
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад за изпълнение на дейности по приетата областна програма за работа на Обл.ССЕДВ (2010-

2015 г.), за второто полугодие на 2011 г и изпълнението на ангажиментите по Националния план 

за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.”, 

включваща и наименование на проекта/дейността, място и период на реализация, цел, резултати, 

устойчиви практики, източници на финансиране, стойности и др.; 

 

Дейности, изпълнени от Дирекция „Регионална Служба по заетостта” – Варна (включващи доклади на Дирекции „Бюра по труда” Добрич, 

Каварна, Генерал Тошево, Тервел), постоянни членове на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси: 

Във връзка с инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.”, Дирекция „Регионална служба по заетостта” - Варна 

реализира план за 2011г., като неразделна част от плана за действие на ДРСЗ за годината. В него са набелязани инициативи и съответни мерки за 

постигането им.  

1. Повишаване на конкурентноспособността на ромите на пазара на труда, включително в съвременните области на трудова 

активност. 

През 2011г. служителите в ДБТ от област Добрич работиха усилено за повишаване на конкурентноспособността на пазара на труда на 

търсещите работа лица от ромски произход. Ангажираните в ДБТ Генерал Тошево и ДБТ  Добрич трудови посредници – ромски медиатори 

допринесоха с дейността си за изпълнението на заложените в плана показатели по Декадата на ромското включване. 
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През 2011г. ромските медиатори проведоха 945 неформални срещи с неактивни лица, от които 943 индивидуални и 2 групови с участието 

на 44 лица. В резултат на проведените кампании и неформалните срещи  през 2011г. в ДБТ Добрич и ДБТ Генерал Тошево са регистрирани като 

безработни 1094 неактивни лица, предимно от ромски произход. 

1.1 Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми. 

В дейности /от т.1.1 до 1.1.5. от приложената справка/, свързани с повишаване на пригодността за заетост и квалификация през второто 

полугодие на 2011г. са включени  277 безработни роми, регистрирани в ДБТ от Добричка област. 

Мотивирани за активно поведение на пазара на труда и търсене на работа през отчетния период са 27 лица, а в индивидуални и групови 

форми на професионално ориентиране са включени 26 безработни лица от ромски произход. Акцент в работата бе предоставянето на 

широкообхватна информация за същността на професиите, възможностите за включване в обучение и заетост по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” и най-вече в схема „Развитие”, квалификационния пазар, съдържанието на учебните програми, състоянието и 

развитието на пазара на труда и свободни работни места, права и задължения, произтичащи от регистрацията в ДБТ, ползване на преференции 

по ЗНЗ, възможности за работа в чужбина и др. 

През 2011 г. не са провеждани курсове по ограмотяване. 

През 2012 г. ще се реализира проект „Нов шанс за успех” по ОП „Развитие на човешките ресурси” – схема „Ограмотяване на възрастни”, 

в който Агенцията е партньор на МОМН. В рамките на проекта ще се мотивират и включат в обучение за ограмотяване или в обучение за 

класове от прогимназиалния етап предимно безработни лица от ромския етнос. 

Придобиването на документ за професионална квалификация увеличава значително шансовете за реализация на пазара на труда. За 

придобиване на професионална квалификация в обучение по схема „Развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси са 

включени 33 роми. Преминалите обучение са придобили квалификация по специалностите „озеленяване и цветарство” и „основни и 

довършителни работи в строителството”. 

1.2 Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа. 

През отчетния период, ДБТ от Област Добрич са съдействали за осигуряване на заетост на 212 роми, чрез включването им в различни 

програми, проекти, мерки за заетост, както и на първичния трудов пазар.  

Традиционно е включването на представители на ромската общност в заетост по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”, 

НП “Асистенти на хора с увреждания”, регионални програми за заетост и обучение и др. През  второто шестмесечие  на 2011г.  165 безработни 

лица от ромски произход, регистрирани в ДБТ от Добричка област са започнали работа по програми за заетост - като 120 от тях са включени в 

НП “ОСПОЗ”, 39 - схема „Развитие” по ОП „РЧР”, а останалите в други програми. Активна беше дейността на трудовите посредници във връзка 

с насочване на безработните към подходящи свободни работни места - 46 търсещи работа лица от ромски произход са устроени на работа на 

първичния трудов пазар. 
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2.Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес.  

В дейности по насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес през 2011 г. в плана на ДРСЗ Варна за 

Област Добрич е предвидено да бъдат включени общо 12 безработни роми, 8 от които да преминат мотивационно обучение и 4 да бъдат обучени 

по управление на собствен бизнес През отчетния период в ДБТ от Добричка област няма лица преминали мотивационно обучение и включени в 

обучение по управление на собствен бизнес. 

Неизпълнението на предвидените показатели, относно дейностите за насърчаване на предприемачеството на представителите от ромския 

етнос се дължи най-вече на  ниското образователно равнище, недостатъчна мотивация и инициативност от страна на безработните лица и 

липсата на достатъчен финансов ресурс за стартиране на собствен бизнес. Усилията ще продължат. 

3. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.  

За подпомагане на социалната интеграция и трудовата реализация на представителите на ромската общност е необходимо 

взаимодействие между всички ангажирани институции и организации. 

През второто полугодие на 2011 г. ДБТ от Добричка област организираха  срещи с представители на неправителствени организаци и 

лидери на ромски сдружения във връзка с информиране и търсене на тяхното съдействие при реализацията на предвидените действия в плана. 

Връзките на ДБТ с неправителствени ромски организации се задълбочават и са ориентирани към резултатност. През отчетния период са 

проведени срещи с kметовете на населени места с компактно ромско население, с представители на неправителствени организации, на които са 

обсъждани възможностите за включване в национални и регионални програми.  

Проблемите, които оказват влияние върху заетостта на ромите са свързани с: 

- неграмотността, която е пречка за добиване на професионална квалификация. 

- недостатъчното ниво на образователна степен, което не дава възможност да се включат в обучение за придобиване на професионална 

квалификация. 

- липса на мотивация за обучение и трудова реализация. 

 

ДБТ от Добричка област ще продължат да търсят целенасочено съдействие от представители на неправителствени ромски организации за 

активно партньорство в работата за повишаване мотивацията на безработните лица от ромската общност.  
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                            ДРСЗ Варна  

С П Р А В К А 

            за реализираните дейности по 

Десетилетието на  

            ромското включване,за периода 01.07- 

31.12.2011 г. за Област Добрич 

            

Дейности 

План               
на ДРСЗ за 

Област 
Добрич 2011 г. 

  

Област Добрич ДБТ Каварна ДБТ Генерал 
Тошево 

ДБТ Тервел ДБТ Добрич 
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1. Повишаване конкурентността на ромите на пазара на 
труда: 

582 277 539 63 116 71 147 44 75 99 201 

1.1 Повишаване на пригодността за заетост и квалификация 
на безработни роми, в т. ч.: 

130 65 96 0 0 11 24 0 0 54 72 

   1.1.1  Мотивация за активно търсене на работа 

75 27 37 0 0 0 0 0 0 27 37 
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   1.1.2  Професионална ориентация 
44 26 26 0 0 0 0 0 0 26 26 

   1.1.3  Ограмотяване, от тях: 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         1.1.3.1 Оперативна програма "РЧР" 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   1.1.4  Професионална квалификация, от тях: 
11 12 33 0 0 11 24 0 0 1 9 

         1.1.4.1 Оперативна програма "РЧР"  
  12 33 0 0 11 24 0 0 1 9 

   1.1.5  Ключови компетентности, от тях: 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         1.1.5.1 Оперативна програма "РЧР" 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2  Осигуряване на заетост на ромите, в т. ч.: 

452 212 443 63 116 60 123 44 75 45 129 

   1.2.1  Включени в програми, от тях: 
  165 310 52 84 49 86 41 65 23 75 

        1.2.1.1 Национална програма "ОСПОЗ" 

  120 224 51 71 25 51 39 58 5 44 

        1.2.1.2 Оперативна програма "РЧР"  
  39 53 0 5 24 24 0 0 15 24 

   1.2.2  Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ 

  1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

   1.2.3  Устроени на работа на първичен пазар на труда 

  46 132 11 32 11 37 2 9 22 54 

2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и 
управление на собствен бизнес: 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.1  Включени в мотивационни курсове 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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   2.2  Включени в обучение за стартиране и управление на 
собствен бизнес, от тях:  

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       2.2.1 Оперативна програма "РЧР" 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в 
подкрепа на трудовата реализация на ромите: 

5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

   3.1  Проведени срещи, кръгли маси, семинари, дискусии и 
кампании с ромски организации 

5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

                        

 
ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ  2005 - 2015 г. 

    

           План на ДРСЗ Варна за Област Добрич 2012 г. 
    

           

    
  

      

ДБТ Каварна ДБТ 
Генерал 
Тошево 

ДБТ Тервел ДБТ 
Добрич 

    Дейности     Бр.         

            

Общ брой обхванати лица по дейностите на плана ( т.1 + т.2 )  594 95 177 84 238 

1. Повишаване конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда 582 92 174 81 235 

   1.1 Повишаване на пригодността за заетост и квалификация            

на безработни роми         130 24 28 23 55 

Организиране на обучителни курсове на безработни лица, в рамките 
     

          

на годишните програми за обучение по НПДЗ и други планове:             

  
 - мотивация за активно търсене на 
работа   75 17 20 17 21 

   - професионална ориентация     44 5 7 5 27 
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   - професионална квалификация 
 

  11 2 1 1 7 

 1.2 Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа лица 452 68 146 58 180 

Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в            

рамките на годишните програми за заетост и обучение по НПДЗ и           

други планове                   

2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на           

собствен бизнес         12 3 3 3 3 

 2.1 Повишаване на предприемаческата култура на ромите   8 2 2 2 2 

Организиране на мотивационни курсове в рамките на годишните           

програми за обучение по НПДЗ и други планове             

 2.2 Подкрепа за започване на собствен бизнес     4 1 1 1 1 

Обучение по стартиране и управление на собствен бизнес           

3. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на           

трудовата реализация на ромите       5 1 1 1 2 

 3.1 Подкрепа и провеждане на инициативи и кампании с ромски 
 

        

организации на местно и национално ниво     5 1 1 1 2 

Срещи, кръгли маси, семинари, дискусии, кампании и др.           
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ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

Отчетна таблица – второ полугодие 2011 г. 

I. ЗАСЕДАНИЯ НА  ОССЕИВ .............. 

Дата: 

Място: 

Обсъждани теми: 

1..... 

2... 

3... 

Взети решения: 

1........ 

2........ 

3........ 

 

Заседания на Общински съвети:  

 

OССЕДВ град Добрич проведе заседание 

на 18.01.2011 год. в сградата на Община 

град Добрич 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Обсъждане и приемане на 

Отчет за дейността на 

ОССЕДВ за 2010 г. 

2. Обсъждане и приемане на 

План за работа на ОССЕДВ 

през 2011 г. 

3. Обсъждане и приемане на 

Програма на ОССЕДВ за 

периода 2011 – 2015 г. 

4. Други. 

 

Взети решения: 

 

1. Приема Отчета за дейността на ОССЕДВ за 2010 г. 

2. Приема Плана за работа на ОССЕДВ през 2011 г. 

3. Приема Програмата на ОССЕДВ за периода 2011 – 2015 г. 

4. Да бъде актуализиран състава на ОССЕДВ за 2011 г. и ромските НПО да представят 

документ за регистрация. 
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II.ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПОЛИТИКИ В СЪОТВЕТНИТЕ ПРИОРИТЕТИ 

Образование 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 Сформиране на СИП 

„Ромски фолклор” 

училища Ученици от 

ромски произход 

Образователна дейност Септември 2011 г.  

Резултати 

 

През учебната 2010/2011 г. са сформирани общо 4 групи за СИП „Ромски фолклор” в ОУ „Йордан Йовков” и ОУ „Бачо Киро”. В тази форма 

учениците получават теоретични знания за групите роми в нашата страна и техните характерни особености и различия. Изучават ромския 

фолклор – песни и танци, приказки, традиции и обичаи. Развиват и събирателска дейност, плод от която е подредения кът с ромски старинни 

предмети в ОУ „Йордан Йовков”. С научените танци децата от СИП „Ромски фолклор” участват в празненствата за Банго Васил (Ромската Нова 

година), Международния ден на ромите - 8 април, в общински концерти и др. Представителна група взема участие във фестивала „Отворено 

сърце” на организацията „Амалипе” в град Велико Търново, където представянето й е отлично. 

Чрез сформирането на групите СИП „Ромски фолклор” се създаде привлекателен социално-психологичен климат в училищата за ромските деца и 

се включиха мултиетнически елементи в учебния процес. 

Здравеопазване 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/бенеф

ициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

Проект за социално 

включване на 

Министерството на 

труда и социалната 

политика. 

Създаване на 

Общностен център за 

деца и семейства 

Община град 

Добрич 

840 деца от 0-7 

години и техните 

семейства от 

уязвими 

етнически групи; 

Предоставяне на единадесет 

(11) интегрирани услуги – здравни, 

образователни и социални.  

2 години –  

от 1 септември 2011 

г.  

до 1 септември 2013 

1 199 806 лв. 
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в частност 

ромската общност 

г.  

 

Резултати 

 

         През месец юни 2011 г. Община град Добрич подписа споразумение за финансиране по Проект за социално включване на Министерството 

на труда и социалната политика. 

         Целите на Проекта са свързани с превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното 

детско развитие. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски 

умения сред уязвимите групи родители, се цели да се постигнат следните резултати:  

- повишаване общото благосъстояние на децата;  

- подобряване училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години;  

- разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца и семейства с ниски доходи, деца с увреждания и техните родители.  

         Общностният център за деца и семейства ще бъде разкрит в общински имот, помещаващ се в ЖК „Балик”, ул. „Теменуга”5 (бивша ЦДГ № 

21), където понастоящем, в обособена площ от него, функционира Първичен здравен център. Сградата се намира в квартал със смесено население 

и без съществуващи социални услуги в близост.  

В общностния център ще се предоставят 11 интегрирани услуги – здравни, образователни и социални. 

           Целеви групи по проекта са:  

        • Деца от 0-7 г.: Деца от 0-7 г. и техните родители от уязвими етнически групи; в частност ромската общност; Деца чийто родители са 

безработни, получават социални помощи; Деца на самотни родители; Деца със здравословни проблеми; Деца от многодетни семейства; Деца с 

рисково поведение; Деца, чийто родители не полагат достатъчна грижа за децата си, с нисък родителски капацитет, поради ниско образование, 

Деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас 

       • Родители на деца от 0-7 г.: - Родители в рискова възраст (до 18 г.); Родители на деца във висок риск и бъдещи родители; Бедни и многодетни 

семейства; Самотни родители; Родители без или с ниско образование; Родители, живеещи в лоши битови условия; Родители, които не полагат 

достатъчно грижа за децата си. 

          Общата стойност на проекта е 1 199 806 лв. и включва: строително монтажни работи, свързани с преустройство, пристройка, надстройка, 

оборудване и обзавеждане на сградата в размер на 632 093 лв. Те ще се извършат в рамките на първата година. Предоставянето на 11 интегрирани 

услуги в Общностен център за деца и семейства е в размер на 599 972 лв. Срокът за изпълнение на проекта е две години, като предоставянето на 

услугите ще започне през втората - 2012 година.  

           Община град Добрич се ангажира с осигуряване на устойчивост на услугите в рамките на пет години.  

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 



   

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 
е-mail: governor@dobrich.government.bg    

web: www.dobrich.government.bg  

стр. 11 

 

 

 Обхождане и 

убеждаване на 

семейства с деца, 

които подлежат на 

поредната ваксина, с 

цел навременното 

поставяне на 

ваксината и 

информиране на лица 

подлежащи на ваксина 

 

Първичен здравен 

център ( ПЗЦ ) – 

община Добрич   

Ромското 

население на град 

Добрич 

Имунизационна дейност Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати През 2011 г.  са осъществени 2 300 имунизации на деца и възрастни. 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

 Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 

 

 Обхождане и 

информиране на деца 

и лица, подлежащи на 

профилактични 

прегледи   

Първичен здравен 

център – община 

Добрич   

Ромското 

население на град 

Добрич 

Здравно – профилактични дейности 

 

 

 

Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати 4 450 извършени профилактични прегледи. 

№ на бюджетната Име на проекта Отговорна Целева Вид дейност  Период на Стойност на 
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линия институция/ 

бенефициент 

група/община изпълнение проект в лева/ 

евро 

 

 Консултиране на 

клиенти за ТЕЛК и 

ЛКК; придружаване 

на пациенти до 

специалисти, ДСП, 

МБАЛ, ОПЛ; 

съдействия за 

възстановяване на 

здравноосигурителни 

права  

 

Първичен здравен 

център – община 

Добрич   

Ромското 

население на град 

Добрич 

Здравно консултиране Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати Решени са 455 индивидуални казуси от здравен характер. 

