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В периода от август – септември 2002 г. се реализра проект “Младежки делегат” от Сдружение “Младежки Форум 2001”,
финансиран от ИМКА – Габрово.
Целта на проекта бе: Установяване на трайно партньорство между младежките организации в Разград и местните власти
чрез лобиране за персонално представителство и институционализиране на младежки делегат в администрацията. Актуално
представяне на проблемите на младите хора пред местните власти.
Следване моделите на успешни европейски практики за работа с младежи на местно ниво. Институционализиране на
младежки делегат в общинската аднинистрация.
Пълноценна изява и равни възможности на младите хора и техните организации в обществения живот.
Организиране на съвместни инициативи и сътрудничество на младежките групи и местните власти.
Младежкият делегат е изразител на общите интереси и ценности на младите хора и се застъпва пред местните органи на
управление. Той:
Официално представлява младежките организации пред местната власт.
Осъществява връзка между младежките организации и местната власт.
Изразява позиции, поставя искания и внася предложения.
Координира младежката политика на общинската администрация и инициативите на младежките организации.
Проект “Младежки делегат” стартира с представяне на проекта на пресконференция пред местните медии: Кабелна
телевизия “Евроком-АД”, Кабелна телевизия “ДЕН – Разград”, ТОП- Телевизия, вестник “ЕКИП 7” и вестник “Гледища”. Чрез
популяризирането на проекта сред гражданите на гр. Разград младежите от Гражданско Движение”Младежки Форум 2001”
популяризиаха и своите идеи и цели, получиха подкрепа от всички млади хора в града и другите младежки неправителствени
организации.
Ефектът от реализацията на проекта бе проучване на мнението на младите хора от гр. Разград за необходимостта от
институционализиане на Младежки делегат – техен представител в местната власт. Анкетата бе проведена през месец юли
2002 г. от членове на “Младежки форум”. В нея участваха 110 млади хора на възраст между 13 и 35 години, живеещи в град
Разград. Съотношението мъже - жени е почти равно, 53% са жени и 47% - мъже. Най-голям брой от участвалите младежи са
на възраст 15-18 години. Анкетирахме ученици от всички училища в града, както и работещи в различни сфери млади хора.
Младите хора бяха подбрани случайно - в различни интернет клубове, в градския парк, сред учениците в различните
училища, в кафенета, които се посещават от младежи. Анкетираните младежи приеха проучването много сериозно и пожелаха
успех на доброволците от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”.
Според нея 95% от младите хора от града отговориха “Да” на въпроса “Имат ли според теб младите хора в Разград
нужда от Младежки делегат, който да представя интересите и проблемите им в Общината?”, останалите 5 %
изказаха мнение, че Младежкия делегат трябва да е много добре запознат с пробемите и потребностите им, изразява
интересите на младите хора пред местната власт.
Осигурихме актуална телефонна връзка, на която младите хора в града изказваха своите гледни точки и предложения
относно институционализирането на Младежки делегат в местната власт, проведохме консултации с младежи, които имат
проблеми, на зададените въпроси бяха дадени отговори от специалисти консултанти на “Младежки Форум 2001”.
Организирани и проведени бяха 4 работни срещи на младежки неправителствени организации, на които младежите от
Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” запознаха своите връстници с проект “Младежки делегат” и заедно обсъждаха
алтернативни форми за свободното време на младите хора. Свободното време на младежите може да бъде запълнено чрез
интересна и разнообразна дейност. Тези алтернативни форми за свободното време на младите хора могат да бъдат ефективни
само чрез съдействието и взаимното партньорство с местните власти.
Направихме избор на работна група, която се състоеше от 15 младежи – доброволци от АМО и други Младежки
неправителствени организации, която изработи Стандарти за избор и Кодекс на младежкия делегат в местната власт.
Младежите от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” лобираха с помоща на консултанти сред местните власти –
общинската администрация, кмета и общинските съветници за институционализиране на Младежки делегат. Организирани
бяха срещи с всеки един представител на местната власт. На тези срещи доброволците от Гражданско Движение “Младежки
Форум 2001” и представители на АМО запознаха представителите на местната власт с целта и идеята на проекта “Младежки
делегат”. На тези кратки срещи младежите и местната власт обсъдиха съвместната си работа в бъдеще. По покана на
Общинските съветници младежите присъстваха на тържествена сесия в Общината. Те приветстваха кмета на гр. Разград
Венелин Узунов, Общинските съветници и гражданите на града по случай празника на общините.
Oрганизирана и проведена бе кръгла маса на тема Кръгла маса на тема “Младежки представител в местната
власт” с представители на младежки организации, групи и движения в община Разград, местни власти, ключови фигури,
медии. На нея се представиха Стандарти за избор и Кодекс на младежкия делегат в местната власт. Дискутира се
институционализирането на Младежки делегат в местната власт. Разгледаха се различни мнения.
Младежкият делегат ще информира за своята дейност младежките организации регулярно. Така би могъл да се изследва и
ефекта от резлизацията на проекта сред общественоста.
Чрез използване на местни информационни канали идеята на проекта достигна до голяма част от местното общество
около 5000 граждани.
Успехите:

