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ФЕВРУАРИ – МАРТ 2003 г.

Проведената анкета си поставя за цел да изследва главно степента на информираност на населението, нагласите по 
отношение на екологичните проблеми и готовността за евентуално участие в разрешаването им.

През месеците февруари и март 2003 двадесет анкетьори от  “Младежки Форум 2001” осъществиха изследване на 
общественото мнение по метода на анкетното проучване на терен. Проучването включва 150 граждани от единадесет 
района в град Разград. Анкетираните са пълнолетни граждани. Анонимността им е гарантирана.

Проучването бе тематично посветено на проекта “Красив Разград – Европейски град”. В него участваха 70 мъже и 
77 жени.

Двадесет и шестият въпрос от анкетата е доста обемен. Всеки анкетиран можеше да даде съвет на управляващите 
или хората с по-голяма власт как да подобри външния облик на гр. Разград. Анкетираните дадоха много добри и 
полезни предложения, на които си заслужава да се обърне внимание. Голяма част от хората биха вложили средства в 
реставрацията както на стари и изоставени сгради, така и на много от разбитите улици. Като важен проблем е изнесен 
и проблема с недостатъчното залесяване и подземните комуникации. Според голяма част от запитаните граждани от 
особено значение е и екологичната култура на всеки човек поотделно, тъй като единствено човека е в състояние да 
подобри екологичното състояние на Земята. За разрешаването на проблем с такъв голям мащаб са необходими и чужди 
инвестиции. Подобряваното на хигиената и участието на целия град според запитаните са не по-малко важни за 
подобряването на външния облик на града. Изграждането на зелени площи и паркови градинки – това са другите важни 
елементи са подобряването на външния лик и отдих на гражданите. Шестдесет процента биха се включили в акция за 
почистване на града. Според повечето граждани екологичните проблеми не са преувеличени, нужно е екологично 
възпитание в училищата, приюти за бездомни кучета и глоби за нарушители, които замърсяват. Всичко това би могло да 
се реализира със съдействието на община Разград. 

ИЗВОДИ:
- Гражданите имат съвест и отговорност за опазване на околната среда, желание за участие в инициативи за 
разрешаване на екологични проблеми на града.
- Гражданите се интересуват от екологичното състояние на гр. Разград, различните замърсители и политиката на 
фирмите, които замърсяват околната среда;
- Недостатъчно информиране на гражданите от институциите и фирмите за състоянието на околната среда;
- Гражданите се интересуват от законите в Република България и Наредби на Общински съвет Разград за опазване 
на околната среда. екологичните въпроси или недостатъчното и популяризиране сред гражданите;
- Недостатъчна популярност на законовата уредба, правата и отговорностите на гражданите  по опазване на 
околната среда на местно ниво;
- Липсва връзка между граждани и общинска власт – тук може да се ползва потенциала на гражданските 
организации. 

· Диаграма от проучването:
· Сканирана снимка от Еко-панаира:
· Съчинение от конкурса:
· Сканирана рисунка от конкурса:
· Стихотворение – лично творчество: Нако Наков

Осъществени дейности:
От началото на месец февруари 2002 г. стартира разделно събиране на отпадъци съвместно с община Разград в два 

пилотни обекта – ОДЗ №6 и ОУ “Никола Икономов”. 
По инициатива на г-жа Иванова – директор в детската градина бе уреден красив кът от отпадъчни материали. 

Децата и учениците от двата пилотни обекта се възпитават в екокултура – разделно събиране на отпадъци. Събраната 
хартия от разделното събиране ще бъде предадена на вторични суровини и със събраните средства ще бъдат закупени 
материали и средства за училището и детската градина. Разделното събиране на отпадъци продължава. Надяваме се то 
да не прекрати след приключване на проекта. 

Създадени бяха Еко и Зоо патрули от доброволци от “Младежки Форум 2001”, които функционират един път 
седмично. Те сигнализират на телефон в общината за направени нарушения и съставяне на акт за съответното 
нарушение. По този начин се повишиха знания и културата на гражданите за опазване на околната среда.

