
Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната 
общност от бюджета на Община град Добрич – в подкрепа на свързването, 

разширяването и включването на младите хора в общността

С Решение № 19-23/30.03.2021 г. на Общински съвет, Община град Добрич
стартира процедурата за кандидатстване по Програмата за 2021 г.

 Бенефициенти
 Апликационна форма
 Краен срок за кандидатстване
 Информационен ден
 Увеличена безвъзмездна финансова помощ за проектни предложения от

«до 2000 лв.» за 2020 г. на «до 3000 лв.» за 2021 г.

VІІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА 
ДО КУЛТУРА-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА»



Програмата е още една възможност за включване на младите хора в
културни събития не само като зрители, а и като инициатори на
иновативни подходи при представянето на нови културни форми.
Повишаване административния им капацитет за успешно търсене и
намиране на възможности за финансиране на техни инициативи.
Насърчаване на гражданското участие и развитие на социалния
капитал в общността.

Приоритетни области на Програмата:

Социална сфера и 
здравна превенция

Околна 
среда

Образование

КултураСпорт



 Администриране
 Контрол
 Отчетност
 Равнопоставеност
 Прозрачност
 Достъпност

Трима граждани от Добрич, 
представители на гражданското 
общество, номинирани  директно от 
гражданите

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Трима експерти от общинска 
администрация

Трима общински съветници

Председател 
без право на 

глас



2. СУН СУ «П.Р. Славейков»  с проект «Здраве, обич, сили = деца щастливи»
http://www.prslaveikov.com/su-vp-r-slaveykovv-priklyutchi-proekt-vzdrave-obitch-sili-na-detsa

 Модул «Здраве» - специално подбрани, ежедневни и леснодостъпни двигателни и 
лечебно - профилактични упражнения ;

 Модул «Обич» - сюжетно- ролеви игри с  цел преодоляване на агресията и изложба с 
рисунките, разкриващи емоционалното им състояние , арт-занимание;

 Модул «Сили» - кулинарно състезание за приготвяне на здравословни храни и напитки

1. СУН СУ «Любен Каравелов» с проект 
«Знаем как да се движим безопасно»

https://karavelov.com/bart/mozhem-da-se-dvizhim

 Площадка в двора на училището за провеждане на 
часове по безопасно движение по пътищата; Метод 
«учене чрез игра» – в свободното време - състезания, 
демонстрации и забавления;
 Активно участие на местната общност при 
реализацията

http://www.prslaveikov.com/su-vp-r-slaveykovv-priklyutchi-proekt-vzdrave-obitch-sili-na-detsa
https://karavelov.com/bart/mozhem-da-se-dvizhim


3. СНЦ «Ейнджъл моделс» с проект 
«Танцувай със здравето – Алегрия» 

https://www.youtube.com/watch?v=RJaziKSoxrQ

 Иновативен танцов протокол;
 Изключителен интерес - 60 жени на възраст

между 30 и 65 г., преборили се с рак на 
гърдата и/или все още лекуващи се;

 Продължителност - 5 месеца и доказани
резултати при подобряване състоянието им. 

4. СНЦ ДЯ «Пролет»  с проект 
«Големи чудеса за малки деца» 

https://pronewsdobrich.bg/2020/08/03/v-detska-yasla-prolet-
organizirat-praznik-po-proekt-golemi-chudesa-za

 Зала по психомоторика за деца на възраст от 1 до 7 г. ;
 Образователна лектория за родители, педагози, 

специалисти за работата с деца със специални
образователни потребности.

https://www.youtube.com/watch?v=RJaziKSoxrQ
https://pronewsdobrich.bg/2020/08/03/v-detska-yasla-prolet-organizirat-praznik-po-proekt-golemi-chudesa-za


 Обособен кът за почивка за децата и 
възрастните от квартала с възможност да се 
учат да проявяват емпатия и да общуват с 
хора с определени дефицити; 

 Популяризиране дейността на «Чудната
градина» - социално предприятие за хора с 
интелектуални затруднения

http://globaldobrich.org/kakvo-novo/

 Запознаване на младите хора 
с  механизмите  за управление на 
гражданското общество;
 Създадена виртуална 
образователна платформа

https://provaton.bg/2020/09/14

 Арт занимания по приложно 
изкуство - рисуване върху стъкло;
 Изработени и експонирани  ок. 
200 художествени предмети

6. НЧ «Мевляна - 2012 г.»  с проект  «Вълшебства върху стъкло»

5. Фондация «Св. Николай Чудотворец»  с проект  «Чуден свят»

7.  СНЦ «Граждани в повече» с проект 
«Младежка академия Граждани за Добрич»

http://globaldobrich.org/kakvo-novo/
https://provaton.bg/2020/09/14


8. НЧ „Български искрици - 2016 г.“ с проект „Жива история“
http://www.tvdobrich.com/2020/06/24/obichaite-za-enovden-vazstanoviha-deczata-ot-nch-

balgarski-iskriczi/

«Добруджански хайдути
Епизод  – Димитър Калъчлията»

 Открити уроци в училищата в града;
 Възстановки на обичаи от народния обреден календар – Петльовден, Еньовден;
 Театрализирани живи картини, пресъздаващи моменти от българската история;
 Филм

«Към безсмъртието –
по-прекия път» - Епизод 

от Априлското въстание в 
Северна България

Еньовден

http://www.tvdobrich.com/2020/06/24/obichaite-za-enovden-vazstanoviha-deczata-ot-nch-balgarski-iskriczi/


Отчет  приет с Решение №17-5 от 26.01.2021 г.
на Общински съвет град Добрич (усвоени 14 500 лв.)– виж на:

https://www.dobrich.bg/files/upload/ObS_Files/Otchet_Grajdanski_inciativi_2020.pdf



Класирани и одобрени за 
финансиране 

за 2021 г.
С общ бюджет 14 994 лв.

1. Сдружение  «Ние – 2020» с проект «Ние сме различни, 
активни, обичани» 

2. СУН «П. Р. Славейков» с проект «Децата – активни 
граждани» 

3. Сдружение «Смесен хор Добрич» с проект «Будителите 
в Добрич» 

4. НЧ «Мевляна -2012 г.» с проект «Камък, ножица, 
хартия» 

5. Сдружение  «Еко Добруджа» с проект «Зеленотопия» 

6. Сдружение «Граждани +» с проект «Идеи с бъдеще за 
Добрич»

Успях !

Следва изпълнението

https://www.dobrich.bg/bg

https://www.dobrich.bg/bg


КРАЙ 

Благодаря за вниманието !

Светлана Попова – главен 
експерт „Хуманитарни 

дейности“– Култура
Община град Добрич