Крайният резултат от проекта “Младежки делегат” бе:
Проучване на Мнението на 110 младежи от гр. Разград за необходимостта от институзионализиране на Младежки делегат
в местната власт.
Лобиране с местните власти за институзионализиране на Младежки делегат в община Разград.
Изготвянето на “Кодекс на Младежки делегат”, “Стандарти за избор на Младежки делегат”.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Работна среща - дискусия
16.08.2002 г.
На 16.08.2002 г. се проведе работна среща – дискусия, която бе организиарана от Гражданско Движение “Младежки
Форум 2001” в нея взеха взеха участие:
От членовете на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”: Тодор Костадинов – член на Управителния Съвет,
Валентина Мулишева – Младежки ръководител, Дочка Станева – Офис управител на БСЧИГП, Пламена Андреева – консултант
на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”, Светлана Горчева, Анастасия Иванова, Димитър Иванов, Любен Гълъбинов,
Найден Цонев, Преслав Емилов, Стоян Коев, Анета Цанкова, Мариана Свиленова, Дениз Акифова, Сюзан Акифова, Цветомир
Добрев и Георги Господинов.
От други младежки неправителствени организации:
Ивайло Узунов – Демократическа партия младежи
Пламен Христозов – Член на управилния съвет на АМО
Данаил Стефанов – Член на управителния съвет на АМО и председател на Земеделски младежки съюз.
Илкер Мустафов – Движение за права и свободи – младежи.
Искрен Портокалски – Областно МСДС
Работната среща – дискусия се проведе при следния дневен ред:
Водещи на срещата – дискусия бяха Светлана Горчева и Анастасия Иванова – членове на Младежки Съвет.
Светлана и Анастасия откриха срещата – дискусия с думите – “Добър ден благодарим, че се отзовахте на поканата ни.
Събрали сме се тук, за да ви представим накратко новият ни проект, по който работим – “Младежки делегат” и за да проведем
една дискусия на тема “Какви алтернативни форми за свободното време на младите хора в Разград има”.”
След това те представиха на членовете на другите младежки неправителствени организации проекта, по който работим,
престоящите дейности и целта на срещата. Те предоставиха на всеки гост резюме на проекта и примерни дати за срещи.
Светлана Горчева даде думата на Пламена Андреева, за да представи на гостите извадки от проведената вече анкета сред
млaдите хора на Разград. Тя прeдстави извадка от около 50 % от анкетираните, в която по-важните моменти, мнeния бяха:
Младите хора в Разград на възраст от 13 до 29 г. нямат възможност да се забавляват и да се реализират както биха желали.
Местната власт не полага достатъчно грижи за младежите на Разград. Местата за забавление предимно са Дискотеките: “Alien”
и “Спартак”, Интернет клубове, заведения, по барчета в парка, рядко на кино и трудно намират къде да отидат. На въпроса от
какво имат нужда младите хора в града бе споделено мнение, че в момента има нужда точно от такъв проект чрез, който да се
направи клуб и в него да се приемат предложение за алтернативни форми за прекарване на свободното време на младите
хора от Разград. Младежите от града имат нужда от място за забавни развлечения, от пари и от сигурност по улиците ни. Това
бяха в общ план мненията на 50% от анкетираните.
Продължихме с дискусия на тема:
·
Какво мислите за проекта?
·
Бихте ли ни подкрепили в осъществяването на тази инициатива?
·
Според вас в какво точно се изразяват дейността и задълженията на младежкия делегат?
На зададените въпроси от членовете на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” гостите отговориха:
Всички представители на други малдежки организации споделиха, че идеята за внедряване на Младежки делегат сред
местната власт, млад човек, който да представлява младите хора в града пред областната управа е много добре и всички с
общи усилия ще помагат на младежите от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” за осъществяването на проекта.
Всички излязоха с мнение, че възрастните хора пренебрегват младите хора и тяхното мнение. Всеобщо бе и това, че с
една среща – дискусия няма да може да се получат реални резултати за това се разбрахме да поддържаме постоянен контакт
даже и без да сме си насрочили официални срещи да работим заедно по проекта.
Дейността и задълженията на Младежкия делегат, според младите хора са: Да представлява младежите пред областната и
общинска управа, активно да участва във вземането на решения, които се отнасят до младежите.
Според някои тази среща е първа стъпка към постигане на поставените цели на проекта.
Всички присъстващи споделиха мнение за ползата от проведената среща –дискусия.
Продължихме с приятна почерпка след, като приключихме Мледежки Съвет Благодари още веднъж на всички гости, че са
дошли на срещата и се надяват, че ще си съдействат за по нататъшното реализиране на проекта!
Обобщение на анкета
Анкетата бе проведена през месец юли 2002 г. от членове на “Младежки форум”. В нея участваха 110 млади хора на
възраст между 13 и 35 години, живеещи в град Разград. Съотношението мъже - жени е почти равно, 53% са жени и 47% мъже. Най-голям брой от участвалите младежи са на възраст 15-18 години. Анкетирахме ученици от всички училища в града,
както и работещи в различни сфери млади хора. Младите хора бяха подбрани случайно - в различни интернет клубове, в

