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Част I  ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

ГР. ДОБРИЧ 

На основание чл.15, ал.2 и ал.6 от Закона за контрол върху наркотичните вещества 

и прекурсорите, чл. 17 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Националния съвет по наркотични вещества. 

 

1. Състав на ОбСНВ 

Председател – Д-р Емилия Баева – Зам. Кмет “Хуманитарни дейности”  

Секретар – Анета Кирилова 

Членове: 

1. Калина Георгиева – Секретар на Община град Добрич. 

2. Д-р Светла Ангелова - Директор РЗИ гр. Добрич. 

3. Д-р Даниела Събева – Директор на ОДПЗС “Д-р П.Станчев” ЕООД гр. Добрич 

4. Светлана Василева – Началник РИО гр.Добрич. 

5. Марияна Симеонова –   гл.експерт “Училищно образование “ 

6. Красимира Кирова – гл. експерт „Здравеопазване и социална политика“в Дирекция 

‘‘Хуманитарни дейности‘‘ 

7. Д-р Георги Желев - Общински съветник  

8. Кина Драгнева - Общински съветник 

9. Петър Петров - Общински съветник 

10. Десислава Трифонова – Общински съветник 

11. Марияна Монева - старши инспектор на Областно звено” Изпълнение на наказанията” гр. 

Добрич, сектор “Пробация” 

12. Радослав Бухчев – прокурор в Окръжна прокуратура 

13. Станислав Богданов – нач. група Криминална полиция в І-во РПУ град Добрич 

14. Валентин Димитров - Инспектор ДПС в І-во РПУ на МВР 

15. Наталия Франгова – Секретар на МКБППМН 

16. Николинка Георгиева – нач. отдел “Закрила на детето” 
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Общински съвет град Добрич с Решение 3-31 от 20.12.2019 г., утвърди състава на Общински 

съвет по наркотични вещества - Добрич.  

 

Адрес на Превантивно - информационен център град Добрич 

9300 гр. Добрич, ул. “Независимост” 7 

кабинет 805 - Анета Кирилова, Кремена Димитрова,  

е-mail: osnv_dobrich@dobrich.bg; osnv.dobrichbg@gmail.com 

тел.: 058 600 577; 0889350137 

кабинет 1104 - Мария Добрева, Детелина Иванова 

тел: 0897 909 772  

e-mail: picdobrich@dobrich.bg 

http: //overcomedrugs.dobrich.com/ 

 

2. Брой заседания, проведени през 2021 год.  

През 2021 г. Общински съвет по наркотични вещества град Добрич проведе две заседания, 

поради динамичната пандемична обстановка в областта и невъзможността за присъствено 

провеждане . 

3. Копия на: дневен ред, протокол-решение и присъствен списък от всяко 

едно от проведените заседания. 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

ПРОТОКОЛ  

№1 

от проведено заседание на Общински съвет по наркотични вещества град Добрич 

 

1. Д-Р ЕМИЛИЯ БАЕВА – Зам.- кмет „Хуманитарни дейности“, Председател на 

Общински съвет по наркотични вещества 

2. ИВАНКА НАНОВА – Секретар на Общински съвет по наркотични вещества, 

ръководител на Превантивно-информационен център по наркотични вещества Община 

град Добрич  

3. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА – Секретар на Община град Добрич 

4. ДОНА ГЕОРГИЕВА – РЗИ Добрич 

5. ДИАНА ПЕТРОВА – РУО Добрич  

6. Д-Р ДАНИЕЛА СЪБЕВА–СТОЕВА – Управител на ЦПЗ „Д-р П.Станчев“ ЕООД, гр. 

Добрич 

7. ГОРАН ПАНОВ – главен експерт „Училищно образование“ в Дирекция „Хуманитарни 

дейности“  

8. КРАСИМИРА КИРОВА – гл.експерт „Здравеопазване и социална политика“ в 

Дирекция  „Хуманитарни дейности“ 

9. Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ– Общински съветник  

10. КИНА ДРАГНЕВА – Общински съветник  

mailto:osnv_dobrich@dobrich.bg
mailto:osnv.dobrichbg@gmail.com
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11. ПЕТЪР ПЕТРОВ – Общински съветник  

12. ДЕСИСЛАВА ТРИФОНОВА - Общински съветник 

13. МАРИЯНА МОНЕВА – Старши инспектор на Областно звено „Изпълнение на 

наказанията” град Добрич, сектор „Пробация”  

14. СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ – Началник група „Криминална полиция” към Първо РУП 

гр. Добрич 

15. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ – Инспектор ДПС към Първо РУП  

16. НАТАЛИЯ ФРАНГОВА – Секретар на МКБППМН 

17. НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА – Началник отдел „Закрила на детето”  

 

Отсъстваха:  

1. РАДОСЛАВ БУХЧЕВ – Прокурор в Окръжна прокуратура  
 

Заседанието беше открито и водено от Д-р Емилия Баева - Зам.-кмет „Хуманитарни 

дейности“и Председател на Общински съвет по наркотични вещества град Добрич, при следния  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :  

1. Обсъждане и приемане на Годишен отчет за 2020 година за дейността на 

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно - Информационен център към него, гр. 

Добрич   

Д-р Емилия Баева:   

На заседанието присъстват необходимия брой членове, което позволява редовното 

протичане. Съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори 

се изготвя годишен отчет за 2020 г., като са взети предвид дадените указания на Министерството 

на здравеопазване. Предлагам да преминем към изпълнение на дневния ред.  

По първа точка от дневния ред давам думата на г-жа Иванка Нанова - Секретар на 

Общински съвет по наркотични вещества. 

Иванка Нанова посредством презентация запозна накратко присъстващите членове на 

Общински съвет по наркотични вещества с годишния отчет за 2020 година за дейността на 

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно - информационен център, гр. Добрич. 

Отчетът за 2021 г. е бил предварително изпратени по електронен път до всички членове на 

Общинския съвет по наркотични вещества, за да се запознаят детайлно с него.  

Акцент в работата на Общинския център по наркотични вещества и Превантивно-

информационен център е превенция на предлагането. През 2020 г. е продължило изпълнението 

на двете Национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества, заложени 

в Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) в училищата за децата от 5 до 7-

ми клас и от 8-ми до 11-ти клас, както и Общинските програми за превенция на предлагането на 

наркотични вещества в училищата. 

Проведени през 2020 г. мероприятия са : 

 Във връзка с 26-ти юни Международен ден за борба с употребата и нелегалния 

трафик на наркотици - Конкурс за есе на тема „Доза доброта” 

 През месец юни 2020 г. по покана на ОСНВ Добрич, екипът на онлайн 

приключенска терапия към ПИЦ София, заедно с ученици доброволци от Хуманитарна гимназия 
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„Св. Св. Кирил и Методий” направиха виртуална разходка в един от най-популярните природни 

паркове във Финландия – Пюха Луосто 

 В периода 04-06 август ПИЦ Добрич осъществи дискусионни срещи в Младежки 

център с децата от лятно училище „Еко лято” на тема „Общуване и сътрудничество 

 1 ноември – Ден на народните будители - конкурс за фото разказ на тема „Добрите 

примери в живота" 

Проведени обучения на специалисти, социални работници, училищни психолози и други:  

 от 29-ти до 31 юли 2020 г. на психолози и педагози с   водещ треньор  Миглена 

Евгениева Петкова и Геновева Иванова Димитрова надграждащо обучение по програма за 

изграждане на възпитателна компетентност в подкрепа на родители К. Е. Ш? – Кой е шефът?  

 От 6-ти до 08-ми юли ОСНВ проведе  обучителен семинар на 18 служителите на 

МКБППМН, ДПС и ПИЦ. Тема на семинара бе „Алтернативни програми, методи и техники при 

работа с деца и младежи от рискови групи” с водещ обучител Генадий Матвеев – психолог и 

Елена Маджарова социален работник от ПИЦ НВ София. 

 През месец ноември са започнали мотивационно - информационни срещи със 

специалисти от училищата, водено от специалистите на ПИЦ Добрич, но предвид въведената 

извънредната епидемиологична обстановка в страната, е спряно провеждането им. 

Нараства ролята на Превантивно-информационен център в разработването и 

провеждането на превантивни дейности на местно ниво. Успешно се разработват и прилагат 

превантивни програми за деца и младежи, като двете дългосрочни превантивно-спортни 

програми „Училище по карате“ и „Тенис училище“, като алтернативен подход по отношение на 

превенция на рисково поведение. Двете програми са високо ефективни, тяхното изпълнение 

позволява учениците да структурират правилно свободното си време и да избягват 

отрицателното въздействие на улицата. 

