
Общински план за развитие на Община Добричка 2014 - 2020 г. 

Програма за реализация на ОПР на Община Добричка за 2015 година 

Мерки Източници на финансиране 
Стратегическа цел 

Специфична цел 
Мерки Дейности 

Необходими 
финансови 
ресурси 

Национално съфинаисиране Програми 
ЕС 

Привлече Други 
ни безвъзме 
средства здни 
от заеми финансо 

ви 
средства 

Стратегическа цел 
Специфична цел 

Мерки Дейности 
Необходими 
финансови 
ресурси 

Общо РБ ОБ Търг. 
друж. 

Програми 
ЕС 

Привлече Други 
ни безвъзме 
средства здни 
от заеми финансо 

ви 
средства 

Стратегическа цел t - Развиване на конкурентоспособно и устойчиво селско стопанство и създаване на условия за 
динамично икономическо развитие при устойчиво управление на природните ресурси 

Специфична цел 2:Подкрепа на млади фермери 

Оказване на 
специализирана 
помощ при 
кандидатстване по 
оперативни програми 
Чрез МИГ Добричка 

Оказване на методическа и 
експертно помощ от 
служители на дирекция 
ЕППИР и МИГ Добричка 
на млади фермери от 
частния сектор при 
кандидатстване по 
оперативни програми 

Специфична цел 3: Стимулиране на развитие на животновъдството 
Регулярно проучване 
и провеждане на 
информационна 
кампания за 
наличните 
възможности за 
финансиране 
развитието на 
животновъдството 

Провеждане на 
информационни кампании 
в населените места на 
община Добричка 
съвместно с ОИЦ и МИГ 
Добричка във връзка с 
новия програмен период и 
възможностите на бизнеса 
за кандидатстване по 
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чрез организиране на 
срещи и 
разпространение на 
брошури с 
информация 

програмите на ЕС 

Подпомагане 
производителите при 
Идентификацията на 
животните и 
регистрацията на 
животновъдните 
обекти 

Получаване на експертна 
помощ от община 
Добричка 

Отдаване на 
общински пасища и 
ливади на фермери с 
цел отглеждане на 
животни 

С Решение № 
1047/18.12.2014 г. на 
Добрички общински съвет 
определи имоти, които 
могат да се отдават за 
индивидуално ползване, 
които ще се отдават чрез 
търг. 

Специфична цел 4: Балансирано развитие на земеделието 
Създаване на 

допълнителен модул 
към сайта на община 
Добричка за 
предоставяне и 
обмяна на 
информация за селско 
стопанство 

Създаване на секция в 
сайта на общината 

Специфична цел 5: Диверсификация на селскостопанската продукиия 
Насърчаване на 
фермерите, 
занимаващи се със 
зеленчукопроизводст 
во и овощарство чрез 

МИГ, мярка 41321 Проект 
«Създаване на сливови 
насаждения и закупуване 
на техника и оборудване за 
поддръжката им» Частен 

59711 59711 29856 29855 
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оказване на 
специализирана 
помощ. 

сектор - в процес на 
реализация 

Насърчаване на 
пчеларството чрез 
организиране на 
панаири и изложения, 
публикации на сайта 
на общината 

МИГ, мярка 41311 
Проект „Изграждане на 
Медена къща" 
Частен сектор - в процес на 
реализация 

72867 72867 21860 51007 

Специфична цел 6: Стимулиране на преработвателната п ромишленост и търговията 
Насърчаване на 
производителите за 
Изграждане на 
складове за 
съхранение на 
продукцията и 
внедряване на 
технологии за 
замразяване и сушене 
на плодове и 
зеленчуци чрез 
публично-частно 
партньорство 

МИГ, мярка 41123 
Проект Доставка и монтаж 
на хладилни камери за 
съхранение и маркетинг на 
плодове в производствена 
ферма «ЕКОЕКС - М» 
ЕООД 
Частен сектор - в процес 
на реализация 

363279 363279 18163 
9,50 

181639,50 

Специфична цел 7: Диверсификация на икономиката в общината чрез развиване на туризъм 