Участвахме през месец април 2003 г. в Седмицата за хигиенизиране на гр. Разград, обявена от Община Разград и
Деня на Земята. Бяха залесени 20 дръвчета в жилищни зони в гр. Разград от екипа по проекта, доброволци от 
“Младежки Форум 2001” и Общини Разград. Реализирана  бе кампания за почистване на оклоблоковите и жилищни 
пространства, детски площадки, дворове на училища, градски парк, коритото на река Бели Лом. Организиран бе еко-
поход до местността “Чуката”. Реализираните дейности развиха у младежите чувство за отговорност за опазване на 
зеленото пространство в градовете. Доказа се, че местните власти и младите хора  могат да работят ползотворно 
заедно.

КРЪГЛА МАСА “КРАСИВ РАЗГРАД – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД”
23 април 2003 г., РАЗГРАД

На 23 април 2003 г. в конферентната зала на хотел “Разград” се организира Кръгла маса “Красив Разград –
Европейски град”, част от проект “Красив Разград-Европейски град”, финансиран от Регионален екологичен център за 
Централна и Източна Европа.

На участниците бяха предоставени материали: програма, резюме, карта за регистрация и карта за оценка, анализ 
на проучването на общественото мнение,  обява на Конкурса “Моят роден град – чист и красив”.

В Кръглата маса участваха: Мирена Ботева - Директор на РИОСВ Русе, Георги Милков - Председател на “Младежки 
Форум 2001”, Евгения Николова - Регионален Инспекторат при МОН, Георги Атанасов - Еколог в “Балканфарма” АД, 
Елка Неделчева -връзки с обществеността в Община Разград, Елена Трифонова - Клуб “Бъдеще”, Недим Тахиров -
еколог в Община Разград, Николинка Стоянова – директор на ЦУНТ, Павлина Иванова - главен експерт в ХЕИ, Периха 



Акифова - Дирекция  Социално подпомагане в област Разград, Садък Алчев - Главен секретар в област Разград, Айлин 
Маджарова - Дирекция “Образование”, Славомир Бънков - еколог “Астарта Финис”, Юлия Иванова -Директор на ЦДГ № 
6, Шийла Уилсън-Доброволец от Корпуса на мира, Вергиния Мичева-зам. председател на “Младежки форум 2001”, Анета 
Цанкова,  Найден Цонев, Пламена Хинкова, Венцислава Енчева, Миглена Нецова, Стоян Коев от “Младежки форум 
2001”, Миглена Христова - сътрудник на “Младежки форум 2001”, Красимира Петрова - сътрудник на БСЧИГП,
журналисти от местните печатни издания  “Гледища” и “Екип 7”, от кабелни телевизии “Ден” и “Евроком”. 

Резултати:    
 Постигна се съгласие за прозрачност на екологичната обстановка в гр. Разград и региона чрез предоставяне 

информация от РИОСВ Русе – най-малко 4 пъти годишно, ХЕИ Разград – най-малко 4 пъти годишно, “Балканфарма” 
и “Астарта Финис” – най-малко 2 пъти годишно.

 “Младежки Форум 2001” пое ангажимента информацията за дейността на фирмите по опазването на околната среда 
и екологичната обстановка в гр. Разград да достигне до голяма част от обществеността и до ключовите фигури в гр. 
Разград и страната.

 Организиране през месец септември на Обществен Форум, на който ще бъдат поканени представители на държавна 
и местна власт, директори на фирми, образователни институции, РИОСВ, ХЕИ, граждани, представители на 
младежки и граждански организации, журналисти.

 Изработване на механизъм за привличане на медиите за разпространяване на информация за екологичната 
обстановка в региона и повишаване на екологичната култура на гражданите.

 Сканирана снимка от кръгла маса:

Екологично бинго
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