 

№ на 

бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

 Консултиране  

 

Първичен здравен 

център – град 

Добрич  

 

Ромското 

население на град 

Добрич 

Консултативно – подпомагаща и 

насочваща дейност по конкретни 

проблеми 

 

Януари – декември 

2011 г. 
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Резултати Общо 794 индивидуални казуси от социален характер са решении от здравните медиатори Извършено е консултиране на роми за подаване на 

документи за социална помощ, за отопление, за майчинство, за детски надбавки, транспорт и диетична храна и лекарства; придружаване до 

социални институции на възрастни, неграмотни, млади майки и бременни жени; съдействия за ползване на социални услуги 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 Провеждане на беседи 

и здравноинформа-

ционни мероприятия 

Първичен здравен 

център – град 

Добрич 

Ромското 

население на град 

Добрич 

Здравнообразователна Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати      Осъществени беседи на теми – сърдечно съдови заболявания, онкологични заболявания, наследственни заболявания, туберкулоза, остеопороза, 

хепатит В и С, СПИН, половопредавани болести, семейно планиране и сексуално здраве; профилактични прегледи със специалисти /кардиолог, 

невролог, онколог, вътрешни болести, АГ; убеждаване и придружаване на многодетни жени до кабинета на АГ специалиста за поставяне на 

спирала - 24 проведени здравноинформационни мероприятия за превенция на различни заболявания. Проведени са беседи на тема: 

Половопредавани заболявания, Семейно планиране и сексуално здраве, ХИВ/СПИН и Хепатит В и С; Съдействие за поставяне на спирали, 

раздаване на презервативи - 50 обхванати лица за семейно планиране и сексуално здраве.1200 броя здравно-информационни материали са 

раздадени. 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 Профилактични 

прегледи 

Първичен здравен 

център – град 

Ромското 

население на град 

Профилактична дейност Януари – декември 

2011 г. 
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Добрич и РЗИ Добрич 

Резултати 

 

       Организирани са профилактични прегледи със специалисти по: онкологични заболявания, вътрешни болести, АГ, неврологични заболявания; 

проведени беседи със РЗИ – Добрич на тема сърдечно съдови заболявания, онкологични заболявания, наследствени заболявания, туберкулоза, 

остеопороза, хепатит В и С и др; организиране на среща между ОПЛ и специалист кардиолог за провеждане на профилактични прегледи - 450 

обхванати лица при осъществяване на превенция на заболявания. 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 Патронаж на рискови 

групи 

Първичен здравен 

център – град 

Добрич и РЗИ 

Ромското 

население на град 

Добрич 

Патронаж Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати 

 

  Осъществен е патронаж на рискови групи – домашни посещения на бременни и млади майки – 60, многодетни семейства – 15, хронично болни и 

хора с увреждания – 35. 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/бенеф

ициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

 Участие в    

национални кампании 

 

Организатори на 

събитията 

Здравни 

медиатори от град 

Добрич 

Здравно кампанийна дейност Януари – декември 

2011 г. 
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Резултати 

 

- Национална кампания против полиомиелит, постановена със заповед на МЗ – бяха обходени 500 адреса, подадени от РЗИ гр. Добрич за 

извънредно ваксиниране против полиомиелит и деца без ОПЛ – обхванати са 128 деца с извънредна ваксина ; само едно дете от град Добрич е без 

ОПЛ 

- Деинституционализация на деца – участие на здравните медиатори на среща с отдел „Здравеопазване и социална политика” и 

фондация „ЛУМОС”, с цел подобряване грижите на децата в риск и техните родители. Медиаторите  представиха проблемите на ромската 

общност в социалната, здравната и битовата сфера. 

- Съдействие на НПО „Ръка за помощ”, която се занимава с проблемите на изоставените деца и организират групи с ромски деца от 

многодетни семейства, които не посещават детска градина. Благодарение на работата им децата успяват да научат български език и да придобият 

умения за общуване в училище. Задачата на здравните медиатори бе да издирят многодетни семейства и да ги убедят децата им да посещават тази 

подготвителна група. Посетени бяха 6 семейства.  

- Национална кампания за ваксинопрофилактика целяща пълно покритие на имунизационния календар на деца от 0-7 години - обходени 

и информирани 150 подлежащи на ваксина деца; обходени деца без ОПЛ – 94. В деня за ваксиниране присъстваха 15 души, от които 10 деца бяха 

болни и бяха направени 5 имунизации. 

- Национална кампания за профилактика с мобилна техника (ехограф и кръвни изследвания) – направени са 150 лабораторни 

изследвания и са прегледани  150 души. 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

 Дейности по 

противоепидеми - 

чен контрол 

 

 

Регионална 

здравна 

инспекция -

Добрич 

Население на 

Община град 

Добрич 

Противоепидемичен контрол и 

епидемиологични проучвания 

Януари – декември 

2011 г. 

 

 През отчетния период продължиха дейностите по противоепидемичен контрол, чрез които се поддържа базата данни за новородените. 

Проследява се избора на личен лекар и се издирват на децата без ОПЛ и се извършва картотекиране. Провеждат се епидемиологични проучвания 

при регистрирани остри заразни болести и се осъществява здравно-просветна дейност. 

По време на епидемиологичните проучвания на острите заразни болести при болни от малцинствата се оказва методична помощ и се разяснява 

необходимостта от избор на личен лекар и от имунизации при ваксинопредотвратими инфекции за предпазване здравето на децата.  

При проверките по имунопрофилактика на общопрактикуващите лекари се акцентира насочено върху имунизационния статус на децата от 

етническите малцинства, като при констатиран незадоволителен обхват се търсят причините за това и се предприемат мерки за отстраняването 

им.  

По време на епидемиологичните проучвания на острите заразни болести при болни от етническите малцинства на родителите се разяснява 
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естеството на съответното заболяване, начините за предпазване от него, необходимите мерки по отношение на контактните лица, за да се 

прекъсне разпространението на инфекцията. В епидемичното огнище се оказва методична помощ, относно необходимостта от избор на  личен 

лекар и от имунизации при ваксинопредотвратими инфекции за предпазване здравето на децата.  

 

 
№ на бюджетната линия Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева група/община Вид дейност  Период на изпълнение Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 
Министерство на 
здравеопазването 

Мобилни кабинети  Регионална здравна 
инспекция -Добрич 

Малцинствени групи 
в неравностой-но 

положение със 

специален фокус към  
ромите, 

здравнонеоси-гурени 

лица и такива със 
затруднен достъп 

Извършване на биохимични изследвания, 
профилактични прегледи и имунизации на 

деца 

Октомври – декември 
2011 г. 

32 314,24 лв. 

Резултати РЗИ - Добрич получи безвъзмездно от Министерство на здравеопазването три високоспециализирани мобилни кабинети – „Ехографски” за 

реализиране на профилактични прегледи,   „Лаборатория” за извършване на биохимични изследвания и кабинет „Обща практика” – за 

профилактични прегледи и имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации и деца с непълен имунизационен статус. 

Дейностите по Здравната стратегия стартираха през месец октомври със сключване на договор с изпълнител на профилактичните прегледи и 

изследвания - „ДКЦ-ІІ-Добрич” ЕООД.  

Провеждането на разяснителните кампании и беседи от служители на РЗИ-Добрич предхождаше профилактичните прегледи. През месец 

октомври бяха проведени три разяснителни кампании в Първичен здравен център –Добрич за значението на имунизациите, профилактичните 

прегледи и на социално-значимите заболявания. Във всяка една кампания участваха по 25 лица. 

В град Добрич по график мобилните единици пребиваваха на 02.12.2011г. и 03.12.2011 г., като бяха реализирани 145 броя ехографски 

изследвания на коремни органи и 117 клинични изследвания. 

След приключване на изследванията, пациентите с резултати извън нормите и открити заболявания бяха уведомени чрез здравните медиатори за 

предприемане на консултации със специалисти и лечение. 

Дейностите по извършване на задължителни имунизации с мобилна единица изискваха предварително събиране и обработка на информация за 

деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/ или нямат 

постоянна адресна регистрация, което се реализира  със съдействието на ОПЛ и РЗОК.  

Изготвен бе списък на децата до 8 годишна възраст от посочените рискови групи и за всяко дете персонално бяха уточнени ваксините, на които 

подлежи за съответната навършена възраст. Поддържана беше постоянна връзка с ОПЛ за своевременно съобщаване в РЗИ - Добрич на всички 

имунизации, които извършват през периода на децата с непълен имунизационен статус от пациентските им листи. 

За община град Добрич бяха уточнени датите 12.11.2011 г. и 03.12.2011 г. за извършване на имунизации. Изпратени бяха предписания до 29 

ОПЛ. Обработена беше информация за 239 деца, след което уточнени  176 деца с ОПЛ и 94 без ОПЛ, които бяха подадени на двамата здравни 

медиатори към общината за издирване и поканване за имунизации.   Общо за грaд Добрич от общо практикуващите лекари в рамките на 
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кампанията са имунизирани 30 деца, прегледани в мобилната единица от педиатър са 34, имунизирани от РЗИ – 13, 21 са временно 

противопоказани. 

Профилактичните прегледи са финансирани изцяло от Министерство на здравеопазването и са на стойност 32 314,24 лв.  

 

 
№ на бюджетната линия Име на проекта Отговорна 

институция/бенефицие

нт 

Целева група/община Вид дейност  Период на изпълнение Стойност на проект 

в лева/ евро 

 

 Извънредна имунизационна 

кампания срещу 

полиомиелит 

Регионална здравна 

инспекция -Добрич 

Всички лица от 13 

месечна до 7 годишна 

възраст, които нямат 

данни за проведени 

имунизации срещу 

полиомиелит или имат 

непълна имунизацион- 

на схема за възрастта, 

нямат избран личен 

лекар или нямат 

постоянна адресна 

регистрация. 

Имунизационна кампания 26.04.2011 г. до 

30.09.2011 г. 

 

Резултати От подлежащите с ОПЛ до 30.09.2011 г. са имунизирани 225 деца с 235 приема на ПМ ваксина (10 деца са ваксинирани по време на кампанията с 

по две дози). 

№ на бюджетната линия Име на проекта Отговорна 

институция/бенефицие

нт 

Целева група/община Вид дейност  Период на изпълнение Стойност на проект 

в лева/ евро 

Министерство на 

здравеопазването 

 

 

 

Програма „Подобряване 

контрола на туберкулозата в 

България”, финансирана от 

Глобалния фонд за бирба 

срещу СПИН, туберкулоза и 

малария, Компонент 5 – 

„Подобряване откриването 

на случаи и успеха при 

лечението на туберкулоза в 

НЧ „Романо дром 

2002” за област 

Добрич, съвместно с 

Тубдиспансер – гр. 

Добрич  

Ромско население от 

област Добрич 

Осъществяване на профилактични дейности, 

откриване на болни от туберкулоза и 

насочване на лечение, контрол по време на 

лечебната терапия 

Януари – декември 2011 

г. 

 

32 000 лв 
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ромската общност – област 

Добрич” 

 

Резултати  НЧ „Романо дром 2002”, съвместно с Тубдиспансер – град Добрич осъществяваха профилактични дейности, откриване на болни от туберкулоза и 

насочване към лечение, както и контрол по време на лечебната терапия. Като част от проекта е създаването на кабинет по туберкулоза в НЧ 

„Романо дром 2002”. 

 

Жилищни условия 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/бенеф

ициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 Подобряване 

жилищно-

битовите условия 

на живот 

„Жилфонд – 

инвест” ЕООД  

град Добрич 

Нуждаещи се от 

жилище жители 

на град Добрич 

Отдаване под наем на общинския 

жилищен фонд 

Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати През 2011 г. в 400 общински жилища от общо 1 540 са настанени семейства от ромски произход. Чрез настаняването в общински жилищата на 

„Жилфонд – инвест” ЕООД град Добрич се подобряват жилищно-битовите условия на семействата и се повишава качеството  на живота на 

нуждаещи се жители на град Добрич. 

 

Заетост 
№ на 

бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/евро 
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 Осигуряване на 

работни места по 

национални програми 

и програми с външно 

финансиране, на 

първичния пазар на 

труда.  Участие в 

курсове за 

професионално 

обучение. 

 

 

 

 

Дирекция „Бюро 

по труда” – 

Добрич 

Безработни роми Осигуряване на работа чрез трудово 

посредничество и професионално 

обучение 

Януари – декември 

2011 г. 
 

Резултати          През отчетния период 199 лица от ромската общност са реализирани на работни места.  

         За подобряване обслужването на търсещите работа лица от ромски поизход вече 5 години работи специалист от 

 ромската общност, назначен на работно място в Дирекция „Бюро по труда” – Добрич по ПМС 66. 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/евро 

 Осигуряване на работа 

на вторичния пазар на 

труда, на работни 

места по програми и 

мерки за заетост 

 

Дирекция „Бюро 

по труда” – 

Добрич 

Безработни роми Tрудово посредничество Януари – декември 

2011 г. 
 

Резултати         На 127 лица от ромската общност бе осигурена работа. От тях 74 лица са изпълнявали дейности типични за дадената сфера.  
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№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/евро 

 НП „От социални 

помощи към 

осигуряване на 

заетост” 

Дирекция „Бюро 

по труда” – 

Добрич 

Лица на социално 

подпомагане, без 

образование и 

квалификация и с 

минимални 

шансове за 

трудова 

реализация на 

първичния пазар 

на труда. 

Трудово посредничество по 

национална програма 

Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати         По програмата са устроени са 44 лица от ромската общност.  

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/евро 

   Осигуряване на 

работа в частния 

сектор 

Дирекция „Бюро 

по труда” – 

Добрич 

Безработни лица Tрудово посредничество Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати           На първичния пазар, със съдействието на бюрото по труда, на работа в различни фирми работят 53 лица от ромски произход.  За тези 

работни места фирмите са ползвали финансиране от държавния бюджет.  

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/евро 
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 ОП „Развитие на 

човешките ресурси”   

Дирекция „Бюро 

по труда” – 

Добрич 

 

Безработни лица Професионално обучение Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати          В организираните курсове за професионално обучение са включени 24 лица, а 9 лица са реализирани на работни места, разкрити по тази 

програма. 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 
Стойност на 

проект в 

лева/евро 

 Участие в групи за 

мотивация за активно 

търсене на работа 

Дирекция „Бюро 

по труда” – 

Добрич 

 

Безработни лица Мотивиране на безработни лиса за 

активно търсене на работа 

Януари – декември 

2011 г. 

 

Резултати       37 лица от ромски произход са  включени в групи за мотивация за активно търсене на работа, а 24 лица са участвали в групи за 

професионално ориемтиране. 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/евро 

 НП „Активиране  

на неактивни   лица” 

Дирекция „Бюро 

по труда” – 

Добрич 

Роми Работа по национална програма  Януари – декември 

2011 г. 

 

 

Резултати        Две млади жени от ромски произход вече втора година, след успешно приключване на обучение работят като 

посредници в ДБТ-Добрич за обслужване, консултиране, активиране и мотивиране на безработните лица от ромски 

произход да се регистрират, обучават и търсят работа. В резултат на тяхната дейност 600 неактивни лица са 

привлечени за клиенти на бюрото по труда. С тях се работи за професионалното им ориентиране, за включване в 

обучение, устройване на работа по програми за заетост и други.  
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Култура 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 Откриване на 

талантливи ромски 

деца  

 

Народно 

читалище 

„Романо дром 

2002” – град 

Добрич 

 

Ромски деца и 

ученици от град 

Добрич 

Издирване на даровити деца Януари – декември 

2011 

 

Резултати 

 

Община град Добрич предостави възможност за изява на Лютфи Исмаил – талантлив млад цигулар от ромски произход. Той участваше със свои 

изпълнения във Великденския концерт и концертите, по повод 24 май и 25 – ти септември – Ден на град Добрич. По инициатива и покана на 

Народно читалище „Романо дром 2002” Българска Национална Телевизия засне кратък документален филм за Лютфи Исмаил в поредицата 

„Малки истории”. На ХVІ Международен младежки музикален фестивал-конкурс „Надежди, таланти, майстори" през месец септември в град 

Добрич Лютфи Исмаил беше отличен като лауреат на първа награда в трета група от 15 до 19 години. 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

 Международен детски 

и юношески форум 

„Етно- 

калейдоскоп” 

 

Сдружение 

„Етно- 

калейдоскоп” – 

град Балчик 

Състави на 

различните 

етноски 

общности  в 

България 

Културна дейност 30.06. – 07.07. 2011 

г. 

 

Резултати 

 

В дните на Международният детски и юношески форум „Етнокалейдоскоп” взеха участие оркестъра, брейк групата и танцовата група при 

Народно читалище „Романо дром 2002” – град Добрич. Със задоволство можем да кажем, че тяхното представяне беше на изключително ниво и 

като факт ще посочим трите първи места, с които те бяха отличени за представянето си на форума. 
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Защита от дискриминация и осигуряване на равни възможности 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

Покана за 

финансиране 

JLS/2009-

2010/FRAC/AG, 

Целеви субсидии за 

Специфични 

транснационални 

проекти 

Специфична 

Европейска програма 

„Основни права и 

гражданство” (2007-

2013) 

 

АЗ СЪМ РОМ:  

Да променим 

нагласата 

 

Водеща 

организация: 

Община Синтра, 

Португалия. 