Популяризиране на 
местния туристически 
потенциал чрез 
издаване на 
туристически 
справочник и 
рекламни брошури 

Проект „Пъстрото лице на 
Добруджа" в партньорство 
с общините Добрич, 
Балчик и Каварна с цел 
промотиране на 
туристическите 
дестинации на общината и 
привличане на 
инвеститори. Изработване 
на рекламни материали във 
връзка с укстойчивост на 

10 000 10000 10000 
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проекта и 
разпространението им 
МИГ, мярка 41312 
Проект «Пътеводител на 
непознатата Добруджа» -
Частния сектор -
изработване на динамичен 
сайт; отпечатване на 
двуезично издание на 
Пътеводител на 
Непознатата Добруджа 

36689 36689 11007 25682 

Включване към 
интернет страница на 
общината на раздел 
„Туризъм", в който да 
се популяризират 
местните 
туристически 
ресурси, да се дава 
информация за 
местата за отдих 
почивка и да се 
публикува актуална 
информация за 
предстоящи събития 
и информация за 
финансиращи 
програми в сферата 
на туризма - селски, 
екотуризъм 

Разработване на раздел 
„Туризъм» на интернет 
страницата на общината и 
създаване на линк към 
проекта «Пъстрото лице на 
Добруджа» 

Поддържане на 
паметниците на 
културата и обекти, 
представляващи 
туристически интерес 

Почистване и периодично 
освежаване 
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на територията на 
общината; 
Възраждане на 
фолклорните 
фестивали, 
организиране на 
събори и културни 
мероприятия. 

Регионални фолклорни 
празници под надслов 
«Добруджа - обич моя» 
предшестващи празника на 
община Добричка и 
Фолклорния събор 

2500 2500 2500 

Фолклорен събор «Песни и 
танци от слънчева 
Добруджа - Дебрене» 

60000 60000 60000 

Преструктуриране и 
рехабилитация на 
свободни сгради с цел 
превръщането им в 
места за настаняване 
и подслон -частен 
сектор 

МИГ, мярка 41312 
Преустройство на 
съществуващо жилище в 
"Къща за гости" в с. Батово 

99 998 99 998 29981 69999 

МИГ, мярка 41312 
частен сектор 
"Изграждане на къща за 
гости в УПИ - VI32, кв. 1 
по плана на с. Златия, общ. 
Добричка" 

99 980 99 980 29994 69986 

МИГ, мярка 41312 
частен сектор Изграждане 
на къща за гости в с. 
Дебрене 

99 977 99 977 29993 69984 

Изграждане на места 
за отдих и къмпинги 
за рибари 

МИГ, мярка 41323 
Проект «Зелената хубост 
наОдринци» -
малкомащабна 
туристическа 
инфраструктура -
информационни табели; 

7997 7997 7997 
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обособяване на две 
туристически места за 
отдих и наблюдение 

Реализиране на 
туристическите 
продукти в 
партньорство със 
съседните общини 

Проект „Пъстрото лице на 
Добруджа" в партньорство 
с общините Добрич, 
Балчик и Каварна с цел 
промотиране на 
туристическите 
дестинации на общината и 
привличане на 
инвеститори 

Специфична цел 8:1 Мероприятия за опазване и съхраняване на околната среда 
Иницииране на 
мероприятия за 
почистване на 
залесени общински 
терени и 
упражняване на 
контрол върху сечта 

Провеждане на кампания 
за пролетно почистване, 
хигиенизиране и 
благоустрояване 

20 000 20 000 20 000 

Организиране и участие в 
национална кампания „Да 
изчистим България за един 
ден;' - средствата се 
отпускат в зависимост от 
участието на населението 

Провеждане на 
информационна 
кампания за 
популяризиране на 
практиката за 
разделно събиране на 
отпадъците сред 
местното население, 
включително сред 

Разпространяване на 
информационни материали 

2 000 2 000 2 000 
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децата в началните и 
основни училища. 
Ликвидиране на 
нерегламентираните 
сметища 