Д-р Емилия Баева: Предвид сложната епидемиологична обстановка в страната свързана с 

ограниченията, въведени поради пандемията от КОВИД 19, проведени бяха малко мероприятия, 

но все пак Общинския съвет по наркотични вещества и специалистите от ПИЦ правят всичко 

възможно, за да работят и да провеждат обучения и срещи с ученици, учители, специалисти, 

психолози и т.н.  

Има ли други предложения, коментари и въпроси? Ако няма – предлагам да гласуваме 

приемането на отчета за 2020 г. 

ЗА-17; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-0; ПРОТИВ-0 

Отчетът е приет с пълно мнозинство и без забележки. 

2. Обсъждане и приемане на План за действия за изпълнение на общинската 

стратегия за превенция на наркоманиите за 2021 година на Общински съвет по наркотични 

вещества и Превантивно - Информационен център - гр. Добрич. 

Д-р Емилия Баева:   

По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Иванка Нанова - Секретар на 

Общински съвет по наркотични вещества. 

Г-жа Иванова: Предварително по електронен път е бил изпратен планът за действие на 

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно - Информационен център - гр. Добрич 

за 2021 г. и всички би трябвало да са се запознали с него. 
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Д-р Емилия Баева: Има ли други предложения, които могат да се добавят в годишния план 

или въпроси ? Планът е така разработен, че се допуска допълването му и промяната през цялата 

година. Очакваме от всички членове на Общинския съвет по наркотични вещества съдействие 

при работата на специалистите от Превантивно-информационен център, както и предложения 

какво да се включи още в Плана за действие за 2021 г. Д-р Баева отбеляза, че в него са заложени 

както до сегашни дейности, така и нови. Надяваме се да имаме възможност да се работи на терен, 

да се организират обучения и мероприятия след като се отпуснат строгите мерки заради 

ситуацията с  Ковид-19 и големият брой заболели.  

Д-р Баева запозна членовете на Общинския съвет по наркотични вещества, че на 

проведената през месец ноември 2020 г. Националната конференция по проблемите на 

превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, са определени три дати през 

годината, които трябва задължителното да бъдат отбелязани с кампания, мероприятие, конкурс 

или друго събитие. Това са:  

1. Международен ден за безопасен интернет – всеки втори вторник на месец февруари 

2. 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици 

3. 10-ти октомври – Световен ден за психичното здраве 

Д-р Баева отбеляза факта, че в момента се работи по ремонт и обновяване на зала за 

нуждите на Общински център по наркотични вещества, нахождаща се на 12-ти етаж в корпус 3 

на Община гр. Добрич, за която ще се използват пари от годишния бюджет на ОбСНВ Добрич и 

ПИЦ. Залата ще бъде използвана за заседанията на ОбСНВ и обучения и срещи на специалистите 

ПИЦ с учители, психолози, социални работници, педагогически съветници.  

Ако няма – предлагам да гласуваме приемането на план за действие за 2021 г. 

ЗА-17; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-0; ПРОТИВ-0 

Планът за действие за 2021 г. е приет с пълно мнозинство. 

 

Членовете на съвета бяха уведомени, че за следващото заседание ще бъдат уведомени при 

наличие на благоприятна и безопасна обстановка предвид пандемията.  

 

Поради изчерпвани на дневния ред заседанието приключи в 15.00 часа. 

 

Д-р ЕМИЛИЯ БАЕВА 
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“и 

Председател на ОбСНВ 

 
ИВАНКА НАНОВА 

Секретар но ОбСНВ 
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ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

ПРОТОКОЛ  

№2 

от проведено заседание на Общински съвет по наркотични вещества град Добрич 

 

Днес, 12 ноември 2021 година от 14.00 часа в малката заседателна зала на Община град 

Добрич се проведе заседание на Общински съвет по наркотични вещества град Добрич.  