 Община град 

Добрич е един от 

партньорите по 

проекта.   

В дейностите, ще 

се включват още 

район Лацио - 

Рим, Италия; 

партньори от 

Брюксел, Белгия; 

Будапеща, 

Унгария; Прага, 

Чехия; община 

Ираклион, 

Гърция; както и 

организациите 

Европейска 

ромска агенция за 

заетост 

Братислава, 

Словакия; 

Интеркултурен 

институт 

Проектът 

обединява 

партньорство, 

което има за цел 

да работи с 

организациите на 

гражданското 

общество, 

медиите и 

обществените 

групи.  Насочен е 

към два от 

приоритетите за 

поканата за 

финансиране, а 

именно 

насърчаването на 

правата на децата 

и борбата с 

расизма по 

отношение на 

ромите. Общата 

цел на 

настоящото 

предложение е да 

се изгради 

капацитет и ноу-

Основните дейности по проекта са: 

 Създаване на местни групи 

за действие от всеки партньор от 10 

души. Тази група ще се състои от 

три типа участници: активисти, хора 

които са запознати с проблема - 

"знаещи" и комуникатори - медийни 

представители, известни артисти и 

други хора, които могат- да 

разпространяват и предадат на 

общността посланието; 

 Транснационална програма, 

включваща два транснационални 

семинара, една конференция за 

разпространение, изработване на 

сайт по проекта за подпомагане на 

дейностите и разпространение на 

информационни материали;  

 Местна кампания, 

включваща местен базов анализ на 

съществуващото положение, 

Програма „Диалог” - местни 

събития, който ще съберат на едно 

място работодатели, синдикати, 

местни власти, политици, заедно с 

участниците от ромските общности 

и работен местен семинар за 

изграждане на капацитета; 

 Създаване на социална 

платформа онлайн  с профили на 

хора, както и места в рамките на 

01 февруари 2011 

год. – 

31 януари 2013 год. 

 

Общия проекто 

– бюджет на 

проекта е в 

рамките на 870 

430 евро. 

Европейската 

комисия 

осигурява 79,89 

% от тях.  
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Тимишоара и 

Социален център 

за обучение на 

роми в Букурещ, 

Румъния 

хау на местните 

участници, които 

са ангажирани с 

дейности за борба 

с дискримина-

цията, свързани с 

ромите като цяло 

и в частност на 

ромските деца.  

 

партньорството, с база данни за 

всички продукти, получени от 

платформата, както и връзки към 

ключови доклади. 

 

Резултати През 2011 година в Община град Добрич се проведоха три работни срещи по проекта. На първата среща се сформира местна работна група 

Добрич, която включва предствители на Община град Добрич, национална мрежа на здравните медиатори, сдружение „Интеграция към 

просветление – РОМА”, Народно читалище „Романо дром 2002”, ОУ „Бачо Киро”, отдел „Защита на децата”, дирекция „Социално подпомагане”, 

НПО „Кубера”, Областен и общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – Добрич. 

На срещите членовете на местната работна група дискутираха проблемите на ромите  в град Добрич, бяха обсъдени предложения и идеи за 

действия по проекта. В резултат на срещите беше изготвен местен план за действие. 

Основната стратегическа цел, която местната глупа Добрич си постави е: Изграждане на капацитет и на необходими условия за равностойно 

интегриране на ромите в социалния, икономическия и политически живот на Добрич и следователно постигане на равни възможности и равен 

достъп до права, стоки и услуги за ромското население. 

Набелязани бяха три основни цели: 

 Цел 1: Ускоряване активното участие на ромите в местната и национална политика по отношение на ромите. Осигуряване на по-силно участие и 

обвързаност на ромите в местната общност, в местните структури, създаващи местните политики и в дейностите по тяхното прилагане, с респект  

на принципите за равнопоставеност и антидискриминация. 

Цел 2: Интеграция на ромите в образованието – важна предпоставка за тяхното социално включване и възможност за прекъсване на 

прехвърлянето на недостатъците на следващите поколения. Постигане на по-висока степен на посещаемост на ромските деца в предучилищните 

занимания, намаляване на отпадането им от училище и промяна на поведението на родителите. 

Цел 3: Намаляване на значителните различия в здравния статус и в продължителността на живота на ромите чрез установяване на устойчив 

модел на здравни услуги и профилактичните знания. Предоставяне на равен достъп до качествено здравеопазване. 
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№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

Резултати Съблюдаване на 

обществения ред и 

правата на всички 

граждани 

 

Първо районно 

полицейско 

управление 

Полиция 

град Добрич 

 

Ромска общност Дейности на ПРПУ „Полиция” Януари – декември 

2011 

 

 

 През 2011 г. полицейските инспектори по квартали, в които живеят малцинствени групи провеждаха периодични срещи с неформалните лидери 

сред тях, като активно е работено по посока на решаването на текущите проблеми. 

С цел подобряване ефективността на работата при ежедневни и специфични ситуации са проведени обучения на състава от „Териториална 

полиция”. Обученията се провеждат по предварително утвърден тримесечен план за специална и практическа подготовка. През всяко тримесечие 

на изминалата година е работено по минимум две теми за работа в мултиетническа и мултикултурна среда, като се съблюдава спазването на 

етичния кодекс. По време на обученията се набляга на превенцията на проблемите сред етносите: трафика на хора, проституцията, 

противодействието на кражбата на цветни метали, малолетните и непълнолетни с противообществени прояви и др. 

През 2011 г. служителите на Първо районно полицейско управление полиция  са работили по Разработване на работни карти по конкретни 

проблеми на етносите. В тези карти се ангажират и неправителствени организации и органите на местната власт, като целта е да се търсят всички 

възможни средства за разрешаването на проблема на принципа на партньорството.  
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III. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ/ ИНИЦИАТИВИ/ МЕРОПРИЯТИЯ/ ДОБРИ 

ПРАКТИКИ/ ТРУДНОСТИ/ ПРОБЛЕМИ ( СВОБОДЕН ТЕКСТ) 

 
            Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”  град Добрич изпълнява държавната политика по отношение на деинституционализацията на 

децата настанени в специализирани институции и социални услуги в общността.  

Една от алтернативните форми на социалните услуги в общността е приемната грижа. 

Към месец ноември 2011 г. Дирекция „Социално подпомагане” посочва следните данни: 

-   7 ромски семейства са утвърдени за приемна грижа; 

-  27 деца от ромски произход са настанени в приемни семейства; 

-  36 деца  от ромски произход са изведени от специализирани институции, от тях реинтегрирани в биологичното семейство са 2 деца, а в осиновително семейство 

- 34 деца; 

-  23 новородени деца от ромски произход са изоставени в Неонатологично отделение при МБАЛ Добрич, от тях 22 са настанени в Дом за медико-социални 

грижи за деца и 1 дете в приемно семейство; 

-  деца роми са подпомагани с еднократна помощ по Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД): по превенция и реинтеграция – 12, 

настанени в семейство на роднини или близки – 13, настанени в приемно семейство – 28 деца.                           

 В Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич се извършва ежедневно консултиране на лица и семейства от ромски произход, относно възможността им за 

социално подпомагане, ползване на социални услуги в общността, както и настаняване в специализирани институции. За  периода 01.01.2011 г. до 30.11.2011 г. средно по 

67% от общия брой месечно подпомагани лица и  семейства  по Закона за социално подпомагане  са  от ромски произход. Същите, за да получават този вид помощ са  

задължени да отработват 14 дни по 4 часа  по разработена Общинска програма за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за хигиенизиране и 

благоустрояване на населените места. Това спомага за възстановяване и поддържане на работните навици,  преодоляване на изолацията,  спомагане за социално 

включване, насърчаване към икономическа заетост и интегриране в общността.  

По отношение подпомагането с целева помощ за отопление от 1 132 правоимащи лица от град Добрич, 588 лица са от ромски произход, като това е 52% от общия 

брой лица.  

По Закона за семейни помощи за деца за периода януари – октомври  2011 г. са спрени семейните помощи на 328 лица, предвид на това, че децата не са 

посещавали редовно учебните занятия. От тях  135 деца са от ромски произход. 

 

През 2011 година Българския Червен кръст реализира на територията на Община град Добрич следните дейности: 

 За четвърта поредна година изпълни програма „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз”. В изпълнение на тази 

програма ОС на БЧК Добрич предостави на три транша хранителни продукти на 1 829 човека от град Добрич. Те са получили 53 410 кг. хранителни продукти на стойност 

86 785 лв. 

Освен физически лица по програмата бяха подпомогнати и институционални бенефициенти, като за гр. Добрич са: Дом за стари хора, 

Домашен социален патронаж, Дом „Майка и дете”, Обществена трапезария при храм „Св. Троица”, Център за настаняване от семеен тип № 1, 

№ 2, № 3, Дом за деца лишени от родителска грижа „Дъга”, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания, 

Защитено жилище, Преходно жилище, Дневен център за възрастни с психични увреждания. Общо институционалните бенефициенти са 

получили 8 955 кг. хранителни продукти на стойност 15 367 лв. 
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 През 2011 година Българският Червен кръст подпомогна 53 нуждаещи се граждани, принадлежащи към различни етноси с финансови средства от фонд 

„Милосърдие” в размер на 2 798 лв.  

 През месец юли 2010 г. ОС на БЧК започна изпълнението на проект „Домашни грижи”, финансиран от Фондация „Уникредит”. Екип от 2 медицински 

сестри и 5 домашни помощници предоставиха здравни и социални услуги на 53 самотни, възрастни хора по домовете, с цел запазване на техния независим  и достоен 

живот и предотвратяване на социалното им изключване. 

 Доброволци на БМЧК проведоха обучения и презентаци на различна тематика и проблеми – първа помощ, въведение в хуманитарно право, превенция на 

зависимости, превенция на сексуално –рисково поведение и ХИВ/СПИН, превенция на пътния травматизъм сред младите хора и други. 

 През месец декември започна реализирането на проект „Топъл обяд”. Трапезарията е организирана в помещение, собственост на БЧК, в която да се 

предлага топъл обяд на стойност 2.00 лв. на 30 деца посещаващи Център за Обществена Подкрепа.  

 Във връзка с Коледните и Новогодишни празници 200 деца в риск  получиха хранителни пакети. През месец декември се организира и проведе Коледна 

национална благотворителна кампания за хоспитализирани деца. Тя бе насочена към децата, които остават в болницата между Коледа и Нова година. Те получиха детски 

играчки, дарени от дългогодишния симпатизант и деятел на БЧК Силви Вартан. 

 

През месец юни на 2011 г. Община град Добрич бе одобрена и подписа договор по проект по схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие" и ще получи 500 000 лева за неговата реализация. Проектът се финансира от ОП „Регионално развитие", съфинансира се от Европейския фонд за регионално 

развитие като пет процента от финансовия ресурс са собствен принос на общината.Основната цел на схемата е изработване на интегрирани планове за градско развитие, 

насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.  

Проектът е един от най-важните за  Добрич, тъй като ще създаде стратегическия документ - Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Това ще 

бъде генералният план за благоустройство на града за привличане на европейски фондове през програмния период 2013 - 2020 г. В град Добрич ще се идентифицират три 

зони за интервенция и развитие. Първата ще е зона със социален характер, с наболели градски проблеми, като лош жилищен фонд и недостатъчно услуги за населението. 

Такава зона може да бъде например квартал „Балик", където може да се привлече ресурс за цялостно благоустройство, включително мерки за енергийна ефективност на 

жилищните блокове. Втората зона е с градски характер - например централната градска част и прилежащи територии, които изпълняват много публични функции и имат 

необходимост от нов европейски облик. Третата може да бъде бизнес зона. Новият план за развитието на Добрич ще бъде създаден след обществен дебат с граждани, 

бизнес партньори, неправителствени организации. Планът трябва да бъде готов до две години. 
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Отчетна таблица – от 1 юли до 31 декември 2011 г. на ОБЩИНА ШАБЛА 
 

 

 

II.ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПОЛИТИКИ В СЪОТВЕТНИТЕ ПРИОРИТЕТИ 

 

 

 

Образование 

 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

Национална 

програма 

“С грижа за всеки 

ученик”  

модул “Осигуряване 

на допълнително 

обучение за деца в 

подготвителните 

групи” 

Министерство на 

образованието, 

младежта и 

науката 

Община Шабла-

бенефициент 

Деца в 

подготвителната 

група на ЦДГ 

“Дора Габе” 

гр.Шабла 

Подготовка на децата от ромския 

етнос за равен старт в първи клас 

чрез занимания  

под наслов 

“Български език, социален и околен 

свят” 

май 2012 г. 2 300 лв 

 

Заетост 

 

№ на бюджетната 

линия 

 

 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/евро 
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BG 051 PO  

001-1.1.03  

Оперативна програма 

“Развитие на 

човешките ресурси” 

Фаза 2. 

Схема “РАЗВИТИЕ” 

«Нов избор -развитие 

и реализация» 

Агенция по 

заетостта 

Дирекция «Бюро 

по труда» 

Каварна 

Община Шабла - 

партньор 

1.Безработни лица 

до 29 години; 

2.Лица над 50 

години-съкратени 

или продължител-

но безработни 

Кандидатите се преквалифицират в 

следните професии /лица от ромския 

етнос/ са: 

1.техник-еколог -1 лице; 

2.електромонтьори -3 души; 

3.озеленители - 8 души; 

4.работник-подръжка- 4 души. 

30 юни 2012 г.          

BG 051 PO  

001-5.2.9 

“Алтернативи”  

 

«Подкрепа за достоен 

живот» 

Агенция по 

заетостта 

Дирекция «Бюро 

по труда» 

Каварна 

Община Шабла - 

партньор 

Безработни хора 

със съответните 

умения и 

съпричастност 

към нуждаещите 

се  

Почасова грижа за хора с трайни 

увреждания – 2 души от етноса 

работят като лични асистенти, 

потребителите са също роми; 

До 31  март 2012 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Регионална програма 

за заетост 

 МТСП 

Агенция по 

заетостта 

Дирекция «Бюро 

по труда» Каварна 

Община Шабла - 

партньор 

 

Безработни хора Общ работник – 7 лица от ромската 

общност 

30.09.2011 г.  

Национална 

програма «От 

социални помощи 

към осигуряване на  

заетост» 

 МТСП 

Агенция по 

заетостта 

Дирекция «Бюро 

по труда» Каварна 

Община Шабла - 

партньор 

 

Безработни лица, 

които са на 

социални помощи 

Общ работник - 20 души от ромската 

общност  

 

Аварийно –спасителни дейности – 

14 души от ромската общност  

31.12.2011 г. 

 

 

30.12.2011 г. 

 

 

 

III. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ/ ИНИЦИАТИВИ/ МЕРОПРИЯТИЯ/ ДОБРИ ПРАКТИКИ/ ТРУДНОСТИ/ 

ПРОБЛЕМИ ( СВОБОДЕН ТЕКСТ) 
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В резултат на подобреното взаимодействие между институциите и организациите имащи отношение към интегрирането на етносите в  цялостния живот на общината през 

изминалият отчетен период /1 юли – 31 декември 2011 г./ бяха извършени следните инициативи и мероприятия в сферата на: 

 

Образование  

 

Предучилищно възпитание 

Целодневна детска градина ”Дора Габе”- гр. Шабла /с филиали в с.Крапец и с.Дуранкулак/ 

Спечелен е проект по Националната програма «С грижа за всеки ученик», модул «Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи». Целите на 

проекта са насочени към осигуряване равен старт  на децата от ромски произход в образованието и обучението. Основен проблем е задълбочаващата се диференциация  

между децата от различните етноси, специфичните им потребности  и етнокултурни различия и недостатъчната степен на интегрирация на децата от ромски произход. 

Много добра съвместна работа със здравния медиатор, с родителите на децата – роми относно необходимостта от възпитанието и обучението им в педагогическата среда 

на детското заведение. В резултат на това 45 деца от ромски произход посещават от месец септември редовно детската градина и участват активно в образователно-

възпитателния процес. 

Подобрена е съвместната работа с личните лекари за ангажиране на родителите на децата по повод провеждане на задължителните имунизации и лечение на 

характерните за възрастта им  колиентерити и ентерити. 

 

За подобряване организацията на училищния процес 

В ежедневната си работа с децата класните ръководители в СОУ «Асен Златаров» гр.Шабла формират подходящ социално-психологически климат за премахване на 

всякакви форми на дискриминация. Организират се срещи между учениците от етноса със здравния медиатор, а класните ръководители извършват посещения по 

домовете им. Всички 121 деца от начален курс на СОУ в Шабла получават безплатни закуски, в т.ч. 54 са от ромския етнос. В полуинтернатни групи са включени 120 

ученика, от които 36 са роми. В тази връзка е осигурен безплатен обяд на стойност 0,90 лв Осигуряват се дрехи, тетрадки и други учебни помагала на всеяи нуждаещ се 

ученик.  