Провеждане на пролетно и 
есенно почистване и 
ликвидиране на 
нерегламентирани 
микросметища 

50 000 50 000 50 000 

Специфична цел 2 - Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене чрез подобряване 
на техническата, екологична и социална инфраструктура 

Специфична цел 1: Подобряване на транспортната инфраструктура 
Реконструкция и 
рехабилитация на 
уличната мрежа 

Шосировка и асфалтиране 
на улици в селата 
Крагулево, Ломница, 
Божурово, Бранище, 
Ф.Дянково, Владимирово, 
Медово, Воднянци, Енево, 
Подслон, Дончево, 
Смолница, 

621 340 621 340 305 940 315 400 

Ремонт на шосировки и 
асфалтиране на улици в 
селата Бенковски, Ведрина, 
Стефан Караджа, Бдинци, 
Г.Колево, Долина, Златия,, 
Миладиновци, Орлова 
могила, Победа, 
Попгригорово, Приморци, 
Пчелник, Свобода, Тянево, 
П.Гешаново, Богдан, 
Драганово, Овчарово, 
Дебрене, Самуилово, 
Камен, Батово 

363 217 363 217 363 217 

Изграждане на нови 
ограничители на скоростта 
в населени места -

52 000 52 000 46 000 6 000 
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Божурово, Златия, 
Карапелит, Одърци, 
Опанец, П.Минково, 
Росеново, Смолница, 
Черна, Методиево, 
Миладиновци, Победа и 
Стефаново 
МИГ мярка 41322 Проект 
«Ремонт/рехабилитация/ на 
част от уличната мрежа в 
населении места на 
територията на община 
Добричка - селата 
Ломница, Лясково, 
|Одринци, Победа, 
Смолница и Царевец» 

81126,36 81126,36 81126,36 

Реконструкция и 
рехабилитация на 
общинските пътища 

основен ремонт на 
участъци от 12 общински 
пътя DOB 1104, DOB 1095, 
DOB2176, DOB 1199, 
DOB 1108, DOB2HO, 
DOB3101, DOB3093, 
DOB2100, DOB1071, DOB 
2109, DOB 3111 

580 300 580 300 580 300 

Ремонт и текущо 
поддържане на 4 общински 
пътя DOB3097, DOB3124, 
DOB3115, DOB3092 

50 000 50 000 50 000 

Специфична цел 2: Подобряване на водоснабдителната система и изграждане на канализация 
Подмяна на 
амортизираната 
тръбопроводна мрежа 

Изграждане и подмяна на 
водопроводи в селата 
Овчарово, Карапелит, 
Приморци 

23 336 23 336 23 336 

Ремонт на естествени 
чешми 

Изграждане и ремонт 
естествени чешми 

18600 18600 9000 9600 
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Отводнителни 
канавки, дерета и 
водостоци 

Ремонт на отводнителни 
канавки, дерета и 
водостоци в Плачи дол, 
Житница, Врачанци, 
Богдан, Козлодуйци-
Росеново, Миладиновци-
Ловчанци, Овчарово, 
Карапелит, Паскалево, 
Бенковски, Драганово 

156623 156623 88800 67823 

Специфична цел 3: Подобряване на социалната и обк разоеателна инфраструктура на територията на общината 
обществени сгради в 
населените места -
кметства, автоспирки 
обществени тоалетни 

Основни ремонти и 
изграждане на нови в 
селата Бенковски, Ново 
Ботево, П.Минково, Черна, 
Славеево, Ломница, 
Соколник 

76 460 16 460 48 060 28 400 

Текущи ремонти на 
обществени сгради в 
селата.. Овчарово, 
Вратарите, Козлодуйци, 
Методиево, Миладиновци, 
П.Свещарово, Пчелник, 
Царевец, Алцек, Подслон, 
Ломница, с.Смолница, 
с. Стожер и 
Административна сграда и 
гаражи община Добричка 