градския парк, сред учениците в различните училища, в кафенета, които се посещават от младежи. Анкетираните младежи
приеха проучването много сериозно и пожелаха успех на доброволците от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”.
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институционализиране на Младежки делегат в местната власт.
Анкетата стартира с въпроса: “С какво се занимаваш?”. Hа него 70% от анкетираните отговориха, че учат, 20% работят
в сферата на местнуте услуги като продавачи– консултанти, сервитьори или бармани, останалите 10 % са безработни.
На въпроса “Къде младите хора в града се забавляват?” – 50% смятат, че единственото място за забавление са
дикотеките, 20% посочват местата като интернет залите и градския парк като единственото място за забавление, 5% от
младежите се забавляват чрез купони, които си организират, 5% се забавляват като се разхождат в градския парк и
останалите 20 % твърдят, че възможностите за забавление са твърде ограничени и недостатъчни.
На въпроса “От какво имат нужда младите хора в града?” анкетираните посочиха: Спортен комплекс, културнопросветен център, плувен басейн, нови места за забавление, младите хора имат нужда от повече внимание и разбиране. Сред
анкетираните младежи на възраст над 18 години преобладаваше мнението, че е необходимо да се открият нови работни места
в града ни. Засегнати са темите за вечерния час; повече обществени инициативи за млади хора; възможности за работа след
дипломиране.
На въпроса “Има ли в града ни достатъчно младежки инициативи” - отрицателно отговарят почти 90% от
анкетираните. Останалите младежи отговориха, че има младежки инициативи, но те не са достатъчно интерсни за тях.
“Смяташ ли, че местните власти работят за младите хора в града и се интересуват от проблемите им?” – на
този въпрос 90% от анкетираните отговориха “НЕ”, останалите 10% споделиха, че местните власти си спомнят за младежите
само по време на избори и по празниците.
Последния въпрос от анкетата бе “Имат ли според теб младите хора в Разград нужда от Младежки делегат, който
да представя интересите и проблемите им в Общината?”. На този въпрос 95% от младите хора от града отговориха “Да”,
останалите 5 % изказаха мнение, че Младежкия делегат трябва да е много добре запознат с пробемите и потребностите им,
изразява интересите на младите хора пред местната власт.