В целодневната форма на обучение от първи до осми клас са обхванати 253 ученика, в т.ч. 91 ученика са от общността.   

За отчетния период 3-ма ученика е застрашени от отпадане.   

В ОУ «Св.Климент Охридски» с.Дуранкулак 25 ученика са от общността, което представлява 56,82 % от всички ученици. Грижите, които се полагат за всички ученици са 

ежедневни. Безплатна закуска и обяд са осигурени за всички ученици. Ръководството на училището е осигурило безплатни учебници и за осми клас. Осигурени са и 

всички учебни помагала до 4 клас. Малкият брой ученици дава възможност за постоянна индивидуална работа, поради което тук няма застрашени от отпадане деца, нито 

ученици, които завършвайки 8 клас да не могат да четат и пишат.  

По информация на училищните ръководства са създадени всички условия за премахване на причините за отпадане от образователния процес до 8 клас. Необходимо е да 

се подобри личната мотивация и особено ролята на семейството за недопускане отпадане от училище, чрез индивидуални срещи и среща с лектори.  

 

За подобряване организацията на свободното време на учащите се 

Обхванатите деца от ромски произход в СОУ «Асен Златаров» гр.Шабла и ОУ «Св. Климент Охридски» с.Дуранкулак продължава да е стабилен. Традиция и в двете 

училища е да се осигури достъп на учениците от етноса до всички инициативи на училищата - рецитали посветени на бележити дати и събития от националния календар 

на България, патронните празници на учебните заведения, конкурси, спортни състезания.  

В Обединения детски комплекс /ОДК/ в Шабла са създадени много добри условия и се работи за изява на интересите, таланта и дарованията на всяко дете.  
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В различните кръжоци, клубове и групи към ОДК се занимават активно около 30 деца от които 17 момичета са от ромския етнос са . 

Продължават работа сформираните клубове: “Ромски фолклор”, “Игрите на баба и дядо, “Буратино”, “Танцувай с мен”, “Любители на народните танци”, “Приложно 

изкуство”. За съхранение на традициите, обичаите и празниците на ромския етнос също се организират инициативи. Всички участници получават предметни награди.  

 

Заетост 

В резултат от включването на общината като партньор в Регионална програма по заетост и по Оперативни програми през отчетният период се осигури работа на 59 души 

от ромския етнос, които са били продължително безработни или нискоквалифицирани.  

По информация, подадена от Дирекция «Бюро по труда» Каварна броят на регистрираните безработни лица от община Шабла са 328 от които голям брой са от  ромския 

етнос. В резултат на проведените индивидуални консултации в програми за заетост са включени 20 лица. На първичния трудов пазар са устроени 8 лица. След 

приключило обучение по схема «Развитие» на ОП «Развитие на човешките ресурси» работа са започнали 7 лица. 

По Националната програма «От социални помощи към осигуряване на заетост» за намаляване на безработицата в страната конкретно в община Шабла са включени и 

постоянно работят през отчетният период  20 лица, а от м.ноември т.г. като аварийно-спасителна група са назначени още 14 души. 

 

Здравеопазване 

През второто шестмесечие в изпълнение на заповед на МЗ за провеждане на извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит, по данни на РЗИ Добрич са 

обхванати 5 деца от 13 месеца до 7 г.  с непълен имунизационен статус /за полиомиелт/ в т.ч. и 1 дете вече има избран личен лекар. 

По график бе проведена разяснителна кампания и беседи от служители на Регионалната здравна инспекция. В резултата на това през мобилният кабинет /м.ноември т.г./ 

на профилактични прегледи преминаха 93 здравно-неосигурени лица от ромски произход /ехограф на коремни органи, клинична лаборатория/. Със съдействието 

здравния медиато, общо-практикуващите лекари организираха и осъществиха планови имунизации на 35 деца, от които 12 бяха с непълен имунизационен статус. 

Проведоха се безплатни прегледи и лабораторно изследване на кръв на контактните с туберкулозно болни в гр.Шабла /на 27.11. т.г. са осигурени проби за изследване за 

ХИВ и Васерман на 23 лица, контактни на туберкулоза и 2 преболедували от туберкулоза от ромската общност в Шабла/.  

Подготвена е документация на 2 лица туберкулозно болни и на други 4 лица за представяне пред ТЕЛК Добрич. До съответните здравни заведения в Добрич са 

придружени още 4 лица от етноса. На 2 лица са подготвени за подаване документи за ЛК. 

Здравният медиатор е извършил 20 домашни посещения на самотно живеещи възрастни хора, бременни и млади майки. Подпомогнати са 120 лица в изготвяне на молби: 

за общински терени за строеж на жилища, за кандидатстване за работа, за получаване на средства за твърдо гориво  и др. соициални помощи. 

С активното участие на здравния медиатор са извършени 5 здравно-информационни мероприятия за превенция от различни заболявания. Проведени срещи-разговори с 

58 лица. Раздадени са 240 бр. здравно-информационни материали  

Здравния медиатор в ежедневните си срещи провежда разговори и напътства за спазване на личната хигиена с цел намаляване на риска от заболяване, придружава ги да 

аптеки, болнични заведения, администрации и др институции. 

От 1 юли до момента на територията на общината са родени 8 бебета от ромския етнос. Всички са обхванати от личните лекари. Специално обгрижване се извършва за 

едно дете с хронично заболяване /подготвено за ТЕЛК/. По данни на общопрактикуващите лекари са проведени  профилактични прегледи на всички деца от ромския 

етнос. Извършени са задължителните имунизации на 8 деца, с изключение на други 8, които са с противопоказания. Същите ще бъдат проследявани от 

общопрактикуващите лекари и със съдействието на здравния медиатор ще бъдат приключени.   

Здравният медиатор участва ежемесечно в заседанията на Дирекция «Социално подпомагане» за оценяване нуждите на хора с трайни увреждания.  

През изминалият отчетен период се създаде много по-добра координация между общинското ръководство и Регионална здравна инспекция гр.Добрич. 

 

Социално подпомагане 
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За периода 1 юли – 31 декември 2011 г. в изпълнение на законовите изисквания служителите в офис Шабла на Дирекция «Социално подпомагане» Каварна са извършили 

дейности и мероприятия в резултат на което са обхванати най-нуждаещите се лица и семейства от ромски произход както следва:  

По чл.9 от ППЗСП - 35лица 

Чл.7 от ЗСПД         - 93 лица 

Чл.8 от ЗСПД         -   12 лица 

Наредба 07/5          -  59лица 

 

 

В следващите таблици са посочени по-конкретно подпомаганите лица и семейства по чл. 9 от ППЗСП  

 

№ по 

ред 

Лица, семейства Брои  случаи Брои лица В т.ч. 

брои деца 

1 Лица 14 14 0 

2 Двучленни 8 16  

3 Тричленно 4 16 7 

4 Четиричленно 6 12 7 

5 Петчленно 2 10 7 

6 Шестчленно 1 6 4 

 Общо: 35 82 38 

 

Подпомагани лица и семейства по Наредба 07/5 –целева помощ за отопление вкл. обхванатите деца  

 

№ по 

ред 

Лица, семейства Брои  случаи Брои лица В т.ч. 

бро деца 

1 Лица 20 20 0 

2 Двучленни 12 24 9 

3 Тричленно 7 21 12 

4 Четиричленно 12 48 23 

5 Петчленно 5 25 17 

6 Шестчленно 2 12 9 

7 Седемчленно 1 7 5 

 Общо: 59 157 75 

 

Тази таблица се отнася за подпомогнатите лица и семейства за този отоплителен сезон /м.10, м.11, м.12/. 

За отчетния период подпомагани лица и семейства по ЗИХУ   - са 11 лица в т.ч. 4 деца.  

Трима ученика са застрашени от отпадане от СОУ “Асен Златаров” гр.Шабла. Специалистът в отдел „Защита на детето” продължава да работи с тях. 
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Жилищни условия 

В края на месец ноември новият кметски екип проведе специална среща с всички живущи в Шабла наши съграждани от ромския етнос. Обсъдени бяха всички 

въпроси, но основната тема на срещата бе подобряване условията на живот в квартала. В изпълнение на взетите на срещата решения бяха обходени 58 жилища в т.ч. 53 

частна собственост и 5 общинска в които живеят 231 души. 

На 20 собственика на къщи, пострадали от падналите поройни дъждове през м.октомври т.г. веднага се  раздадоха строителни материали за извършване на най-

неотложните ремонти. Други 20 лица въпреки нуждата от строителни материали са отказали помощ от страна на общината и са пожелали да останат на работа и да 

продължат да работят.   

С активното съдействие на юриста на общината започна процедура за снабдяване с нотариални актове на лицата със собствени жилища.  

Продължава приема на молби в общината за предоставяне на терени и право на строеж на собствено жилище от млади семейства.  

В съответната комисия са постъпили 8 молби през изминалия отчетен период. Предстои разглеждането им и след извършване на съответните процедури ще се 

разпределят в три квартала, намиращи се в съществуващия кв. “Свобода” на гр.Шабла. 
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Община Каварна  
 

 

III. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ/ ИНИЦИАТИВИ/ МЕРОПРИЯТИЯ/ ДОБРИ ПРАКТИКИ/ 

ТРУДНОСТИ/ ПРОБЛЕМИ ( СВОБОДЕН ТЕКСТ) 

Дейности и мерки, свързани с етнически и интеграционни въпроси, касаещи деца и ученици от община Каварна 

/второ полугодие на 2011 г. 

 

1. НУ „Братя Миладинови”, гр. Каварна: 

- Системна работа с родители с цел превенция отпадането на децата от училище 

- Контакти с местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни както превантивно, така и при асоциални прояви на учениците 

от учебното заведение 

- Получаване на информация от РИО – гр. Добрич за проекти, програми и иницативи, свързани с интеграцията на деца от малцинствени групи 

- Работа по проект ”Интеграция на ромски деца”: партньорство между НУ „Братя Миладинови” – Каварна и училищата от с. Орляк, с. Победа и с. Смолница 

2. ЦДГ „Детелина”, гр. Каварна: 

-  По проект на МОМН "С грижа за всеки ученик" работят 4-те подготвителни групи; 

-  Продължаващи дейности след приключване на проект"Цветни като дъгата" - празнуване на Ден на толерантността 18 ноември и посрещнахме гости от ЦДГ №10 

"Слънчице" - град Добрич; 

- Съвместни дейности с родители: 

"Празник на здравето" в І"А" група 

"Храня се здравословно" - кулинарна изложба от здравословни сандвичи, направени от родителите и децата на ІІІ"Б" и ІІ"Б" гр. 

Открит урок с участие на родители - ІІІ"А" 

"Ние сме творци" - съвместни изобразителни дейности - ІІ"А" 

"Ден на морето - 30.10"- ІV"А" 
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Посещение на градския музей - ІV"Б"  

3. Община Каварна – разработване и подаване на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” /очакваме отговор от Структурни фондове, след разглеждане на проектните предложения/ 

 

Дейности и мерки, свързани с етнически и интеграционни въпроси, касаещи здравеопазване и социална политика в община Каварна 

/второ полугодие на 2011 г. 

 

1. Разпределяне храни от интеграцонните запаси на Европейския съюз – 2011г. чрез БЧК. 

- през м. юли 2011г. за 7 458.84 лв. 

- през м. август 2011г. за 9 501.48 лв. 

- през м. ноември 2011г. за 15 898.27 лв.  

2. Във връзка с изпълнение на „Национална здравна стратегия за периода 2011-2015 г. за лица в неравностойно положение принадлежащи към етнически 

малцинства” през м. септември и м. ноември се извършиха следните изследвания. 

- вътрешни заболявания 

- капкис 

- ехограф 

- лаборатория 

-  
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Община Тервел: Отчетна таблица – второ полугодие 2011 г. 
 

I. ЗАСЕДАНИЯ НА  ОССЕИВ Тервел 

Дата: 

Място: 

НЕ СА ПРОВЕЖДАНИ ЗАСЕДАНИЯ 

Обсъждани теми: 

1..... 

2... 

3... 

Взети решения: 

1........ 

2........ 

3........ 

 

Заседания на Общински съвети:  

 - 

-  

  

II.ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПОЛИТИКИ В СЪОТВЕТНИТЕ ПРИОРИТЕТИ  

 

 

Образование 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

Общински бюджет Общинска програма за 

превенция на 

отпадането от училище 

Община 

Тервел/общински 

училища 

Ученици до 16г. 

от ромски 

произход 

От 15.09.2011г. е осигурено 

организирано извозване със 

специализиран превоз на учениците 

от ромската махала. 

15.09.2011- до 

момента 

2800лв. 

Резултати Броят на отпадналите ученици или непосещаващи редовно учебните занятия е спаднал с 20%. 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

Общински бюджет Общинска програма за 

превенция на 

отпадането от училище 

Община 

Тервел/общински 

училища 

Ученици до 16г. 

от ромски 

произход 

В ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк е 

основно ремонтиран и оборудван 

училищен стол. 

VIII -2011г. 9208,00лв. 

Резултати 1)Осигурено столово хранене на учениците.2)През учебната 2011/2012 няма отпаднали ученици. 
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№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

Общински бюджет Общинска програма за 

превенция на 

отпадането от училище 

Община 

Тервел/общински 

училища 

Ученици до 16г. 

от ромски 

произход 

В ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк е 

основно ремонтиран и оборудван 

кабинет за извънкласни дейности. 

Х -2011г. 3500лв. 

Резултати 1)Осигурени извънкласни занимания в 7 групи «Фолклор на етносите» от II до VIII клас.2)През учебната 2011/2012 няма отпаднали ученици. 

 

 

Здравеопазване 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

Общински бюджет Планови имунизации Здравни 

медиатори/ 

50деца,подлежащ

и на имунизации 

50 деца от община 

Тервел 

Съдействие при осъществяване на 

планови имунизации 

VII-XII 2011г.  

Резултати  

 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

Общински бюджет Задължителни 

профилактични 

прегледи 

Здравни 

медиатори/ 

Лица, които 

отказват 

провеждане на 

задължителни 

профилактични 

прегледи при 

личния лекар 

Съдействие на личните лекари за 

провеждане на профилактични 

прегледи на 40 лица, 20 от които 

деца 

VII-X 2011г.  

Резултати Извършени са задължителни профилактични прегледи на 40 лица. 

 

 



   

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 
е-mail: governor@dobrich.government.bg    

web: www.dobrich.government.bg  

стр. 38 

 

 

 

Жилищни условия 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

......       

Резултати  

 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

......       

Резултати  

 

Заетост 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

МТСП - държавен 

бюджет 

НП»От социални 

помощи към 

осигуряване на 

заетост» 

Община Тервел Лица,получаващи 

месечно 

подпомагане по 

реда и условията 

на чл.9 от 

Правилника за 

прилагане на 

Закона за 

социалното 

подпомагане. 

Извършване на аварийно-спасителни 

дейности през зимния период. 

27.10.2011 – 

01.04.2012г. 

За периода до 

01.01.2012г. са 

усвоени  47 

613,34 лв. 

Резултати Осигурена заетост на 101 социално слаби лица  в 20 населени места от община Тервел, като 95 от тях са представители на малцинствени групи. 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 



   

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 
е-mail: governor@dobrich.government.bg    

web: www.dobrich.government.bg  

стр. 39 

 

 

МТСП – Фонд 

социална закрила 

Обществена 

трапезария 

Община Тервел Лица и семейства, 

получаващи 

месечно 

подпомагане по 

реда и условията 

на чл. 9 от 

Правилника за 

прилагане на 

Закона за 

социалното 

подпомагане; 

Лица с доказана 

липса на доходи и 

близки, които да 

се грижат за тях; 

Самотно живеещи 

лица и семейства, 

получаващи 

минимални 

пенсии.  

 Включва комплекс от дейности по 

организиране и предлагане на топла 

храна –супа, основно ястие и хляб 

през всички работни дни за периода.  

03.10.2011г. – 

31.12.2011г. 

     11 520 лв. 

Резултати Бенефициентите включени в проекта са 90 лица. 80% от тях са представители на ромския етнос. 

Топлата храна се разнася по домовете или в организираните разливни на гр. Тервел и селата Безмер, Жегларци, Кочмар и Орляк.   

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

ОП»Развитие на 

човешките ресурси» 

”Нов избор - развитие 

и реализация”. 

 

 

 

Община Тервел и 

Дирекция «БТ» 

гр.Тервел 

Продължител 

но безработни 

лица без 

квалификация, 

младежи до 29г., 

лица над 50г., 

Извършване на строително-ремонтни 

дейности и озеленяване на общински 

обекти. 

01.09.2011г. -

01.07.2012г. 

24 780,13 лв.  до 

31.12.2011г. 

