до 1200 младежи. 

 

ПРИОРИТЕТ IV. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

  Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск 

на възраст от 18 до 25 години 

             От 01.03.2020 г. по проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“, 

процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.2019 „Продължаваща 

подкрепа за деинституционализация на децата и младежите, Етап 2 – „Предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, 

по  ОП „Развитие на човешките ресурси“, Община град Добрич предоставя нова 

социална услуга „Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места. Тя е предназначена за 

младежи от 18 до 21 години без увреждания, които са ползвали резидентна услуга или 

приемна грижа и нямат все още възможност за пълна самостоятелност поради липса на 

доходи и заетост. В Наблюдаваното жилище те водят самостоятелен начин на живот, но 

получават и подкрепа от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово 

и друго консултиране. Към настоящия момент през социалната услуга са преминали 7 
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младежи, 5 от които пребивават там и в момента. Дейностите по проекта ще приключат 

през 2023 г. 

През 2020 г. в Младежки център – Добрич се осъществиха пет тематични 

работилници,  в които взеха участие предтавители на уязвимите групи.  

В организираните вечери на настолните игри участваха 7 младежи, 

представители на уязвимите групи. 

 

•   Социални услуги в общността /включително от типа подкрепа, 

придружаване, менторство/, подходящи за млади хора на възраст от 15 до 29 

години в риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето 

Предлаганите социални услуги в общността за деца и младежи на територията 

на град Добрич са:  

- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания лица /2 бр./; 

- Център за социална рехабилитация и интеграция; 

- Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания /2 бр./;  

- Защитени жилища за пълнолетни лица с умствена изостаналост /2 бр./;  

             -Преходно жилище за  младежи с увреждания с капацитет 8 места, където 

пребивават 7 младежи с лека и умерена степен на увреждания, които могат да се 

справят относително самостоятелно при задоволяване на потребностите си, но с 

подкрепата на персонала; 

             -Общностен център за деца и семейства, който предоставя услугата семейно 

консултиране на млади семейства; 

             -Предоставяне на асистентска подкрепа по Механизма за лична помощ, където 

личен асистент се грижи за деца и пълнолетни лица с увреждания с ЕР на ТЕЛК 90% и 

над 90% с чужда помощ. 

 

      Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните 

институции към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността  

На територията на Община град Добрич няма специализирани институции за 

деца. Функционират три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

с капацитет 45 места. Преди навършване на пълнолетие  и напускане на Центровете, за 

всяко дете се извършва оценка и план за извеждане от услугата и бъдещата им 

интеграция в общността. 

 
ПРИОРИТЕТ V.  

РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

 

        Българските младежи, участващи в международното младежко 

доброволчество;  Увеличаване броя на доброволците в България 

Целта на политиката за развитие на доброволчеството сред младите хора е да се 

осигури подходяща обстановка за доброволческа дейност в организацията и да се 

създаде подходяща обществена среда за развитието му. 

 През 2020 г. функционира доброволческа група към Младежки център – 

Добрич, включваща 23 доброволци.  

 Те се включиха активно в провеждането на следните дейности: 

 - Кампания на Нестле ЗАЖИВЕЙ Активно, организирана от  Община град Добрич-

участваха   35 доброволци. 

- Акция за събиране на пластмасови кофички – в подкрепа на СП „Чудната градина" с 

участието на 90 доброволци.    

- „Коледно вълшебство сътвори"- благотворителна коледна инициатива с участието на 

50 младежи от град Добрич. 
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            За популяризиране на доброволчеството се реализираха: 

- Срещи с доброволци - възможностите за доброволчество, които предлага Младежки 

център – Добрич бяха представени в рамките на 2 срещи. 

- Отбелязване на 5 декември - Международен ден на доброволеца - изготвено бе онлайн 

послание с участието на 10 доброволци.  