На заседанието присъстваха:  

1. Д-р ЕМИЛИЯ БАЕВА – Зам.-кмет ХД, Председател на Общински съвет по наркотични 

вещества 

2. АНЕТА КИРИЛОВА – Секретар на Общински съвет по наркотични вещества  

3. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА – Секретар на Община град Добрич 

4. ДОНА ГЕОРГИЕВА – Представител на РЗИ град  

5. Д-Р ДАНИЕЛА СЪБЕВА – Управител на ЦПЗ ‘‘Д-р П.Станчев‘‘ ЕООД, град  Добрич 

6. ДИАНА ПЕТРОВА – Представител на РУО Добрич   

7. КРАСИМИРА КИРОВА – гл.експерт на „Здравеопазване и социална политика“ в 

Дирекция ‘‘Хуманитарни дейности‘‘ 

8. ДЕСИСЛАВА ТРИФОНОВА – Общински съветник  

9. РАДОСЛАВ БУХЧЕВ – Прокурор в Окръжна прокуратура  

10. СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ – Началник група „Криминална полиция” към Първо РУП  

11. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ – Инспектор ДПС към Първо РУП  

12. НАТАЛИЯ ФРАНГОВА - Секретар на МКБППМН град Добрич 

13. МАРИЯНА МОНЕВА – Старши инспектор на Областно звено „Изпълнение на 

наказанията” град Добрич, сектор „Пробация”, звено град Добрич  

 

Отсъстваха:  

1. МАРИЯНА СИМЕОНОВА – гл.експерт „Управление и контрол на училищното и 

предучилищно образование“ 

2. КИНА ДРАГНЕВА – Общински съветник 

3. ПЕТЪР ПЕТРОВ – Общински съветник 

4. Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ – Общински съветник 

5. НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА – Нач. Отдел ‘‘Закрила на детето‘‘ 

 

Заседанието протече при следния  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Обсъждане и приемане на проекта за Общинска стратегия за превенция на 

наркоманиите (2021-2025 г.) град Добрич.  

2. Обсъждане и приемане на Годишен градски доклад 2020 г. 

3. Други. 

 

Заседанието беше открито и водено от Д-р Баева – Зам.-кмет ХД и Председател на 

Общински съвет по наркотични вещества град Добрич.  
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Д-р Баева: Днес провеждаме второто за 2021 г. заседание на Общински съвет по 

наркотични вещества. Благодаря на всички за присъствието. На заседанието присъстват 13 

членове на ОбСНВ, което позволява редовното му протичане. Предлагам да преминем към 

изпълнение на дневния ред. 

По първа точка – обсъждане проекта за Общинската стратегия за превенция на 

наркоманиите 2021-2025 г. давам думата на секретаря Анета Кирилова, която да Ви запознае 

накратко. 

Анета Кирилова: На електронните пощи на всички членове беше изпратен проекта на 

Общинска стратегия за превенция на наркоманиите (2021-2025 г), която е част от днешния 

дневен ред и предполагам, че сте имали възможност да се запознаете с нея 

Кратко представяне : 

Настоящият проект за стратегия за превенция на наркоманиите е естествено продължение 

на активната политика за намаляване търсенето на психоактивните вещества, провеждана от 

Община град Добрич през последните години. Заложените в нея цели и задачи се основават на 

балансиран и цялостен подход, който отговаря на съвременните изисквания за добри практики. 

Представената Стратегия е съобразена със Стратегията на ЕС за борба с наркотиците 

(2021 – 2025 г.) и Националната стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г. ) и Плана за 

действие към нея. 

Проектът на Общинската стратегия за превенция на наркоманиите (2021 – 2025 г.) 

включва две стратегически области на действие – намаляване на търсенето и намаляване на 

предлагането. 

Същевременно е съобразена и със следните Национални стратегии и програми: 

 Проект на Национална здравна стратегия (2021-2030 г.); 

 Проект за Стратегия за психично здраве на гражданите на Република България (2020-

2030 г.). 

През последните години в България се наблюдава известна динамика в основните 

показатели за употребата на наркотици, която съответства на общите тенденции в Европейския 

съюз. При разработването и приемането на Стратегия за превенция на наркоманиите е важно да 

се вземат предвид състоянието и тенденциите при употребата на наркотични вещества както на 

национално, така и на месно ниво. 

Д-р Емилия Баева: Предвид, че сте имали възмосност да се запознаете предварително с 

проекта на Общинската стратегия за борба с наркоманиите (2021-2025 г.) някой има ли други 

предложения, коментари и въпроси? Ако няма – предлагам да гласуваме. 

ЗА-13; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-0; ПРОТИВ-0 

Проектът на стратегията е приет с пълно мнозинство и без забележки. 
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По втора точка от дневния ред, тъй като имахте възможност да се запознаете 

предварително  с Градския годишен доклад 2020 г., преминаваме направо към обсъждане и 

приемане му.  