150 700 150 700 150 700 

Ремонт на сгради на 
детски градини 

Основни ремонти на ЦДГ в 
Долина, Лясково, 
Паскалево, Царевец, Черна, 

78 700 78 700 52 000 26 500 

Текущи ремонти на ЦДГ в 
Владимирово, Воднянци, 
Ф.Дянково, Овчарово, 
Ломница, Божурово, 
Бранище, Алцек, Житница, 

103 100 103 100 103 100 
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Котленци, Ловчанци, 
Плачи дол, Победа, 
Росеново, Сливенци 

Ремонт на сгради на 
училища 

Основни ремонти в сгради 
на училища в Лясково, 
Паскалево, Житница, 
Ловчанци, Смолница, 
Хитово, Победа, Батово, 
Стефаново, Карапелит 

214 200 214 200 214 200 

Ремонт на сградата на 
Дом за възрастни 
хора с деменция в 
с.Опанец 

Основен ремонт на 
сградата на Дом за 
възрастни хора с деменция 
в с.Опанец 

16 840 16 840 16 840 

мярка 41321 «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони» Проект 
«Подобряване на център за 
социални услуги ДВД-
Опанец»- чрез проекта се 
предвижда да се създаде 
достъпна среда-
изграждане на рампа за 
хора с увреждания; 
основен ремонт на ограда 

39414,54 39414,5 
4 

Ремонт на сгради на 
читалища 

Основен ремонт Медово, 
Одринци, Пчелино, 

62 000 62 000 50000 12 000 

Текущ ремонт в Врачанци, 
Овчарово, Стефан 
Караджа, Бдинци, Добрево, 
Златия, Камен, Лясково, 
М.Смолница, Одърци, 
Свобода, Славеево, 
Смолница, Ф.Дянково, 
Ловчанци, Ломница 

140 900 140 900 140 900 
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Ремонт и обновяване 
на клубове на 
пенсионера 

Текущ ремонт в селата 
Владимирово, Божурово, 
Котленци, Ловчанци, 
Одринци, Плачи дол 

47 400 47 400 47 400 

Обновяване на 
гробищните паркове 

Изграждане и ремонт на 
тротоари, огради, 
гробищни паркове във 
Ведрина, Одърци, 
Вратарите, Дебрене, 
Лясково, Попгригорово, 
Самуилово, Свобода, 
Стефаново, Божурово, 
Богдан, П.Иваново, 
Козлодуйци 

124 700 124 700 39 000 85 700 

Специфична цел 4: Подобряване привлекателността и средана за живот в общ ина Добричка 
Реконструиране, 
ландшафтно 
оформление и 
поддържане на 
паркове и градинки 

МИГ-мярка 41322: 
«Обновяване и развитие на 
населените места» проект 
за изграждане на детски 
площадки и ландшафтно 
оформление на парково 
пространство в селата 
Плачи дол, Бенковски, 

70672 70672 70672 

МИГ-мярка 41322: 
«Обновяване и развитие на 
населените места» 
„Благоустрояване на 
парковото пространство в 
селата Ловчанци и 
Ф.Дянково" 

86908 86908 86908 

МИГ-мярка 41322: 
«Обновяване и развитие на 
населените места» 
„Благоустрояване на 
парковото пространство в 

59839 59839 59839 
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селата Стефан Караджа и 
Паскалево" 
МИГ-мярка 41322: 
«Обновяване и развитие на 
населените места» 
„Благоустрояване на 
парковото пространство в 
селата Ведрина и 
Бранище" 

72982 72982 72982 

Реконструкция и 
рехабилитация на 
спортни съоръжения 

Ремонт на стадионите в 
Бенковски и Бранище 

9 537 9 537 9 537 

мярка 41321 «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони» проект 
«Реиновиране на спортна 
площадка в с. Победа» 

104242 104242 104242 

мярка 41321 «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони» Проект 
„Реиновиране на спортна 
площадка в с.Карапелит" 