Резултати Квалифицирани 26 безработни лица по професиите „Помощник в строителството” и „Работник в озеленяването”, Осигурена 10-месечна  заетост 

на 22 лица от гр.Тервел и с.Градница на осемчасов работен ден. 55% от включените по проекта лица са от малцинствени групи. 

Култура 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 
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бенефициент евро 

 

Общински бюджет Общинска програма 

«Наше лято» 

ОДК «Малкият 

принц»/15 

момичета и 

мамчета от 

ромски произход, 

включени в група 

за ориенталски 

танци 

Ученици до 16 

години в 

гр.Тервел 

В ОДК «Малкият принц» е създаден 

клуб «Пея и танцувам за моя град», в 

която се изучават традиционни 

ромски танци и ориенталски 

танци.Участниците се включват в 

различни прояви, организирани от 

Община Тервел, ОДК и СОУ 

«Й.Йовков» 

IX 2011г. до 

момента 

868лв. 

Резултати  

Осъществена възможност за извънкласни дейности на деца от гр. Тервел 

  

Защита от дискриминация и осигуряване на равни възможности 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

.....       

Резултати  

III. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ/ ИНИЦИАТИВИ/ МЕРОПРИЯТИЯ/ ДОБРИ ПРАКТИКИ/ ТРУДНОСТИ/ 

ПРОБЛЕМИ ( СВОБОДЕН ТЕКСТ) 
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Община Балчик: Отчетна таблица – второ полугодие 2011 г. 
 

I. ЗАСЕДАНИЯ НА  ОССЕИВ 

Дата: 

Място: 

Обсъждани теми: 

1..... 

2... 

3... 

Взети решения: 

1........ 

2........ 

3........ 

 

Заседания на Общински съвети:  

 - 

-  

  

II.ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПОЛИТИКИ В СЪОТВЕТНИТЕ ПРИОРИТЕТИ  

 

Образование 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

ВС/РОФ33.7.-025 Образователна 

интеграция на 

учениците от 

етническите 

малцинства в община 

Балчик 

Община Балчик 

НПО „Чирикло - 

птиче 

Ученици и 

учители от ОУ 

„Антим I” Балчик 

Включване на ученици, за които 

българският не е майчин в секции за 

допълнително обучение и спорт, с 

цел тяхната интеграция и 

социализация 

01.01.2011-

31.12.2011 

14 971, 57лв. 

Резултати Проектът се реализира в предвидените срокове. Междинните срещи, мониторинг на 16.06.2011 г. отчита добри резултати за изминалия период. 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

BG051РО001-4.1.03 „Ние играем и учим 

заедно” 

Община Балчик Деца от етнически 

малцинствени 

групи на четири 

детски градини в 

община Балчик и 

детски учителите 

от тези градини 

Създавене на условия за по успешна 

социализация, чрез подобряване на 

условията за равен достъп до 

образование и обучение, както и 

засилване на мотивацията за 

включване в образователния процес 

11 месеца след 

влизане в сила 

договора 

142 279, 74лв. 
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Резултати През месец Септември е подписан Договора. Започнато е изпълнението на дейностите по график. В четирите детски градини през месец ноември 

СА сформирани 13 клуба, за изучаване на Български език, математика, българска и ромска приказка. Клуб по български и ромски танци. На 

08.12.2011 г. стартираха две обучения на 54 учители от четирите детски градини. 

1. Интерактивни билингвални технологии. 

2. Информационни системи и технологии. 

 

Заетост 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

BG051PO001-5.2.07 «Протегни ръка за 

помощ» 

Община Балчик Общо 60 човека, 

от тях 50 лица, 

ползващи 

услугата 

«Домашен 

помощник», сред 

които и лица и от 

етническите 

малцинства, 10 

лица ползващи 

услугата 

«Социален 

ассистент» сред 

които и лица и от 

етническите 

малцинства, 30 

лица 

предоставящи 

услугата ДП и 

СА, сред които и 

лица и от 

етническите 

малцинства 

Предоставяне на социални услуги в 

домашна (семейна )среда на хора със 

специфични потребности и 

нуждаещи се от  постоянно 

обслужване в ежедневието си. 

12 месеца. От 

05.11.2010 до 

05.01.2012 г. 

177 660, 95 лв. 
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Резултати Проектът се изпълнява успешно в предвидените срокове. Екипът който се занимава с проекта, редовно провежда срещи с потребителите или 

представляващите ги лица, както и с предоставящите услугите ДП и СА лица. 

 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

BG051РО001-1.1.03 «ОПРЧР» « Нов избор-

развитие и реализация» 

Община Балчик Трайно 

безработни лица 

до 29 г., лица над 

50 г. 

Осигуряване на заетост: озеленяване, 

работници в строителството, 

еколози, спасители-бедствия, аварии, 

катастрофи. 

2007-2013 г. 175 000 лева 

Резултати Заети 111 лица, наети по проекта от юни месец – озеленители, строители, еколози, бедствия, аварии и катастрофи. 

 

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в лева/ 

евро 

 

 НП «ОСПОЗ» Община Балчик Лица на социално 

подпомагане, 

регистрирани в 

бюра по труда 

Осигуряване на заетост; 

-дейност с траен характер 

-АСД 

1 година 

01.04.11/01.07.12 

 

Резултати  

Заети от 27 октомври 22 работни места по НП «ОСПОЗ» 

Дейности с траен характер и аварийно спасителни дейности. 

 

III. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ/ ИНИЦИАТИВИ/ МЕРОПРИЯТИЯ/ ДОБРИ ПРАКТИКИ/ ТРУДНОСТИ/ 

ПРОБЛЕМИ ( СВОБОДЕН ТЕКСТ) 

 

Инфраструктура: община Балчик е изтеглила кредит на стойност 8 000 000 лева за асфалтиране, благоустрояване и озеленяване. В списъка 

на тези дейности са включении и улиците «Ропотамо, Родопи, Огоста, Странджа, П.Р.Славейков, Г.С.Раковски», на които преобладаващото 

население са от ромски произход. 

Изградени са изцяло нови асфалтови настилки. Поставени са нови бордююри, тротоарите са разширени и с изцяло подменени плочи. По 

време на строителните работи на някои улици са положении кабели и монтирано ново улично осветление.предстои разработването на проект 

за изграждане на канализация в село Оброчище, в който ще бъде включен и квартал «Младост»-където живущите са изцяло от ромски 
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произход. 

Във връзка с образованието: на 23 юли, 21 студенти от американски коллежи и университети се срещнаха с ромски деца и младежи от 

Балчик. Като участници в программа за обучение в чужбина «Семестър на море»: те се запознаха с бита и историята на България, културата, 

изкуството и историческото наследство. 

В двете ромски махали на Балчикчуждестранните студенти изследваха бита на население, участваха в ежедневни дейности в семействата – 

готвене, танци, забавления и др. Ромските деца упражниха знанията си по английски, спечелиха приятели и продължават връзките си с тях в 

социалната мрежа. В училищните столове, община Балчик осигурява безплатна храна за близо 500 деца от социално слаби семейства, като 

преобладаващите от тях са от ромски произход. 

Здравеопазване: в началото на месец Юли бе организиран безплатен мобилен кабинет за безплатно е анонимно изследване и консултиране 

на СПИН. 

Социалната програма на община Балчик: е насочена към осигуряване на работа по Национални програми, със съдействието на «Бюро по 

труда» - Добрич. Наетите работни лица по тези програми са предимно от ромски произход. Включването на тази част от населението  

гарантира постоянни доходи на наетите лица в рамките на договора. Програмата осигурява  социална интеграция и възмоности за повишаване 

на пригодността за заетост, чрез включване в дейности водещи до повишаване на професионални умения, квалификация, ограмотяване, както 

и формиране на устойчиви трудови навици и мотивация за труд. На социално слаби семейства и хора с ниски доходи и пенсии е осигурен 

ежедневно по един хляб до края на календарната 2011 г. 

Защита от дискриминация и осигуряване на равни възможности: Всеки месец в община Балчик се провеждат срещи с регионален 

представител на комисията за защита от дискриминация. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 
е-mail: governor@dobrich.government.bg    

web: www.dobrich.government.bg  

стр. 45 

 

 

Община Крушари:   Отчетна таблица – второ полугодие 2011 г. 

I. ЗАСЕДАНИЯ НА  ОССЕИВ - КРУШАРИ 

Дата: 08.07.2011г. 

Място: Общинска администрация - 

Крушари 

Обсъждани теми: 

1. Представяне на 

актуализиран вариант на 

Правилника за устройството 

и организация на работа на 

ОбщССЕИВ; Програма за 

работата на Общ ССЕИВ; 

План за реализиране на 

Програмата  

 

Взети решения: 

1. Общ ССЕИВ приема актуализиран вариант на правилник за 

устройството и организация на работа на Общ ССЕИВ, програма за 

работа на Общ ССЕИВ за периода 2011-2015г. 

2. Общ ССЕИВ приема план за реализиране на програмата за ралбота на 

Общинския съвет по ЕИВ за периода 2011-2015г. 

3. В срок до 10.09.2011г. членовете на Съвета да получат актуализира 

вариант на Правилник за устройството и организация на работа на Общ 

ССЕИВ, програмата и плана; 

Заседания на Общински съвети: --    

II.ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПОЛИТИКИ В СЪОТВЕТНИТЕ ПРИОРИТЕТИ 

Образование 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 

……       
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Резултати  

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 

 

…….       

Резултати  

Здравеопазване 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 

 

......       

Резултати  

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 
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......       

Резултати  

Жилищни условия 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 

 

......       

Резултати  

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 

 

......       

Резултати  
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Заетост 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/евро 

     

BG 051РО001-

1.1.03 

„Развитие” 

«Развитие », 

проект «Нов 

избор реализация 

и развитие» 

Община 

Крушари 

-трайно 

безработни с 

ниско 

образование 

със спциална 

насоченост 

към 

малцинствата 

Дейности, свързани с 

изпълнение на Общинска 

програма за опазване на 

околната среда; Озеленяване 

и прилагане на мерки за 

екологична защита; 

01.04.2011г. -

31.03.2012г. 

177 180 лв. 

Резултати  

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 

 

......       

Резултати  
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Култура 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 

 

......       

Резултати  

 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

бенефициент 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 

лева/ евро 

 

.......       

Резултати  

 

Защита от дискриминация и осигуряване на равни възможности 

№ на бюджетната 

линия 

Име на проекта Отговорна 

институция/ 

Целева 

група/община 

Вид дейност  Период на 

изпълнение 

Стойност на 

проект в 
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бенефициент лева/ евро 

 

.......       

Резултати  

III. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ/ ИНИЦИАТИВИ/ МЕРОПРИЯТИЯ/ ДОБРИ 

ПРАКТИКИ/ ТРУДНОСТИ/ ПРОБЛЕМИ ( СВОБОДЕН ТЕКСТ) 

Най-често срещани проблеми : 

1. Нисък  образователен статус на представителите на малцинствените групи възпрепятства включване в програми за обучение и заетост; 

2. Липса на професионала квалификация възпрепятства наемането на работа; 

3. Ниска здравна култура и липса на здравни медиатори; 

 

Община Генерал Тошево (виж доклад на Д”РСЗ” - Варна), чакаме община Добричка 
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ОТЧЕТ 

 

ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (РИО) - ДОБРИЧ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЛАСТНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРЕЗ 

ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2011 ГОДИНА 

 

 В началото на учебната 2011-2012 година общият брой на учениците от І до ХІІ клас в училищата от област Добрич е 19 333.  

В края на І учебен срок на учебната 2011-2012 година броят на отпадналите ученици общо за областта е 139, от които 44 ученици от 

начален етап на основната образователна степен /І-ІV клас/, 52 ученици от прогимназиален етап /V-VІІІ клас/, 43 ученици-от гимназиален 

етап /ІХ-ХІІ клас/. от ( за сравнение: в края на І уч. срок на 2010-2011 година броят на отпадналите ученици общо за областта е бил 175).  

От тях близо 80%  са ученици, за които българският език не е майчин. 

Мерките, които училищата от област Добрич предприемат за превенция на отпадането на ученици от училище са следните: 

- провеждане на срещи и консултации с родителите (общи и индивидуални); 

- провеждане на консултации с изоставащи ученици по учебни предмети; 

- посещения в домовете на ученици, застрашени от отпадане; 

- сътрудничество с диреция „Социално подпомагане”- всеки месец се подава информация за учениците, допуснали над 5 

неизвинени отсъствия; 

- сътрудничество с отделите „Закрила на детето” и Комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни по общини; 

- осигуряване на безплатно хранене на ученици от социално слаби семейства; 

- осигуряване на безплатен транспорт за учениците от други населени места; 

- провеждане на дарителски акции за подпомагане на учениците от социално слаби семейства с дрехи, обувки, ученически 

пособия и принадлежности, храна; 

- включване на учениците, застрашени от отпадане в полуинтернатни групи; 

- включване на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, съобразно техните интереси; 

Причините за отпадане на учениците в задължителната училищна възраст са комплексни и не са свързани само с училището като 

образователно-възпитателна институция. Факторите, определящи недостатъчната мотивация за посещаване на училище са най-вече от 

социално-икономически характер.  

Постигането на основната цел на българската образователна политика: Равен достъп до качествено образование за всяко дете, е 

възможно чрез интегриране на система от мерки, насочени, от една страна, към повишаване качеството на образователно-възпитателния 

процес, а от друга – към по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст в детските 

градини и училищата.  
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Директорите отчитат като положителен ефект при работата по превенция на отпадането на учениците подпомагането на храненето 

на децата от подготвителните групи в детските градини и в училищата, и учениците от І - ІV клас, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г. 

Обхванатите деца и ученици от област Добрич, които получават безплатна закуска, за настоящата учебна година са 9685. Размерът на 

осигурените средства за тази делегирана от държавата дейност, финансирана чрез общинските бюджети е 629 855 лв.  

Осигурен е безплатен транспорт за 2071 ученици в задължителна училищна възраст / до 16 год./ от населени места, в които няма 

училища, до средищните училища. 

 

Осигуряване на допълнително обучение и повишаване на качеството на образование: 

-По Национална програма „С грижа към всеки ученик”, Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от 

подготвителните групи“  работят 2 училища и 13 ЦДГ от областта, в които са сформирани 34 групи с общо 223 деца / 5 и 6 годишни/, 

отговарящи на следните условия: майчиният им език е различен от българския; отговарят на дефиницията „дете в риск“ съгласно §1, т. 11 

от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето; живеят в многодетни, социално слаби семейства и отговарят на едно от 

първите две условия. Целта на проекта по Модул 2 е осигуряване на подкрепа за деца от подготвителните групи за достигане на училищна 

готовност и овладяване на българския език. 

-По Национална програма „С грижа към всеки ученик”, Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за 

повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ работят 11 училища от областта, в които са сформирани 46 

групи с общо 270 ученици от ІІІ до VІІІ клас вкл. 

Това са ученици, показали ниски резултати на проведеното през 2011 г. Национално външно оценяване в ІV и VІІ клас, и ученици, 

които имат слаб годишен успех по определен учебен предмет. Като резултат на осигуреното допълнително обучение се наблюдава 

тенденция към повишаване на успеваемостта на по-голяма част от учениците. 

 

-През учебната 2011-2012 година в 6 училища от областта 270 (сравн. с уч. 2010/11 г.- 230 ученици) ученици изучават СИП 

„Фолклор на етносите в България- Ромски фолклор”. Учителите, преподаващи по този предмет са преминали обучение, организирано от 

ЦМЕДТ „Амалипе”, гр. Велико Търново. 

- СИП „Майчин език” се изучава само в ОУ „Хр. Ботев”, с. Зърнево- 85 ученици, разпределени в 6 групи. 

- Проект BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” : 

Кандидатствали и одобрени за участие в този проект са 4 детски градини от община Балчик (3 от гр. Балчик и 1 от с. Оброчище). Срокът на 

изпълнение на проекта е 11 месеца (от 03.09.2011 до 03.08.2012 г.). Стойността на проекта е в размер на 142 279,74 лв. Целевата група по 

проекта обхваща 144 деца от етническите малцинства и 54 детски учители. Средствата се предоставят за обучение на детските учители за 

работа с деца от етническите малцинства и за дейности по интегрирането на тези деца в образователната система.   
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 От началото на втори учебен срок на настоящата учебна година  стартираха два проекта по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, конкретен бенефициент на които е Министерство на образованието, младежта и науката: 

- Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ (УСПЕХ). Срокът за изпълнение на проекта е 

3 учебни години (от 2012 г. до 2014 г.). Общата стойност на проекта е 100 000 000 лв. 

Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с 

идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез 

участие в извънкласни и извънучилищни дейности 

Специфични цели: 

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в 

образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. 

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. 

3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява. 

4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно 

поведение (агресия). 

 Целевата група включва ученици от държавни и общински училища, включително и ученици с идентифицирана нужда от подкрепа, 

и ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие.  

В целевата група не се включват ученици от средищните училища. 