Имате думата за изказване на становища и предложения. 

Предлагам да гласуваме Градският годишен доклад 2020 г. с направените предложения.  

Гласували : ЗА-13; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-0; ПРОТИВ-0 

Градски годишен доклад е приет с пълно мнозинство и без забележки. 

Д-р Баева: Имате ли въпроси, предложения или тема за обсъждане на следващото 

заседание? Някой иска ли да сподели нещо, което счита че е важно за работата на Общински 

съвет по наркотични вещества?  

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи в 15.00 часа.  

 

Д-Р ЕМИЛИЯ БАЕВА  

Зам.-кмет ХД, Председател на ОбСНВ 

 

АНЕТА КИРИЛОВА 

Секретар на ОбСНВ  

 

4. Оказана методическа помощ за развитие на превенцията в общините, в които няма 

създадени  комисии по наркотични вещества, на територията на областта.  

 

През 2021 г. не е оказана методическа помощ по превенция употребата на наркотични 

вещества в общините, в които няма създадени комисии по наркотични вещества, на територията 

на област Добричка. 

 

5. Копие на отчетите на експертите от Превантивно – информационен център към 

Общински съвет по наркотични вещества – Добрич. 
 

Годишен отчет на специалистите ПИЦНВ гр. Добрич за 2021 г. 

През 2021 г. специалистите ПИЦ работиха по: 

1. Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества 5-7 клас 

Реализирани дейности   Екип  

 

Брой 

обхванати 

ученици 

Брой 

обучени 

специалисти  

Брой 

обхванати 

родители 

Реализиране на програмата в 5.а клас в 

ОУ „Христо Ботев“ – провеждане на 

петте срещи за пети клас 

Мария 

Добрева 

Детелина 

Иванова 

Анета 

Кирилова 

26 1 0 
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2. Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества 8-11 клас 

Реализирани дейности   Екип  

 

Брой 

обхванати 

ученици 

 

Брой 

обучени 

специалисти  

 

Брой 

обхванати 

родители 

Проведени две информационни срещи с два 

осми класа в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Набрани са 13 доброволци от двата класа. 

Започнахме петте срещи с доброволците, но 

поради карантина на единия клас и факта, че 

ръководството на училището на позволява 

смесването на класовете,  продължихме 

срещите само с единия клас. Обучението на 

доброволците от настоящия вече 9.б клас за 

водене на часовете в класа им приключи и 

вече са проведени 3 от срещите с програмата 

за 8. клас. Предстои да довършим срещите за 

осми и да продължим с програмата за 9. 

клас. Предвиждаме да довършим обучението 

на другия 9.а клас и да реализираме часове и 

техния клас. 

Мария 

Добрева 

Детелина 

Иванова 

Анета 

Кирилова 

Кремена 

Димитрова 

52 1 0 

Проведени бяха следните обучения:  

№ Тема на обучението  Водещи   Дейности  Целева група/и брой 

обхванати хора  

 Информационно-

мотивационни срещи 

с училищни 

специалисти за работа 

по двете Национални 

програми 5.-7. и 8.-11. 

Клас 

Мария Добрева 

Детелина 

Иванова 

Анета 

Кирилова 

Кремена 

Димитрова 

Провеждане на 

информационно-

мотивационните срещи 

с училищни 

специалисти за работа 

по двете Национални 

програми 5.-7. и 8.-11. 

клас  

Училищни 

специалисти от Област 

Добрич, т.е. 66 

училища с общо 93 

училищни специалисти 

– 59 специалиста по 

Националната 

програма 5.-7. клас и 

34 специалиста по 

Националната 

програма 8.-11. клас  

 

Проведени бяха следните кампании:    

1. Кампания по повод безопасния интернет "Защитени в нета". В рамките на седмицата за 

безопасен интернет са проведени 4 срещи със седми и осми – общо 96 ученика. 
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2. По повод 26 юни Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на 

наркотици организирахме конкурс за есе на тема „Изборът да си свободен. В конкурса 

бяха включени всички областни училища. Получихме общо18 есета, от които 3 на деца 

под 15 години  и 15 на деца над 15 години. 

3. По повод 10 октомври Ден на психичното здраве организирахме Среща-разговор с 

представители на фондация "От другата страна" и прожекция на късометражни филми. За 

срещата бяха поканени 112 деца от 5 общински училища. 