143526 143526 143526 

мярка 41321 «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони» Проект 
«Подобряване на център за 
социални услуги ДВД-
Опанец»- доставка и 
монтаж на тренажори на 
открито за рехабилитация 

17680 17680 17680 
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Стратегическа цел 3 - Развитие на човешките ресурси чрез подобряване на качеството на образованието, 
здравеопазването и квалификацията на работната сила 

Специфична цел 1: Осигуряване на достъпно и качественно образование 
Повишаване 
квалификацията на 
преподавателите и 
заетите в социалната 
сфера чрез обучения; 

Организиране на обучения 
за повишаване 
квалификацията на 
директори и 
административен персонал. 
Участие в обучителни 
семинари в НИОКСО и 
специализации в ДИПКУ -
Варна 
Участие на директорите на 
целодневни детски градини 
в Осмата 
научнопрактическа 
конференция по 
предучилищно 
образование в град Плевен 

Осигуряване на 
съвременно 
оборудване в 
училищата -
компютърни 
конфигурации, аудио-
визуална техника, 
връзка с интернет. 

МИГ Мярка 321 - Проект 
„Информационни и 
комуникационни 
технологии в детските 
градини на община 
Добричка" 

29852 29852 
29852 

Осигуряване на 
максимален брой 
компютри във всяко 
училище с достъп до 
интернет 
Изграждане на трети 
компютърен кабинет в ОУ 

8 750 8 750 8 750 
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с. Стожер 
Квалификация на 
преподавателите за 
работа с Интернет и 
боравене с 
мултимедийни 
устройства 

НП „ИКТ в училище" 
Квалификация на 
преподавателите за работа 
с интернет и боравене с 
мултимедийни устройства; 
Използване на 
интерактивни методи в 
образователния процес 
чрез мултимедийни 
презентации и електронни 
учебници предоставени от 
издателствата 
Организиране на обучение 
за работа с терминални 
станции и интерактивна 
дъска по НП „ИКТ в 
училище" 

Стимулиране създаването 
на извънучебни форми на 
здравно образование 
съвместно с регионална 
здравна инспекция 

Извън учебни форми на 
здравно образование 
съвместно с РЗИ и БЧК; 
Провеждане на курсове за 
обучение на персонала на 
детски градини и училища 
за оказване на първа 
помощ на деца до осем-
годишна възраст с БЧК. 

300 300 300 

Организиране на формите 
за развитие на 
творческите таланти 

Сформирани групи по 
СИП „Фолклор на 
етносите-ромски 
фолклор"- ОУ с. Победа 
„Танци на народите"- ОУ 
с. Победа 
„Палитра от етноси"- ОУ с. 
Дончево 
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„Изкуството на народите"-
ОУ с. Дончево 
Сформиране на кръжоци 
„Етно-изследователи" - ОУ 
с. Дончево 
Театрално изкуство 
„Обичай"- ОУ с. Дончево 

Иницииране и 
осъществяване на 
културни прояви, 
конкурси, изложения 
и други 
промоционални 
прояви; 

Изпълнение на дейностите 
по Програмата за развитие 
на читалищна дейност за 
2015 г. и Културния 
календар за 2015 г. 

Тържествено отбелязване 
на 75 годишнината от 
създаване на ОУ"Братя 
Миладинови"с.Черна 
Патронен празник 
Тържествен водосвет 
Общоучилищен концерт 
Празничен концерт, 
организиран от Община 
Добричка по повод 24 май-
Деня на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост 

5000 5000 5000 

Интеграция на деца 
със специфични 
образователни 
потребности в 
образователната 
система на общината 

Осигуряване на условия на 
подкрепа на деца в 
социално неравностойно 
положение 
Увеличаване на броя 
интегрирани деца със СОП 
в масовите групи и класове 
в детските градини и 

4770 4770 4770 
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училищата 
Организиране на 

транспорт до 
образователните 
заведения 

Осигуряване на 
специализиран превоз за 
всички ученици до 16-год. 
Възраст, подлежащи на 
задължително обучение 