През отчетния период възпитаниците на СУ „Димитър Талев“ участваха в 

доброволчески инициативи на БМЧК, Младежки център – Добрич и проведоха 

обучение на ученици от начален етап.  

Учениците от СУ „П. Р. Славейков” организираха доброволческа инициатива 

„Заедно за Коледа”.  През 2020 г. традиционният концерт,  учениците замениха с 

реализиран от тях филм за добротворчеството. 

 

 

ПРИОРИТЕТ VI. 

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

 

        Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми 

Формирането на активна гражданска позиция сред подрастващите и младите 

хора стои на дневен ред пред всяко едно общество. Целта е да се развиват мислещи, 

можещи и успели млади хора, които имат ресурси сами да се справят и да решават 

възникналите пред тях житейски проблеми, задачи и предизвикателства. Важно 

значение в това отношение имат училищата. Основната им цел е да образоват, 

възпитават и социализират младите хора. Сред приоритетите са формиране на активна 

гражданска позиция и социална култура у учениците, която включва знания за 

демократичните ценности и институции в съвременното общество, механизмите и 

процедурите във всяка демократична общност, както и овладяване на умения за 

тяхното прилагане.  Така например, един от основните приоритети на СУ „Димитър 

Талев“ е повишаване на гражданската активност на младежите, както и подпомагане на 

техните инициативи и кампании и осигуряването на възможност да участват в процеса 

на вземане на решения, свързани със самите тях. През 2020 г. за постигане на този 

приоритет са: 

- разработени теми по гражданско образование и запознаване на  учениците в 

часа на класа; 

- разработени проекти по ‚,Свят и личност” с ученици от  XII клас; 

- отбелязване на  9 май – Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление 

чрез онлайн среща с ученици от IX и X клас; 

- разработване на Програма и механизъм за противодействие на тормоза в 

училище; 

- активно участие в инициативи, свързани с „Насърчаване на грамотността и 

четенето“ 

- участие в онлайн срещи по Проект „Медии в бъдещето“, по програма  

Еразъм + 

            В СУ „П.Р.Славейков”  се проведоха инициативи във връзка с: Деня на 

независимостта, Националния празник на България, Деня на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета култура и на славянската книжовност, Деня 

на народните будители, Деня на търпението, Деня на розовата фланелка, Деня на 

усмивката и др. 

           В Младежки център – Добрич бяха проведени следните дейности, от и за 

младите хора: 

-Korean-Japanease Fest - фестивал, свързан с корейската музика, организиран от 

неформална младежка група към Младежки център – Добрич.  Участваха 57 младежи 

от страната. 
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-Консултативен съвет към Младежки център - Добрич продължи да развива  своята 

дейност. Съвета е сформиран в края на 2016 г., след проведена информационна 

кампания в местните медии и социални мрежи за набиране на членове. В рамките на 

своята дейност, Съвета изразява мнение относно програмата на Центъра, предлага и 

реализира младежки инициативи, в отговор на интересите и потребностите на широк 

кръг от млади хора. По инициатива на членовете на Консултативния съвет са 

проведени мотивационни срещи, срещи дискусии /по метода връстници обучават 

връстници/, дейности за осмисляне на свободното време и др. В рамките на изминалата 

година се проведоха 3  регулярни срещи на Консултативен съвет. 

-Онлайн лексикон - младежка инициатива, предложена от Консултативния съвет  по 

повод Деня на влюбените. Достигнат обхват – 49 млади хора. 

-Трифон Зарезан или Свети Валентин - среща дискусия с участието на 32 младежи, 

инициирана от член на Консултативния съвет. 

-Мотивационни срещи „Моята Родина", инициирани от член на Консултативния съвет. 

            Обучение  по гражданско участие за младежи се организира в рамките на 

„Академия  за гражданско участие“ по проект, финансиран от Община град Добрич по 

Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност. 

 

ПРИОРИТЕТ VII. 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – не се отнася до Община град Добрич 

 
ПРИОРИТЕТ VIII. 

РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

 
Община град Добрич работи непрекъснато за създаване на благоприятна среда 

за насърчаване на междукултурния диалог, чрез който се осъществяват размяна на 

мнения между хора или групи с различен етнически, културен, религиозен и езиков 

произход въз основа на взаимно разбиране и уважение, което днес  кореспондира с 

идеите на модерното общество. Тя работи активно за насърчаване на културното 

многообразие като част от българската национална култура. Водена от този принцип, 

Община град Добрич: 

- осигурява равен достъп до култура; 

- съдейства за съхраняването, развитието и популяризирането на различните  

етнокултури; 

- възпитава у децата и младите хора взаимно уважение, толерантност и 

зачитане правата на всеки човек. 

 Насърчаването на  междукултурния диалог между живеещите в ЕС млади хора в 

периода, в който те все още развиват своя светоглед и придобиват познания и умения за 

своето бъдеще е от особено значение в контекста на съвременната глобализация. 

Контактите и взаимодействието с култури, различни от собствените, стимулира 

любопитството и желанието на младите хора да се свързват със свои връстници от 

целия свят и допринася за изграждане на толерантност и взаимно уважение, които са 

предпоставка за междукултурен диалог, който поражда нови идеи и развива разбиране 

за обществото. 

В СУ „П.Р.Славейков“ благодарение на богатия библиотечен фонд с литература 

освен на български, също и на английски, руски и немски език учениците контактуват с 

други култури чрез литературното творчество и натрупват познания за системата на 

възприемане, на мислене, на оценка на чуждата култура. По повод Деня на Европа са 

организирани четения в клас на оригинална художествена литература. 

В края на отчетния период СУ „Св. Климент Охридски“ спечели проект 

„Академия за активно обучение“ по Програма „Еразъм +“. Училището си партнира с 
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Полша, Кипър, Гърция, Италия и Испания. Участниците в проекта работят в посока на 

свързването на традиционната методика с иновативните практики в дигиталната ера, в 

която живеем. Очакваните резултати са повишаване на интереса и активността на 

учениците, увеличаване на познанията и използването на цифрови технологии като 

роботика,  3D печат, виртуална реалност, подобряване на училищните резултати. 

СУ „Димитър Талев“ спечели три международни проекта по програма Еразъм +, 

дейностите по които се извършват само онлайн с партньорските училища, поради 

пандемията от COVID-19 и присъствено с учениците от училище, когато това е 

възможно. 

През отчетния период Младежки център - Добрич създаде и популяризира в 

социалните мрежи онлайн публикации и видеа, посветени на значимите дати, 

насочващи вниманието на младите хора към темите за толерантността и човешките 

права,  както следва:  

21 март - Международен ден за ликвидиране на расовата дискриминация; 

4 ноември – Подписване на Европейската конвенция за правата на човека, която 

отбеляза своята 70-та годишнина; 

9 ноември - Международен ден за борба с расизма, фашизма, антисемитизма и 

ксенофобията; 

16 ноември - Световен ден на толерантността;                                              

10 декември - Международния ден за правата на човека.  

Посланията достигнаха до 934 млади хора. В резултат от всички реализирани 

дейности през отчетеният период се създаде среда, стимулираща потенциала на младия 

човек, с възможност за свободно общуване и създаване на нови приятелства в условия 

на толерантност и подкрепа. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ IX. 

ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА 

НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

 

 Правонарушения, извършени от млади хора  

             В превенция на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община 

град Дборич. 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, 

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

освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК.  

През 2020 г. до  комисията са постъпили 37 преписки, от които 35 са образувани 

и разгледани с 51 участници /14 момичета и 37 момчета, а в зависимост от  възрастта 

им – съответно 20 малолетни и 31 непълнолетни/. Две възпитателни дела не са 

разгледани, тъй като при едното, лицето е навършило пълнолетие и прокурорската 

преписка е прекратена съгласно ЗБППМН, а другото поради липса на достатъчно данни 

за извършено деяние съгласно чл.16, ал.3 от ЗБППМН.  