 От кандидатствалите за учебната 2011-12 година 40 училища от областта, са одобрени всички. Сформирани са 362 групи за 

извънкласни и извънучилищни дейности, в които са включени общо 4308 ученици. Размерът на финансирането на дейността на групите по 

проекта за училищата от област Добрич е на обща стойност 796 980 лв. за периода от 01.02 2012 г. до 30.08.2012 г.  

 

- Проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 

целодневната организация на учебния процес" 

Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 180 000 000 лева.  Продължителността на 

проекта – 35 месеца (2012 г.-2014 г.). Целевата група са ученици от  I до VIII клас в средищните училища и учители и служители в 

средищните училища. Проектът осигурява провеждането на целодневна организация на учебния процес за учениците от  I до VIII клас от 

средищните училища в страната (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи). 

 В област Добрич средищните училища са 35 и всички са включени и работят по проекта. В проекта за средищните училища са 

обхванати 3804 ученици от І до VІІІ клас, които са включени в 164 полуинтернатни групи. За 3711 ученици е осигурено обедно хранене. 

Педагогическият персонал, ангажиран с ЦОУД е 204 бр.- учители и възпитатели. 
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Регионален инспекторат по образованието-Добрич организира, координира и контролира дейностите по техническото и 

финансовото изпълнение, и осъществява дейностите по мониторинг и контрол в училищата, работещи по проектите и по Национална 

програма „С грижа за всеки ученик“.  

 

Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич 

В Дирекциите „Социално подпомагане" / Д"СП” / в област Добрич ежедневно се извършва консултиране на лица и семейства на 

всички, включително и от етническите малцинства, относно възможността за социално подпомагане, ползването на социални услуги в 

специализираните институции и в общността, както по въпроси свързани с закрила на интересите на детето. 

На информационни табла са изнесени административните процедури, касаещи правата на клиентите, указания и образци-

приложения към действащата нормативна уредба в областта на закрила на социално слабите граждани, хората с увреждания и децата. 

Ежемесечно, по график и в рамките на определения от изпълнителния директор на АСП лимит на гориво, социални работници посещават 

населените места в общините като консултират и приемат на място документи на нуждаещите се граждани. 

Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на 

основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество. Право на 

социално подпомагане имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други 

независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество или с помощта на 

задължените по закон да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности. 

Месечните, целеви и еднократни помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се предоставят след 

преценка на доходното и имуществено състояние, семейно положение и здравословно състояние на лицата, при прилагане на 

диференциран подход. Целевите групи, обект на социално подпомагане се формират в резултат на социално-икономически фактори като: 

- увеличаване броя на безработните лица; 

- липса на средства за задоволяване на основни жизнени потребности; 

- по-малък брой безработни лица, заети в програмите за заетост; 

- регионални различия в развитието на пазара на труда; 

- липса на свободни работни места за лица с ниско или липсващо образование; 

- прекратени трудови договори на наети лица по национални програми и преминаването им към социално подпомагане. 

Дейността по отпускане и предоставяне на социални помощи, както и целевите групи, обект на приоритетно подпомагане са в пряка 

зависимост от всички сфери в обществения живот. Факторите, които оказват въздействие върху реализацията и обхвата на програмата, в 
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основни линии са свързани с икономическото развитие, равнището на безработицата, както и регионалните различия и развитието на 

пазара на труда и в никакъв случай с етноса на семействата. 

При анализа на наличната информация трябва да се има предвид, че в ДСП не се събира, обработва и съхранява информация за 

етническата принадлежност на  подпомаганите лица с месечни, еднократни и целеви помощи по реда на ЗСП, ЗИХУ, ЗСПД И ЗЗДт, както и 

правилниците за тяхното прилагане.  

Таблица 1. 

ДАННИ ЗА ПОДПОМАГАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛЕН 9 ОТ ППЗСП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ ГОДИНИ 

 

Година   Брой лица  Изплатена сума 

2006 г.   5396   2 748 885 лв. 

2007 г.   4133   2 133 179 лв. 

2008 г.   2389   1 172 152 лв. 

2009 г.   1980   1 078 113 лв. 

2010 г.    2048   1 220 445 лв. 

2011 г.    1931   1 336 938 лв 

 

Като причина за намаляване на броя на подпомаганите лица и семейства в годините, могат да се посочат следните фактори: 

- Наличието на благоприятна макроикономическа среда през някои от изминалите години,, гарантираща устойчив ръст на доходите 

на хората от трудова дейност;  

- Подобряване резултатите от провежданата активна политика на пазара на труда, водеща до разкриването на работни места по НП 

“ОСПОЗ” и сключване на трудови договори с част от продължително безработните лица подпомагани по чл.9 от ППЗСП;  

- Провежданите преквалификационни курсове от Д”БТ” в областта и осигуряване на заетост на една част от лицата успешно 

преминали курса на обучение.;  

- Осигуряване на сезонна заетост, в т.ч. и чрез Д”БТ”;  

- Отказ на безработните лица да отработват най-малко 14 работни дни обществено полезен труд, съгласно изискванията на чл.12 от 

ППЗСП, което обосновава отказа от социално подпомагане. 

За съжаление на този етап не считаме, че тенденцията към намаляване на броя на подпомаганите семейства ще се запази. Данните от 

графиката категорично сочат тенденция към леко увеличаване на броя на тези лица и семейства като резултат от икономическата криза в 

която влезе страната и увеличаването на безработицата през последните месеци в малките общини от областта. Известен е фактът, че  

повечето от подпомаганите лица са без образование и квалификации и това ги прави неподходящи и нежелани за работодателите.  
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През 2011 година от 751 семейства с двама родители в 408  и двамата родители са безработни, в 551 семейства с един родител в 356 

от тях този родител е безработен. Очевидно е, че липсата на работа е направила и част от родителите по-отговорни - два пъти по-малко са 

онези семейства, в които се подпомагат само децата, защото родителите са загубили правото си на социални помощи. 

Анализът на данните за последните три години сочи, че е трайна тенденцията с намаляване броя на лицата и семействата, 

подпомагани с месечни социални помощи да се увеличава периода, в който те се „абонират” за тези помощи. Докато през предходните 

години сме подпомагали повече семейства за по-кратък период от време, през 2011 година подпомагаме малко по-малко семейства, но за 

по-продължителен период от време 

Чрез механизмите на контрол които законодателството дава дирекциите „СП” получавайки информация за деца, допуснали повече 

от 5 неизвинени отсъствия натрупани в рамките на календарен месец прекратяват за този месец изплащането на суми по чл. 7 ал. 1 от 

ППЗСП, предоставянето на детски добавки е обвързано с задължителните имунизации, които децата следва да имат. През 2011 година в 

1306 случая при получаване на детски добавки семействата са санкционирани, защото живеещите в тези семейства 1359 деца не са 

посещавали учебни занятия и са натрупали 5 и повече отсъствия. 144 пък са случаите, при които семействата са санкционирани при 

получаване на месечна социална помощ. 
 

Графика 1. 

Брой подпомагани семейства по години в област Добрич 
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Дирекциите „СП" активно съдействат за реализиране на НП „ОСПОЗ" на територията на съответните общини като ежемесечно 

предоставят на ДБТ информация относно подпомаганите с месечни помощи лица, част от които са от малцинствен произход. От 

01.01.2011 година до 31.12.2011 година по НП "ОСПОЗ" са включени 568 лица, без тези от квотата на Д "БТ". В резултат от назначаването 

си на работа по НП"ОСПОЗ" 300 лица и семейства са отпаднали от социално подпомагане към края на 2010 г. 

На 02. 06. 2010 година стартира изпълнението на проект „ Детство за всички” с конкретен бенефициант Държавната агенция за 

закрила на детето Той се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно 

дете” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по който Агенцията за социално подпомагане  е партньор заедно с 

Министерство на здравеопазването.  

Основната цел на проекта е трайна деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца с  

увреждания и е планиран да допълни и подкрепи мерките за деинституционализация  и цялостна реформа в грижите за деца в България.  

Като една от задачите по проекта бе извършването на оценка на родителския капацитет на семействата на децата настанени в 

специализирани институции за комуникация с тях. Екипи от социален работник от отделите „Закрила на детето” и консултант от Фондация 

„Лумос” извършиха анкетирането на 62 семейства от областта, като 44 от тях бяха от етнос, различен от българския. 

С цел намаляване броя на настанените в специализирани институции деца и с оглед най-добрия им интерес, отделите за „Закрила 

на детето" при Д"СП", и РДСП предприемат мерки спрямо децата в риск, в т.ч. от етническите малцинства, за настаняване в семейства на 

близки и роднини, приемни семейства, осиновяване или подпомагат процеса на реинтеграция в биологичните им семейства.  

Една от алтернативните форми на социалните услуги в общността е приемната грижа. Само в град Добрич през 2010 годани е 

имало 6 приемни семейства от етнически малцинства, а 27 деца от тези малцинства са изведении от специализирана институция и 

реинтегрирани, като са настанени в професионални приемни семейства. 

Към декември 2011 г. в областта: 

-   7 ромски семейства са утвърдени за приемна грижа; 

-  27 деца от ромски произход са настанени в приемни семейства; 

-  36 деца  от ромски произход са  изведени от специализирани институции, от тях реинтегрирани в биологичното семейство са 2 

деца, а в осиновително семейство 34 деца; 

-  23 новородени  деца от ромски произход са изоставени в Неонатологично отделение при МБАЛ  Добрич, от тях 22 са настанени в 

Дом за медико социални грижи за деца и 1 дете в приемно семейство. 

-  деца роми подпомагани с еднократна помощ по ППЗЗД, от тях по превенция и реинтеграция -12, настанени в семейство на 

роднини или близки – 13, настанени в приемно семейство – 28 деца. 

Отделите "Закрила на детето" при Д"СП" са работили с деца и семейства от етническите малцинства, предоставяйки юридически и 

семейни консултации според своите компетентности, оказвайки съдействие според конкретните нужди на клиентите, а при 

необходимост и подпомагане с парични помощи според нормативната уредба. За отчетния период юли - декември на 2011 г. са 
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отпуснати 160 еднократни и месечни помощи за деца в риск в размер на 26 220,00 лв. Отпуснатите еднократните помощи са за 

превенция на изоставянето - 0 случая; за реинтеграция на деца -  случая; за деца, настанени в семейството на родини или близки -. 19 

случая; за дете, настанено в доброволно приемно семейство - 15 случай; за деца, настанени в професионални приемни семейства - 12 случая. 

Предоставените месечни помощи са за 185 деца, настанени за отглеждане при роднини или близки и за 29 деца, настанени за отглеждане 

в професионални семейства. 

Във всички териториални поделения на АСП функционира "гореща" телефонна линия за консултиране и информиране на 

клиенти, обслужването на която се извършва непрекъснато от служители по утвърдени месечни графици. В част от дирекциите са 

осигурени лица по различни програми за временна заетост за оказване на съдействие на лицата, които се затрудняват да попълват своите 

документи. 

Дирекциите „СП" осигуряват поименна информация за социалнослабите граждани, на които следва да се предоставят трайни 

хранителни продукти от интервенционните запаси чрез БЧК . През 2011 година в списъците са включени 4734, а за 2012 година техният 

брой е 5872 лица, като значителна част от тях са от етнос, различен от българския. 

Дирекциите подпомагат общинските администрации в област. Добрич при реализирането на проект „Обществена трапезария". 

Проектът цели подобряване качеството на живот и осигуряване помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане, лица с 

доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и 

бездомни лица. Обслужваните лица в обществените трапезарии от областта са Всичките осем общини в област Добрич кандидатстваха с 

проектни предложения и всички  бяха одобрени, с което областта се нареди на второ място в страната по одобрени проекти след град 

София. Броят на разкритите места в обществените трапезарии в областта през миналата година бе 614, през тази година получаващите 

топла храна са общо 561 лица. 

Дирекциите „СП” подпомагат общинските администрации в обл.Добрич при реализирането на проект "Подкрепа за достоен живот - 

Алтернативи" финансиран по ОПРЧР. Проектът осигурява работа на безработни лица от областта и ще продължи да функционира до 

края на месец септември 2012 година. 

От 01.03.201 Ог. до 28.02.2011 г. Дирекциите СП реализират финансирания по ОПРЧР проект "Социална услуга за качествен живот-

фаза 2".Основна цел на проекта е предоставяне на качествена грижа в домашна среда на лица и деца с тежки трайни увреждания или 

тежки заболявания, също така и самотно живеещи възрастни хора, които не могат да се самообслужват и да организират 

самостоятелно бита си и оказване на подкрепа на техните семейства за социалното им включване чрез предоставяне на алтернативен избор 

за активно социално включване. 

По проект „ Отново на работа - Детегледачи” по ОПР”ЧР” со обучени 20 лица от специалисти на РДСП, като 4 от тях са от различен 

от българския етнос. Тези хора след обучението си са назначени на работа. 

Предоставянето на социални помощи по различните нормативни актове, както и на социални услуги в общонстта или в 

специализирани институции не е обвързано задължително със събирането на информация и отразяване на  етническата принадлежност на 
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кандидатствалите за получаването/ползването им лица. Причина за това е факта, че принадлежността към определена етническа група, 

която има малцинствено присъствие в общостта, на практика не е задължително и не се възприема като белег за принадлежност към една 

или друга рискова група. При все това, практиката в дейността на служителите от дирекцията показва, че етническата принадлежност чрез 

установените традиции в групата по отношение на общоприети ценности като образованието, здравето и др., могат да предопределят 

попадането в рискова ситуация. 

Предвид спецификата на работата на териториалните поделения на АСП всички социални работници, независимо от длъжностната 

им позиция / експерт, началник, директор / работят с етническите малцинства и по възникващите етнически и интеграционни въпроси. 

 

О Т Ч Е Т 

на 

Регионална здравна инспекция-Добрич  
 

за реализираните  дейности и предприети мерки по приетата програма за работа на 

Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси през второ полугодие на 2011г. 

 

 Дейностите на РЗИ-Добрич по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, 

се реализират в рамките на Национални и регионални здравни програми - Национален план за действие на инициативата „Десетилетие на 

ромското включване”, „Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства”  и указанията 

на Министерство на здравеопазването, относно същата програма. Основна задача е преодоляване на негативните тенденции в здравното 

състояние на хората в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства и осигуряване равен достъп до здравни 

услуги.  

През 2011г. усилията бяха насочени към подобряване на информираността на ромите, относно рисковите за здравето практики, 

както и за начините на водене на по-здравословен начин на живот, посредством: 

 Изнасяне на здравни беседи в учебни заведения и сред възрастното население; 

 Подобряване на достъпността до здравни знания на млади роми, рано отпаднали от училище; 

 Интензифициране програмите за здравно образование и стимулиране участието на роми в тях; 

 Разпространение на листовки и други здравно-просветни материали; 

 Подобряване достъпа до здравни услуги; 

 Всеобхватност на програмата за здравно осигуряване; 

 Висок имунизационен обхват сред ромското население  и обхващане на всички деца с необходимите ваксинации; 
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 Установяване степента на информираност и развитие на знания и умения на млади семейни роми, за условията и факторите за 

безрискови за здравето им сексуални и репродуктивни практики; 

 Осигуряване на участие на представител на ромите в дейности по промоция на здравето и здравно образование сред ромските 

общности; 

 Подобряване на чувствителността и мотивацията на представители на малцинствата към търсене на специализирана медицинска 

помощ. 

 1. Дейност на РЗИ-Добрич 

 Във връзка с изпълнение на дейностите от Плана за действие за  

периода 2011-2015г.  към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение принадлежащи към етническите малцинства, 

през второ полугодие на 2011г. РЗИ-Добрич получи безвъзмездно от Министерство на здравеопазването на основание Заповеди №№ РД 

28-258/30.08.2011г. и РД 28-261/31.08.2011г. на Министъра на здравеопазването три високоспециализирани мобилни кабинети – 

«Ехографски» за реализиране на профилактични прегледи, «Лаборатория» за извършване на биохимични изследвания и кабинет «Обща 

практика» – за профилактични прегледи и имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации и деца с непълен 

имунизационен статус. 

 Мобилните кабинети бяха предоставени за: 

-извършване на прегледи на здравнонеосигурени лица и такива със затруднен  

достъп в населени места от област Добрич;  

-подопомагане на работата на изпълнителите на медицински дейности по  

осъществяване на национални програми в областта на здравеопазването; 

- провеждане на профилактични педиатрични прегледи в кабинет обща практика; 

- провеждане на задължителни имунизации на деца без данни за имунизации или  

такива с непълен имунизационен статус. 

 Целеви групи: малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към  ромите, здравно не осигурени лица и 

такива със затруднен достъп. 

  Цели на проектите: 

            - Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лица в неравностойно положение; 

- Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна  

информация. 

Дейностите по Здравната стратегия стартираха през м.октомври със сключване  
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на договор с изпълнител на профилактичните прегледи/изследвания (лечебно заведение за доболнична помощ)-«ДКЦ-ІІ-Добрич» ЕООД. 