 

Други дейности, свързани с работния процес: 

През цялата година специалистите ПИЦНВ отделят време за самоподготовка и 

запознаване с нова информация относно пряката си дейност. Целогодишно се поддържа фейсбук 

страницата и се споделят статии, свързани със зависимостите и психологическа помощ. 

Отделя се време за подготвяне и намиране  на материали, изработване на сценарий ( 

дизайн ) , презентации за провеждане на часове при посещение в училищна среда. 

След като бяха изпратени през месец март двете методически ръководства за работа по 

двете Национални програми – беше отделено време от всички специалисти ПИЦ за разучаването 

им, както и самоподготовка  за работа по тях в училищна среда сред учениците, както и 

подготовка за представяне на програмите и теоретичните части пред училищните специалисти, с 

които бяха проведени на живо мотивационно-информационни срещи. 

Участия са взети във всички онлайн срещи , които бяха организирани от НЦОЗА.  

Анета Кирилова като специалисти ПИЦ взе участие в онлайн обучение „Насоки за работа 

с младежи, злоупотребяващи с психоактивни вещества“ на 24 и 25 февруари 2021 г.. 

Специалистите ПИЦНВ взеха участие в кръгла маса на тема „Ефективно сътрудничество 

между НПО и правителствени учреждения - ключът към успеха в борбата с наркотиците“. 

Организатор и домакин на кръглата маса бе Фондация Международна Психотерапевтична 

асоциация „Свобода“. Събитието бе посветено на 26 юни - Международния ден за борба със 

злоупотребата и нелегалният трафик на наркотици. В тази кръгла маса взеха участие и 

специалисти от ЦПЗ “д-р Петър Станчев“ Добрич, Дирекция Социално подпомагане Добрич, 

Православен център за зависими към Сдружение „Отвори очи“ гр. Варна, Николай Диков от 

Сдружение „Реванш“ София. По време на кръглата маса участниците представиха дейността си, 

запознати бяха с програмата за психо-социална рехабилитация „Пътят към свободата“ на 

домакините, обсъдени бяха възможности за сътрудничество.  

 През 2021 г. беше извършен ремонт на зала, с която досега не разполагаше ОбСНВ и 

ПИЦНВ Добрич и която бе необходима , за да могат да се провеждат мериптиятия, обучения и 

други. 

 

6. Заети и незаети щатни бройки. 
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Всички 6 щатни бройки в ОбСНВ и ПИЦНВ са заети, с изключение на една незаета - 

позицията на Председател, която обаче реално е заемана от Д-р Емилия Баева, която е зам.-кмет 

"Хуманитарни дейности" община град Добрич. 

 

7. Екип на ОбСНВ и ПИЦ 
№ Длъжност Име, презиме, фамилия Квалификация Заетост 

1. Председател на 

ОбСНВ 

Д-р Емилия Байчева 

Баева-Петрова 

Зам. кмет 

"Хуманитарни 

дейности" община град 

Добрич; 

Магистър, здравен 

мениджмънт 

Магистър-лекар, спец. 

педиатър 

 

2. Секретар на 

ОбСНВ 

Иванка Нанова магистър социален , 

социално управление 

Пълен работен ден, 

работила до 

31.08.2021 г., 

пенсионирана 

3. ПИЦ специалист 

– до 31.08.2021 

г. 

Секретар на 

ОбСНВ – от 

01.09.2021 г. 

Анета Георгиева 

Кирилова 

магистър, реклама и 

връзки с 

обществеността 

Пълен работен ден 

4. ПИЦ специалист Мария Добрева Стоянова професионален 

бакалавър, 

предучилищна 

педагогика 

Пълен работен ден 

5. ПИЦ специалист Дарина Маринова 

Йорданова 

експерт, юрист Пълен работен 

ден– работила до 

31.03.2021 г. 

6. ПИЦ специалист Кремена Светлозарова-

Димитрова 

бакалавър, туризъм Пълен работен ден 

7. ПИЦ специалист 

"Обработка на 

данни" 

Детелина Стефанова 

Иванова 

бакалавър, психология Пълен работен ден 

8. ПИЦ специалист Димитър Стоянов Димов магистър, инженер      Пълен работен ден 

9. ПИЦ специалист Мирена Ицкова Янкова експерт, юрист Пълен работен ден, 

назначена на 

09.08.2021 г. 

 

Приет с Решение № 31-7 от 22.02.2022 г.  

на Общински съвет град Добрич 