345000 

Специфична цел 2: Осигуряване на качественно медицинско и социално обслужване 
Ремонтни дейности на 
общинските сгради, 
ползващи се от 
лекарски практики 

Текущ ремонт в селата 
Божурово, Ловчанци, 
Победа, Бенковски, 
Владимирово, Карапелит, 
Житница 

52 300 52 300 52 300 

Осигуряване на 
качествено здравно 
обслужване в 
основните училища и 
детски градини 

Осигуряване на качествено 
медицинско и здравно 
обслужване на деца и 
ученици в 6 здравни 
кабинети в ОУ в селата 
Батово, Хитово, 
Карапелит, Стожер, 
Победа и Житница 

124 242 124 242 124 242 

Осигуряване на 
социални услуги за 
нуждаещите се чрез 
домашен социален 
патронаж 

Предоставяне на СУ в 
домашна среда и 
задоволяване на 
потребностите на 550 стари 
хора и хора с увреждания 
от населените места на 
общината 

452300 452300 452300 

Обществена трапезария 
Доставка на топла храна 
през зимния сезон за лица 
в неравностойно социално 
положение. Капацитет 100 
места 

18860 18860 18860 

Дом за възрастни хора с 
деменция в с.Опанец 

445886 445886 445886 
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Предоставяне на социални 
услуги за мъже и жени с 
деменция в 
специализирана 
институция с капацитет 50 
места 

Ремонтни дейности на 
сгради на домашен 
социален патронаж 

Текущ ремонт в селата 
Овчарово, Стефан 
Караджа, Карапелит, 
Паскалево, Смолница, 
Стожер, Житница 

27 900 27 900 27 900 

Активизиране на 
кампаниите: 
превенция на 
насилието, рисково 
полово поведение, 
антиспин-кампания и 
наркомания и др. 

Организиране на семинари 
с учители от ОУ -
ангажимент на МКБППМН 
съвместно с II-ро РУП 

1000 1000 1000 

Специфична цел 4: Повишаване на административния капацитет и усъвършенстване на административното обслужване 
Внедряване на нови 
информационно-
комуникационни 
технологии с цел 
въвеждане на 
комплексно 
административно 
обслужване 

При стартиране на 
подходяща схема по ОП 
«Добро управление» ще се 
кандидатства за доставка 
на сървър и инсталиране на 
програмния продукт 
АИСКАО. Внедряване по 
населените места на 
специализиран програмен 
продукт с база данни 
включваща 
Цифровизираните семейни 
регистри- минимум 25 
населени места от община 
Добричка 

70 000 70 000 70 000 
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Развитие на 
електронните услуги, 
предоставяни от 
общинската 
администрация за 
бизнеса и туризма 

Постигане на по-добро и 
по-ефективно обслужване 
на гражданите и бизнеса, 
чрез подобряване на 
системата за управление на 
качеството. Преминаване 
на ресертифициращ одит 
по функциониране на ISO 
9001:2008 

Провеждане на 
обучения за 
повишаване 
ключовите 
компетенции на 
общинските 
служители 

ОПАК проект 
„Компетентна и ефективна 
общинска администрация -
община Добричка"; 
обучения на служителите 
на тема „Работа в екип и 
екипна ефективност" 

38350 38350 38350 

Обучения за работа с 
граждани от уязвими 
групи 

ОПАК проект 
„Компетентна и ефективна 
общинска администрация -
община Добричка"; 
обучения на служителите 
на тема „Работа със 
специфични групи 
граждани - уязвимите 
групи" 

9750 9750 9750 

Изготвяне на 
индивидуални и групови 
планове и заявки за 
специализирано обучение 
за професионално развитие 
на 10 служители от 
общинската 
администрация 

Осъществяване на 
текущ 

Създаване на електронна 
среда за обмен на 
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документооборот с 
институции и 
ведомства с 
електронни 
документи, 
подписани с 
универсален 
електронен подпис; 

информация между 
общинската 
администрация и 
населените места в община 
Добричка. Изградена нова 
интернет връзка в 
минимум 10 населени 
места 
Създаване на електронни 
еквивалентни актове на 
гражданско състояние 
/раждане, брак и смърт/ за 
периода преди 1990г. 