Предварително със съдействието на кметовете на населените места и здравните медиатори беше изготвен график за провеждането на 

профилактични прегледи в необхванатите с прегледи райони.      

            Провеждането на разяснителните кампании и беседи от служители на РЗИ-Добрич предхождаше профилактичните прегледи. За 

месец октомври бяха проведени три разяснителни кампании: 

- Кампания за значението на имунизациите и редовното им прилагане – бяха проведени беседи и разговори по темата в ромския 

клуб в гр. Каварна на 26 лица и в ромски здравен център на гр. Добрич на 25 лица.  

- Кампания за профилактичните прегледи и тяхното значение за здравето – в ромски клуб в гр. Каварна на 26 лица и ромски здравен 

център в гр. Добрич на 25 лица. 

- Кампания за профилактика на социално-значимите заболявания – в ромски клуб в гр.Каварна на 26 лица бяха проведени лекции по 

темите: „Профилактика на Сърдечно-съдовите заболявания”, „Профилактика на Хипертонията”, „Профилактика на Остеопорозата”. В 

ромски здравен център в гр. Добрич на 25 лица бяха проведени лекции по темите: „Профилактика на Сърдечно-съдовите заболявания”, 

”Профилактика на Хипертонията”, „Профилактика на остеопорозата”,„Профилактика на Туберкулозата”, „ Профилактика на Вирусни 

хепатити”. 

    През месец ноември в ромски клуб в гр.Каварна се проведе Кампания за профилактика на социално-значимите заболявания по 

темите: „Профилактика на ХИВ/СПИН” на 54 лица и „Профилактика на Сексуално преносимите инфекции” на 47 лица. На 10.11. и 

11.11.2011г в гр.Каварна се проведе анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН с бърз тест на 91 лица от ромски етнос. 

Самите профилактични прегледи се реализираха в периода от 10.11.2011г. до 03.12.2011г. и обхванаха три общини и населени места, 

както следва: 

1. Община Каварна в периода от 10.11.2011г. до 20.11.2011г. –гр.Каварна,   

кв.Ромска махала; 

2. Община Шабла в периода от 26.11.2011г. до 27.11.2011г. – гр.Шабла,  

кв.Централен; 

3. Община Добрич в периода от 02.12.2011г. до 03.12.2011г.- гр.Добрич, 

ул. «Агликина поляна». 

              Проведени бяха общо: 

 ехографски прегледа/изследвания - 554 броя, от които в: 

1.Община Каварна – 316 броя; 

2.Община Шабла – 93 броя; 

3.Община Добрич – 145 броя. 

Статистическа обработка на заболеваемостта, съгласно МКБ: 
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Табл.1 

№ МКБ Диагноза БРОЙ 

1 K76.0 

Мастна дегенерация на черния дроб, некласифицирана 

другаде 75 

2 N20 Камък в бъбрека и в уретера 39 

3 K80 Жлъчнокаменна болест [холелитиаза] 36 

4 N11 Хроничен тубулоинтерстициален нефрит 20 

5 N13.0 

Хидронефроза с обструкция на уретеропелвикалното 

съединение 13 

6 N28.1 Бъбречна киста, придобита 13 

7 K81.1 Хроничен холецистит 12 

8 K74.0 Фиброза на черния дроб 6 

9 B67 Ехинококоза 1 

10 C67.2 Латерална стена на пикочния мехур 1 

11 D13.4 Черен дроб 1 

12 K43 Вентрална херния 1 

13 K73 Хроничен хепатит, некласифициран другаде 1 

14 N25 

Нарушения, които са резултат от увредена функция на 

бъбречните тубули 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Останалите пациенти са здрави, без открити заболявания. 
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Разпределение на преминалите лица по възраст: 

Табл.2 

№ Родени през 

БРОЙ 

лица 

1 1990-1993г 33 

2 1980-1989г 109 

3 1970-1979г. 93 

4 1960-1969г. 117 

5 1950-1959г. 123 

6 1940-1949г. 68 

7 1930-1939г. 7 

8 1920-1929г. 4 

 

Изводи: 

 Заданието обхващаше ехографска диагностика на коремни органи. Този факт рязко стесни обема на откритите заболявания. От 

приложените данни най-много са лицата с мастна дегенерация на черния дроб, което в преобладаваща част от случаите е свързано с 

наднорменото тегло на пациентите. Следват бъбречно-каменната и жлъчно-каменната болест с почти равен брой случаи. Установените 

случаи с хидронефроза в голяма част от пациентите са в пряка връзка с наличната бъбречно-каменна болест. При 13 лица се констатираха 

прости солитарни кисти на бъбреците, които изискват ехографски контрол ежегодно. Всички други заболявания са единични случаи 

(ехинококоза, карцином на пикочния мехур), които не са статически значими. 

Втората причина за ограничения обхват на заболяванията е, че преобладаващата част от посетилите прегледите, бяха в трудоспособна 

възраст. От 18 до 61 години преминалите лица са 475, над 61 години – 79 лица. 

 лабораторни изследвания -520 броя, от които: 

           1. Община Каварна – 310 броя; 

           2.Община Шабла – 93 броя; 

3.Община Добрич – 117 броя. 
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Статистическа обработка: 

 

№ Диагноза 

Брой 

изследвани 

лица 

Брой лица с 

отклонения 

в кръвната 

картина 

% на 

отклоненията 

1 Каварна 310 53 17% 

2 Шабла 93 9 10% 

3 Добрич 117 14 12% 

 

 Останалите пациенти са без отклонения в кръвната картина. 

 

Изводи: 

Обемът на лабораторните изследвания включваше изследване на венозна кръв за общо 18 показателя – хемоглобин, хематокрит, 

еритроцити, левкоцити, тромбоцити, ДКК и други изследвания на белия, червения и тромбоцитния ред. От приложената таблица по 

процент – отклонения, разпределени по населени места е видно, че най-висок е процентът на отклонения в Община Каварна, следват град 

Добрич и Община Шабла. 

Преобладаваха случаите със завишени стойности на броя на левкоцитите (част от пациентите не бяха гладни). Единични случаи се 

установиха на анемичен синдром, като най-изразените бяха насочени веднага за уточняване. Също така се установиха и няколко 

тромбоцитопении. Едно от лицата беше с кръвонасядания по кожата и беше насочено към хематолог още същия ден. 

След приключване на изследванията, пациентите с резултати извън нормите и открити заболявания бяха уведомени чрез здравните 

медиатори за предприемане на консултации със специалисти и лечение. 

 задължителни имунизации с мобилна единица на деца, при които няма  

данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/ или нямат 

постоянна адресна регистрация е извършено следното:  

        На базата на извършена тематична проверка по имунопрофилактика през м. юли, данните от извънредната кампания срещу 

полиомиелит и отчетите на дейностите по имунопрофилактика за трето тримесечие и деветмесечие с предписание от 14.10.2011г. до 67 

ОПЛ осемте общини в областта е разпоредено: 

 Да изготвят и представят в РЗИ – Добрич, отдел “ПЕК” списък на децата до 8  
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годишна възраст от рискови групи, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна или 

нямат постоянна адресна регистрация с данни за проведените до момента на подаване на информацията задължителни имунизации и 

реимунизации на детето, дата и вид на приложената ваксина.  

 Информацията да съдържа подпис и печат на лечебното заведение и дата на  

изготвяне и да се представи по електронен път и/ или на хартиен носител. Всеки от посочените ОПЛ, който няма в пациентската си листа 

деца от изброените групи, да декларира това на хартиен носител. 

  Информацията е получена в РЗИ в определените срокове и за всяко дете персонално са уточнени ваксините, на които подлежи за 

съответната навършена възраст. Поддържана е постоянна връзка с ОПЛ за своевременно съобщаване в РЗИ - Добрич на всички 

имунизации, които извършват през периода на децата с непълен имунизационен статус от пациентските им листи. 

           Уточнени са 15 населени места от 5 общини в областта, в които ще се извършват имунизации с мобилната единица по 

предварително изготвен график на пациенти, обслужвани от 33 ОПЛ (и сключен договор с ДКЦ ІІ гр. Добрич). За населените места са 

уточнени и децата без ОПЛ  и с непостоянна адресна регистрация въз основа на наличната информация в РЗИ и предоставена актуална 

пациентска листа от РЗОК.   

           Създадена е организация с органите на местната власт и здравните медиатори за издирване и насочване на децата към мобилната 

единица в определените дни и часове и връщане на обратна информация в РЗИ за информирането и местонахождението им. 

           Община Добрич – изпратена информация до 29 ОПЛ. Обработена информация за 239 деца, след което са уточнени  176 деца с 

ОПЛ и 94 без ОПЛ, които са подадени на двамата здравни медиатори към общината за издирване и поканване за имунизации.  През 

периода до 12.11.2011г. от ОПЛ са имунизирани 21 деца от гр. Добрич. От медиаторите са обходени 176 деца с ОПЛ, по техни данни 20 

са в чужбина, 21 не са  открити на адреса. Децата без ОПЛ не са обхождани по данни на медиаторите и по тяхна преценка, тъй като 

същите са обхождани в рамките на полиомиелитната кампания и не са откривани на посочените адреси.  

           На 12.11.2011г. в гр. Добрич от поканени 135 са прегледани 14 деца и 5 от тях са имунизирани, 9 са временно противопоказани и 

поканени за 03.12.2011г., когато в ромския квартал на града отново е разкрит имунизационен пункт. 

           През седмицата преди 03.12.2011г. отново е подаден актуален списък на здравните медиатори в гр. Добрич на деца с и без ОПЛ за 

обхождане и поканване за имунизации срещу подпис на родител. От 116 деца с ОПЛ (9 са имунизирани от ОПЛ през периода след 

12.11.2011г.), 49 са уведомени, 13 са емигрирали, 25 са с неточен адрес, 20 са прегледани, 12 са временно противопоказани, 8 са 

имунизирани. От поканените 49 не са се явили. 

          От 94 деца без ОПЛ, по данни на медиаторите 61 са в чужбина, 17 не са открити на адреса. 

          Общо за гр. Добрич от ОПЛ за периода на кампанията са имунизирани 30 деца; прегледани са 34, имунизирани с мобилната 

единица – 13, 21 са временно противопоказани. 

          Община Балчик - изпратени предписания до 9 ОПЛ. Обработена информация за 114 деца. При 1 от ОПЛ е извършена проверка на 

място и са уточнени децата с непълен статус.  
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          Поради по-големия процент деца с непълен статус за възрастта е направена организация за имунизиране в с. Оброчище със 

съдействието на органите на местната власт. Уточнени са 75 подлежащи деца. През периода от 25.10.2011г. до 11.11.2011г. са 

имунизирани 6 деца от двамата ОПЛ в населеното място (и още 5 редовно подлежащи извън списъка).  62 от децата са уведомени и 

поканени от служители на общината, 13 са мигрирали, емигрирали и с неточен адрес.      

          На 13.11.2011г. в с. Оброчище, общ. Балчик са прегледани 26 деца, 11 от тях са имунизирани, 15 са временно противопоказани. 30 

деца не са се явили. 

          Община Ген.Тошево - изпратени предписания до 5 ОПЛ. Обработена информация за 56 деца. При 2 от ОПЛ е извършена проверка 

на място и са уточнени децата с непълен статус. В резултат на организацията в общината са имунизирани 2 деца от ОПЛ през периода. 

          Уточнени са 36 деца с непълен статус от 4 населени места, които по график да бъдат обхванати с имунизации. 

          На 19.11.2011г. със съдействието на кметовете и здравния медиатор към общината и в резултат на добрата организация (поканени 

са 33, 3 са мигрирали и емигрирали) са прегледани общо 28 деца, от които са имунизирани 22 (61%), 6 са временно противопоказани; две 

от поканените деца не са се явили; 2 деца са върнати от екипа; 1 е обхванато от ОПЛ през периода.   

           С. Чернооково – подлежащи 7 деца; поканени устно 7; прегледани 7, имунизирани 5, две са временно противопоказани.  

           С. Рогозина -  подлежащи 3 деца; прегледани 3, имунизирани 3. Уведомени устно. 

           С. Спасово – подлежащи 7 деца, от които едно емигрирало; поканени устно 6 деца; 1 е имунизирано от ОПЛ през периода; 

прегледани 5, имунизирани 5. 

           С. Василево – подлежащи 19 деца; поканени устно 17 деца, едно мигрирало, едно емигрирало; прегледани 13, имунизирани 9, 4 са 

временно противопоказани; за  две деца е уточнен пълен статус за възрастта; две деца не са се явили.  

           Община Добричка – изпратени предписания до 7 ОПЛ. От тях е получена обратна информация за 112 деца с непълен статус. При 

2 ОПЛ са извършени проверки на място по имунизационни журнали. След обработка на информацията са уточнени 8 населени места в 

общината, където ще се извършват имунизации по график и децата се обслужват от 5 ОПЛ. Информацията е сведена до знанието на 

кметовете за съдействие и издирване на 91 деца от 8 населени места, включени в графика.   

          На 20.11.2011г. и 26.11.2011г. са разкрити пунктове в селата Житница, Черна, Лясково и Тянево. От подлежащи 65 деца (7 без ОПЛ 

- 4 деца към 20.11.2011г. не са избрали - 2 от с. Черна и 2 от с. Лясково; по данни на кметовете 2 нови деца от с. Житница и едно от с. 

Черна са без ОПЛ към 20.11.2011г.). от 4-те населени места са прегледани 43 деца, 31 от тях са имунизирани, 12 са отложени по временни 

противопоказания; три деца са върнати поради уточнен пълен статус за възрастта. Две са имунизирани от ОПЛ. 

           С. Житница (24 с непълен статус, от които 2 без личен лекар) – прегледани 13, имунизирани 8, 5 са временно противопоказани, две 

са с уточнен пълен статус. 16 са поканени от кметството устно и срещу подпис на родител, 3 не са се явили. 3 деца не са в селото (от тях 

две без ОПЛ), 1 е мигрирало. 

          С. Черна (20 подлежащи, от които 3 без ОПЛ) – поканени устно 16, 1 не се е явило; прегледани 15, имунизирани 11 (от които 2 без 

ОПЛ), 4 са временно противопоказани; 3 емигрирали; 1 дете (без ОПЛ) е починало.  
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          С. Лясково - 14 подлежащи, от тях 2 без ОПЛ, 1 мигрирало, поканени устно 13; прегледани 11, имунизирани 10 (2 от тях без ОПЛ), 

едно е с уточнен пълен статус, едно временно противопоказано, едно не се е явило.  

          С. Тянево – 7 подлежащи, 2 мигрирали, поканени устно 5, прегледани 4, имунизирани 2, 2 са временно противопоказани, едно с 

уточнен пълен статус.  

           График за 26.11.2011г. (несъстоял се, поради това че в резултат на организацията децата са обхванати от ОПЛ) селата Карапелит, 

Ф. Дянково, Подслон, Енево – обработени данни за 26 деца, уточнени са като подлежащи, 3 от тях са без ОПЛ и 3 са с ОПЛ в друга 

област (с писмо до РЗИ – Силистра е поискана и получена информация за налични данни за имунизационния им статус). От ОПЛ към 

21.11.2011г. са имунизирани 19 деца, пет от които са без данни за имунизации, 3 мигрирали и емигрирали, 2 временно противопоказани, 

едно остава да бъде имунизирано от ОПЛ. 

           Община Шабла – изпратени предписания до 4 ОПЛ. Обработени са данните за 36 деца.  

 Уточнени са 32 подлежащи на имунизации деца на територията на гр. Шабла. С график за 27.11.2011г. Обхванати през периода от 

ОПЛ 4 деца от града и 2 от общината. Поканени срещу подпис 29 деца от гр. Шабла. Прегледани 16, имунизирани 8, 8 временно 

противопоказани, 1 с уточнен пълен статус за възрастта; 13 не са се явили. 

           В момента на прегледа и имунизацията родителите изразяват информираното си съгласие. В рамките на следващия работен ден на 

ОПЛ се предоставя информация за извършените имунизации на пациенти от пациентските им листи. 

          Раздадени са лакомства на децата и здравно-образователни материали на родителите им – книжки „Децата са по-ценни от хляба”, 

съдържащи информация за имунизационния календар на Република България. 

          Общо за областта 23 деца са имунизирани  с Тетраксим, 18 с Инфанрикс, 6 с Имовакс полио, 4 с Приорикс, 34 с Енжерикс. Четири 

от имунизираните са без ОПЛ. 

          Набелязан проблем е липсата на здравно-осигурителни книжки и малкия брой явили се деца за гр. Добрич, гр. Шабла и с. 

Оброчище, общ. Балчик. 

          Подлежащи по първоначална информация – 504 деца в определените за имунизации 15 населени места. 62 деца са 

имунизирани от ОПЛ за периода 25.10.2011г. – 03.12.2011г. В рамките на кампанията с мобилната единица са имунизирани 85 деца 

(16,86%). Общо за периода 147 имунизирани (29,17%) от ОПЛ и мобилния кабинет. Прегледани от педиатър 147 деца (29,17%). 152 

деца са мигрирали, емигрирали и с неточен адрес (30,16%). 