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна 

прокуратура – 18, РП  Генарал Тошево – 1,  РП – Каварна – 2, Първо РУ на МВР гр. 

Добрич – 4, Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – 4, ОУ „Христо Смирненски“ – 

1, СУ „Св. Климент Охридски“ – 1 , ЦНСТДБУ  – 5 и сигнал от длъжностно лице –1. 

Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби на движими 

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

управление на МПС без свидетелство за самоуправление. Тенденцията е за увеличаване 
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на случаите на бягства, психически и физически тормоз, и управление на МПС без 

свитедетелство за управление.  

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 възпитателни дела. Предоставят се 

материалите на доверени представители или адвокати, ангажирани като защитници по 

делата. Преди разглеждането на възпитателни дела, МКБППМН събира допълнителна 

информация относно семейна среда, здравословно състояние, семейни отношения, 

приятелски кръг и други данни за извършителя с цел мерките, които ще се наложат на 

лицето да бъдат максимално ефективни.  

За две малолетни и три непълнолетни лица МКБППМН разгледа 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.  МК работи в сътрудничество със осциалните служби и педагогическите 

съветници в училищата.  

През 2020 г. МКБППМН изготви 56 „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 Комисията. На основание на оценката се изготвя индивидуален план за 

корекционно-възпитателна работа с извършителите и техните семейства. В края на 

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

положителни промени в поведението, обществения възпитатал, извършвал 

корекционно-възпитателния процес предлага пред секретаря и инспекторите ДПС за 

продължаване или отпадане на възпитателния надзор. При съществуване на „среден“ 

или „висок риск“, надзорът продължава.   

Не са констатирани случаи на непълнолетни лица, споделящи идеи или  

принадлежащи към организации с екстремистки ил радикален характер.  

Няма регистрирани малолетни и непълнолетни, извършващи 

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

както и криминални деяния,  извършени от футболни агитки.  

До комисията не са постъпвали и сигнали от служители на транспортна полиция 

за посегателства и увреждане на съоръжения от жп транспорта и влакови композиции.  

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

-„Участие в психологически консултации, обучения и програми за преодоляване на 

отклоненията в поведението” – чл.13, ал.1, т.3 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.4 от ЗБППМН; 

-„Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” съгласно чл.13, ал.1, 

т.5 от ЗБППМН. 

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

децата и младите хора, както и със засиления родителски контрол.  

Всички наложени възпитателни мерки се контролират от МКБППМН. Целта на 

възпитателните дела е да се осъзнаят същността на извършеното деяние и да настъпят 

положителни промени в поведението.  

През 2020 г. не се наблюдава повишаване на възпитателните дела. 

Чрез лекции, представени от магистрати от Административен съд – Добрич е 

повишена правната култура и информираността на учениците от СУ „П.Р.Славейков“ з 

относно структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.      

   

 Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора 

Възпитаването на култура за отговорно поведение на пътя е ключов фактор за 

минимизиране на рисковете от инциденти и пътно транспортни произшествия. Ето 
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защо всички образователни институции работят за формирането на тази култура. По 

отношение на младежите през 2020 г. училищата в Добрич реализираха следните 

инициативи: 

- Отбелязвяне на Европейския ден без загинали на пътя, както и Световния ден 

за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия в СУ „Д. Талев“ - 

рисунки по темата, беседи, проведени от педагогическия съветник и класните 

ръководители.  

- лекции и представени статистически данни в СУ „П. Р. Славейков”,  

разговори и дискусии относно отговорността към собствения живот и живота на 

другиге. Младежите бяха  провокирани да разглеждат критично собственото си 

поведение. 

 

 

 

Приета с Решение №19-2 от 30.03.2021 г.  

на Общински съвет град Добрич 