Реализиране на 
ежегодни проучвания 
за удовлетвореността 
на потребителите от 
предоставените 
услуги 

Реализиране на ежегодни 
проучвания за 
удовлетвореността на 
потребителите от 
предоставените услуги, 
чрез внедрена система за 
измерване 
удовлетвореността на 
потребителите на 
административни услуги и 
чрез сайта на общината. 

Обмяна на добри 
практики с общини в 
страната и чужбина 

Включване на 40 
служители в обмяна на 
добри практики с общини в 
страната и чужбина 

Специфична цел 5: Интеграция на малцинствените групи 
Провеждане на 
допълнителни 
занятия с деца от 
етническите 
малцинства, 
застрашени от 

Програма,,Намаляване на 
отпадането на ромските 
деца от 
училище"финансирана от 
Центъра за 
междуетнически диалог и 
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отпадане от 
училище 

толерантност-Амалипе, 
град Велико Търново 
Концерт и изложба"Да 
гребем с пълни шепи от 
ромската културна 
съкровищница"в ОУБратя 
Миладинови", с.Черна в 
изпълнение на дейностите 
по Програмата 

Организиране на 
информационна 
здравна кампания 
сред 
малцинствените 
групи 

НП „С грижа за всеки 
ученик" Осигуряване на 
допълнително обучение на 
ученици в начален и 
прогимназиален етап по 
общообразователни 
предмети в основните 
училища. 
Програма за здравно 
образование. 
Програма за гражданско 
образование 

Мотивиране и 
насърчаване на 
безработните 
представители на 
малцинствените 
групи към трудова 
реализация 
Предотвратяване на 
преждевременното 
напускане на 
училище от 
ромските деца чрез 
насърчаване 
участието на 

Определяне на обществени 
възпитатели на деца, 
застрашени от отпадане от 
у-ще, деца в риск 
Провеждане на 
периодични срещи с 
председатели на 
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родители в учебния 
процес; 

Училищните КБППМН 

Проект" Училището като 
център на общността"към 
Национална мрежа на 
децата. Проектът цели да 
превърне училището в 
отворен и 
многофункционален 
център,който създава, 
поддържа, и свързва 
общността от ученици, 
учители,родители и други 
участници в обществения 
живот на село Победа. 

Осъществяване на 
проекти за културно 
сътрудничество с 
акцент насърчаване 
на млади таланти в 
т.ч.за ромски деца. 

Програма,,Намаляване на 
отпадането на ромските 
деца от училище" към 
Центъра за 
междуетнически диалог и 
толерантност-
Амалипе,град Велико 
ТърновоИнтегриране на 
деца от етническите 
малцинства за подпомагане 
за по-успешната им 
социална и трудова 
реализация чрез 
подобряване на условията 
за равен достъп до 
образование, развитие и 
изява на личностните им 
качества в училищата в 
Селата:Победа, Ловчанци, 
Смолница,Хитово, Черна 
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Специфична цел 6: Гарантиране на обществен ред и сигурност 
Осигуряване на 
полицейско 
присъствие и 
изграждане приемни 
във всички населени 
места 

Осигуряване на 
видеонаблюдение 

6000 6000 6000 

Осигуряване на охрана и 
видеонаблюдение в 
училищата в селата 
Карапелит, Стожер и 
Победа 

Вземане на 
превантивни и 
възпитателни мерки 
за работа с деца в 
риск 

Дейности на МКБППМН -
възпитателни дела; 
опредялена обществени 
възпитатели на деца 
застрашени от отпадане от 
училище, деца в риск и 
деца с противообществени 
прояви 

33250 33250 33250 

Настаняване на деца с 
нисък социален статус в 
институции с цел тяхната 
закрила 
Изготвяне на предложения 
към Дирекция „Социално 
подпомагане" и БЧК за 
предоставяне на социални 
помощи и включване в 
социални програми 
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