          От 104 деца без ОПЛ, 83 са мигрирали, емигрирали и с неточен адрес, 4 са имунизирани с мобилната единица. 

 Профилактичните прегледи са финансирани изцяло от Министерство на здравеопазването и са на стойност 32 314,24 лв.  

 

 Във връзка с писмо на МЗ № 16-00-47/ 14.04.2011г. относно епидемичната  

обстановка в световен мащаб по отношение разпространението на полиомиелит и Заповед на МЗ РД 28-117/ 13.04.2011г. за 

провеждането на извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит с предписание до всички ОПЛ е разпоредено да направят  
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преглед на имунизационния статус на децата от пациентската си листа на възраст от 13 месеца до 7 години, с непълен имунизационен 

статус и такива без отпочната имунизация срещу полиомиелит и да предоставят данните в отдел ”ПЕК” на РЗИ – Добрич; да заявят и 

получат необходимите дози полиомиелитна ваксина и започнат незабавното имунизиране на подлежащите контингенти от 26.04.2011г. 

Създадена е организация за седмично отчитане на извършените имунизации.  

           На сайта на РЗИ бе качена информация, както за лекари, така и за населението. 

         Обърнато е внимание на лечебните заведения в областта за съобщаването на всички случаи на ОВП при лица до 15 годишна възраст, 

съгласно разпоредбите на Наредба № 21 от 18.07.2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести. 

          Информацията  за извънредната кампания е сведена до знанието на областния управител, РЗОК, БЧК, БЛС, кметовете на общини за 

уведомяване на кметовете и кметските наместници от всичките 215 населени места в областта, информиране на населението  при нужда и 

оказване на максимално съдействие на общопрактикуващите лекари и имунизационните екипи при обхващането на подлежащите 

контингенти; изготвен бюлетин до местните медии за информиране на населението. Реализирано е тв предаване в местна медия за даване 

на широка гластност сред населението на извънредната полиомиелитна кампания. 

          В началото на кампанията са проведени работни срещи с ОПЛ по общини и 8 работни срещи в общините Добрич град, Добричка, 

Балчик, Каварна, Крушари, Шабла, Ген. Тошево и Тервел между представители на РЗИ – Добрич и представители на местната власт,  

здравни медиатори и медицински специалисти от здравните кабинети в училищата и детските заведения, на които е обсъдена 

организацията и провеждането на кампанията и е подадена първоначална налична информация за деца без ОПЛ по населени места, като са 

ползвани данните от 2009 г. по време на извънредната кампания срещу морбили  и такива с ОПЛ, но с непълен имунизационен статус за 

уточняване на местонахождението им и насочването им към личните лекари и към екипите на РЗИ. От кметовете на общини е изискана 

актуална информация за населението по населени места, родени в периода 01.01.2004г. до настоящия момент, която отново е обработена и 

сравнена с актуалната пациентска листа, предоставена от РЗОК и в НЗОК за уточняване броя на действително подлежащите на имунизация 

деца. Поискана е и информация за придошли на територията на населените места деца, които не фигурират в списъците на ГРАО и нямат 

адресна регистрация в областта. От медицинските специалисти в здравните кабинети на детските заведения и училищата е поискана 

справка за деца без личен лекар и имунизационен статус на децата по отношение на полиомиелитната ваксина. Констатациите бяха, че 

няма деца без ОПЛ в организираните колективи и информацията за имунизационния статус на децата е непълна. 

           В община Каварна срещата се състоя в присъствието на местните медии. Голямо съдействие получихме от органите на местната 

власт в по-малките  общини и  от здравните медиатори в общините Каварна, Шабла, Ген. Тошево, Добрич и Балчик. 

           Във връзка със Заповед на МЗ РД 28-194/ 08.06.2011г. за изменение на Заповед на МЗ РД 28-117/ 13.04.2011г. за провеждането на 

извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит и удължаването на срока на кампанията до 08.07.2011г., информацията отново е 

сведена до знанието на ОПЛ, РЗОК, БЧК, БЛС, кметовете на общини  и областна управа и са разпоредени необходимите мерки.  

           През м. април 2011г. в изпълнение на Заповед на МЗ РД 28-117/ 13.04.2011г. за провеждането на извънредна имунизационна 

кампания срещу полиомиелит след обработка на информацията, подадена от ОПЛ, общините и РЗОК за област Добрич са уточнени по 
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ГРАО 12656 и 30 извън ГРАО деца на възраст от 13 месеца до 7 години; от тях с непълен статус и без данни за имунизация, подадени от 

ОПЛ са 756 подлежащи на извънредна имунизация деца 30.09.2011г., от които 36 отложени по временни и трайни медицински 

противопоказания (4,9% от тях 2,2% са трайно противопоказани), 83 (10,8%) са емигрирали в чужбина и мигрирали в други населени 

места, 7 с отказ на родители (2 са посетени на адреса, родителите категорично отказват имунизации на децата, документирано в 

документацията при ОПЛ; 2 са декларирали това при ОПЛ; 3 не са открити на посочените адреси – на два от адресите не е отворено на 

служителите от отдел „ПЕК”), 11 деца не са открити на адреса и остатък за имунизация 618 деца с избран личен лекар.  

          Проблемът е в голямата миграция на ромското население и въпреки, че децата са с личен лекар, те са с непълен за възрастта статус 

или няма данни за такъв. При обхождането на ромските махали от служителите на отдела, на много места съвместно с медиаторите бяха 

активно издирвани и децата подлежащи на извънредна имунизация по информация на ОПЛ. Представители на местната власт съдействаха 

за обработване на информацията подадена от РЗИ за деца без ОПЛ и такива подлежащи на имунизация с ОПЛ, като последните бяха 

насочени към личните лекари и имунизирани. Особени заслуги в това направление имат администрациите на Общините – Каварна, Ген. 

Тошево, Шабла, Крушари, Балчик и Добричка. 

        От подлежащите с ОПЛ до 30.09.2011г. са имунизирани 594 деца със 647 приема на ПМ ваксина (53 деца са ваксинирани по време на 

кампанията с по две дози).   

           В резултат на съвместната дейност на служителите от отдел “ПЕК” и с активното участие на служителите от общинските 

администрации, медицинските работници от здравните кабинети от детските заведения и медиаторите от общините Добрич, Каварна, 

Балчик, Ген. Тошево и Шабла се констатира, че 66% от децата (336 деца) са в чужбина, 88 деца (17%) са мигрирали, 20 деца (4%) са 

осиновени и настанени в домове за отглеждане на деца в и извън областта, 6 деца (1%) са починали и 44 (9%) са с неточни адреси или не са 

намерени на посочения адрес. При активното издирване на децата без ОПЛ в гр. Добрич е открито 1 дете без личен лекар, което е 

имунизирано и избрало личен лекар. За община Добричка без ОПЛ са открити 13 деца, които също са имунизирани и са насочени към 

избор личен лекар (9 са избрали, 4 деца към 20.11.2011г. не са избрали - 2 от с. Черна и 2 от с. Лясково; по данни на кметовете 2 нови деца 

от с. Житница и едно от с. Черна са без ОПЛ към 20.11.2011г.). На територията на община Ген. Тошево са открити 2 деца без личен лекар, 

които също са имунизирани и избрали ОПЛ. На територията на община Тервел са установени 2 деца без ОПЛ, едното от които е 

имунизирано и е избрало личен лекар. (другото не е имунизирано и е без ОПЛ); едно дете  в гр. Шабла, което е избрало личен лекар и е 

имунизирано. 

          От активното издирване по домовете в гр. Добрич и областта са открити 21 (4%) деца без ОПЛ, като 18 от тях са имунизирани от 

екипите на РЗИ и всички са избрали личен лекар  

            Изводът е, че децата, които са с постоянно местоживеене по населените места, упражняват правото си на избор на ОПЛ.  

            В хода на самата кампания са осъществени маршрути за създаване на организация по общини:   

            Гр. Добрич - обхождане по адреси на деца без ОПЛ, с непълен статус и отказ на родители и насочването им към ОПЛ (09,10, 25, 26, 

27.05.2011г.; 02, 14 и 28.06.2011г.);  
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           Община Добричка (с. Карапелит) – 04.05.2011г.; разкрити имунизационни пунктове в селата Карапелит, Подслон, Дянково на 

12.05.2011г. и селата Житница, Черна, Лясково на 11.05.2011г. с мобилна единица; 

           Община Тервел (гр. Тервел, селата Коларци, Зърнево, Орляк, Сърнец, Балик, Божан, Поп Груево, Бонево, Честименско) – 04 и 

16.05.05.2011г.,01 и 14.06.2011г.,21 и 28.07.2011г. Разкрити имунизационни пунктове в гр. Тервел, селата Зърнево и Орляк на 16.05.2011г. с 

мобилна единица. 

          Община Балчик (гр. Балчик, селата Соколово, Гурково, Тригорци на 19.05.2011г.; селата Стражица, Ляхово, Безводица на 

16.06.2011г.; с. Оброчище на 21.06.2011г.). Разкрити имунизационни пунктове в гр. Балчик на 19 и 26.05. 2011г. с мобилна единица; на 

21.06.2011г. в с. Оброчище. 

          Гр. Шабла – разкрит имунизационен пункт на 03.05.2011г. 

          С. Крушари – разкрит имунизационен пункт на 27.04.2011г. 

          Община Ген. Тошево – гр. Ген. Тошево, с. Пчеларово на 17.06.2011г.; селата  Рогозина и Чернооково на 23.06.2011г.; разкрит 

имунизационен пункт на 23.06.2011г. в с. Чернооково. 

          Общ брой подлежащи за имунизация са 639 (5%) деца с и без ОПЛ за областта.  

          Общо извършени имунизации в областта в рамките на кампанията - 697, на 639 деца, като 647 имунизации са отчетени от ОПЛ и 50 

от екипи на отдел „ПЕК” на РЗИ – Добрич. Екипи на РЗИ – Добрич имунизираха в 16 населени места от 6 общини в областта, като 

раздаваха на децата и предоставените сладкиши (меденки).  

          Уточнени подлежащи деца без ОПЛ и извън ГРАО за областта – 515 – 4%, като процентът на децата без ОПЛ по общини варира от 1 

% за община Ген. Тошево и община Балчик до 5,5% за град Добрич и Добричка община.  

  Децата са обходени на посочените адреси от екипи на отдел „ПЕК” и здравни медиатори по общини, при което е установено, че 424 

(82%) са мигрирали и емигрирали, 20 (4%) са  настанени в домове за отглеждане на деца или осиновени, 6 (1%) починали, 44 (9%) - не са 

открити на посочения адрес или са с неточен такъв и остават за имунизация 21 деца без ОПЛ.  

Към деветмесечието на 2011г.: 

          Община Каварна: Няма деца без личен лекар (12-те деца са уточнени - 8 са  в чужбина, 2 са мигрирали извън областта и 2 са 

починали). От подадените 32 деца от ОПЛ, подлежащи на имунизация, 31 (97%)са имунизирани, 1 е трайно противопоказано. 

           Община Крушари: няма деца без ОПЛ. 18 са децата, подлежащи на имунизация, като 14 (78%) от тях са имунизирани, 3 деца от 

ДДУИ – с. Крушари са трайно противопоказани, 1 дете е мигрирало.  

           Община Тервел: от 58 деца подлежащи на имунизация с личен лекар и 4 деца без ОПЛ. Екипите на РЗИ, съвместно с ОПЛ 

организираха имунизирането на подлежащите деца, като всички бяха обхванати (49 деца) с извънреден прием полиомиелитна ваксина, 11 

са мигрирали и емигрирали, 2 са временно противопоказани (едното дете без личен лекар не е имунизирано). 
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           Изключителни резултати отчитаме в община Добричка, състояща се от 68 населени места. В резултат на отличната организация на 

РЗИ, съдействието на общинските служители и отговорността на ОПЛ, подлежащите към момента 125 деца са  обхванати. В община 

Шабла са обхванати всички подлежащи деца. 

   Реализирани са целите на извънредната кампанията в общините Ген. Тошево  

(39 обхванати деца), Балчик (124 имунизирани) и Добрич (225 имунизирани) съвместно с ОПЛ. От подлежащите на имунизация 777 деца 

639 са имунизирани – 82,24%; 83 са мигрирали и емигрирали – 10,55%; 17 са трайно противопоказани – 2,18%. 125 деца с ОПЛ са без 

данни за имунизации (16,53%) от ОПЛ; 95 от имунизираните са без данни (13,63%).    

 

 Разяснителни кампании проведени от РЗИ 

На 23.02.2011г. се проведе Ден на здравето в ОУ “Христо Ботев” с. Стожер, където бяха изнесени 4 лекции на 64 ученика на 

тема”Пасивно тютюнопушене”, 4 лекции на 64 ученика на тема “Здравословно хранене”, 4 лекции на 64 ученика на тема “Профилактика на 

Хепатит А”. По време на лекциите бяха раздадени общо 180 бр. здравно-образователни материала. 

През месец март беше организирана и проведена Кампания по повод на 24.03.2011г. - Световен ден за борба с Туберкулозата - 

провеждане на лекции, беседи и раздаване на здравно-образователни материали по темата сред ромското население на област Добрич. 

Проведени лекции на тема "Профилактика на Туберкулозата" във връзка с Кампанията за 24.03.2011г. - 4 лекции на 64 ученика от ОУ"Хр. 

Ботев" с. Стожер, 4 лекции на 94 ученика от ОУ"П. Волов" гр. Добрич, 1 лекция на 23 ученика от ОУ "От. Паисий" гр. Добрич, 4 лекции на 

87 ученика от ОУ"Хр. Смирненски" гр. Ген. Тошево, 2 лекции на 47 лица в ДПБ-Карвуна, 1лекция на 45 лица в Дом за стари хора - Добрич, 

4 лекции на 85 лица в ромските клубове в градовете Добрич, Каварна, Ген. Тошево и Балчик. По време на здравно-образователните 

дейности са раздадени общо 530 бр. здравно-образователни материала по темата. 

На 20.04.2011г. се проведе Ден на здравето в ОУ “Св. Климент Охридски” в с. Дуранкулак, където бяха проведени следните 

здравно-образователни дейности: 1 лекция на 12 ученика на тема “Здравословно хранене”, 1 лекция на 12 ученика на тема “Пубертет”, 3 

лекции на 30 ученика  по теми свързани с “Превенция на зависимости – Алкохол. Тютюнопушене. Наркотици.”, по повод отбелязването на 

Деня на Земята се проведе 1 беседа с 24 ученика на тема “Опазване на околната среда”. По време на тези дейности бяха раздадени общо 

100 бр. здравно-образователни материала по темите. 

В Кампанията, провеждана по повод на 31.05.2011г. – Световен ден без тютюнев дим, се включиха и ученици от ОУ “П. К. Яворов” с. 

Стожер, които членуват в Клуба на непушача към училището. Те организираха “зелени патрули”, които приканваха пушачите, да загасят 

запалените цигари, за да бъде на този ден околната среда чиста от тютюнев дим.  

На 13.07.2011г. по време на лятната кампания „Ваканция без риск” по ученическите лагери в с. Кранево бяха изнесени 1 лекция на 

тема „Пубертет” и 1 лекция на тема „Двигателна активност” на 84 ученика. Раздадени бяха 90 броя здравно-образователни материала по 

темите. 

2. Дейности планирани за реализиране през 2012г. 
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  Акцент в работата на РЦЗ-Добрич ще бъдат дейностите по подготовка и провеждане на кампании за промоция на здравето и 

превантивни мерки, насочени към етническите малцинства в неравностойно положение с фокус към ромските общности. Тези дейности ще 

бъдат осъществени във взаимодействие с  общинският и областният ССЕДВ и НПО.   

 В рамките на Плана за действие за периода 2011-2015г. към Здравната стратегия  за лица в неравностойно положение 

принадлежащи към етническите малцинства по предварителни данни мобилните кабинети ще останат на разположение на РЗИ-Добрич 

през първото полугодие на 2012г. и след съответно финансиране от МЗ ще бъдат осъществени профилактични прегледи с мобилните 

единици в областта. 

            През 2012г. РЗИ-Добрич ще продължи да работи за устойчивостта на постигнатите резултати, ще продължат здравно-

образователните дейности, като усилията ни ще бъдат насочени в няколко направления: 

 Работа с млади хора – лекции и беседи за нежелана и ранна бременност, 

контрацепция, превенция на ХИВ/СПИН и други СПИ /сексуално предавани инфекции/, превенция на зависимости. 

 Работа с граждани – здравословен начин на живот, рискови фактори и  

профилактика на социално значимите хронични неинфекциозни заболявания – сърдечно-съдови, диабет, остеопороза, ракови заболявания и 

др., рискови фактори  и профилактика на туберкулозата. 

 

 

 

 