Работна среща
27.09.2002 г.
На 27.09.2002 г. се проведе работна среща, която бе организиарана от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” в
нея взеха взеха участие:
От членовете на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”: Тодор Костадинов – член на Управителния Съвет,
Валентина Мулишева – Младежки ръководител, Дочка Станева – Офис управител на БСЧИГП, Светлана Горчева, Анастасия
Иванова, Любен Гълъбинов, Найден Цонев, Преслав Емилов, Стоян Коев, Анета Цанкова, Дениз Акифова, Цвета Горчеава,
Нора Бобчева.
От други младежки неправителствени организации:
Ивайло Узунов – Демократическа партия младежи
Пламен Христозов – Член на управилния съвет на АМО
Искрен Портокалски – Областно МСДС
Цветомила Христова – координатар на Областно МСДС
Вергиния Мичева – заместник председател на АМО
Водещи на срещата бяха Нора Бобчева и Анастасия Иванова – членове на Младежки Съвет.
Нора и Анастасия откриха работната среща като представиха дневния ред, по който ще се работи на работната среща.
След това Анастасия Иванова прочете изработения примерен кодекс на Младежкия делегат. На всеки участник в работната
среща бе дадено копие от кодекса, за да има възможност да се запознае по-добре с него. Нора Бобчева и Анастасия Иванова
попитаха присъстващите представители на младежки организации дали имат предложения относно изготвения примерен
кодекс от членовете на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”? След този въпрос думата взе Ивайло Узинов, който
запита младежите как и по-какъв начин те сами са си изработили кодекса, дали им е помагал някой. Нора Бобчева като
председател на Младежки Съвет отговори, че с помоща на консултанти те са го съставили. За определянето на Младежкия
делегат трябва да има съставени критерий, по които да се избере чрез тайно гласуване – сподели Пламен Христозов – член на
Управителния Съвет на Асоциацията на Младежките организации Разград. В разговора се включи и г-ца Цветомила Христова,
която като координатор на Областно МСДС изказа мнение, че Те ще помагат с каквото могат. Лобирането сред местните
власти ще бъде много трудно бе мнението на Искрен Портокалски. Той като председател на Областно МСДС вече е срещал
трудности с общинските съветници.
Пламен Христозов предложи много добре да се подготвим за тази кръгла маса, защото според него Общиските съветници и
кмета ще задават много въпроси. Трябва да си напишем обосновка за всяка една точка от кодекса – защо сме написали точно
тези думи и изрази, да се конкретизираме, за да не изпадаме в неудобна ситуация. Това мнение бе подкрепено и от
останалите участници в работната среща.

Вергиния Мичева – Русева – председател на АМО каза, че до момента нокъде в страната няма институционализиран такъв
Младежки делегат. Камета много би се зарадвал на това ново предложение, още повече, че то излиза от младите хора на
града.
След думите на Вергиния Мичева всички присъстващи в работната среща казаха, че одобряват така написания “Кодекс на
Младежкия делегат” и са изненадани от дабрия подбор на включените точки.
След това пристъпихме към определяне на критерии, по които ще избираме Младежкие делегат, и които ще преставим на
кръглата маса.
1.

висше образование и да е до 30 г. възраст – минимум степен “бакалавър”.

2.

среден успех от висше образование минимум 4.50!!!!

3.

организационен опит в младежки дейности.

4.

Да не е политически ангажиран!!

5.

умения за работа с компютър – WORD, ECXEL I INTERNET.

6.

умения да работи в екип и мултикултурна среда.

7.

Комуникативни способности.

8.

Мотивация за работа.

9.

препоръки - 3

Продължихме с дискусия относно самия договор с общината след избирането на Младежкия делегат. Всеобщо бе
мнението, че преди да се назначи кмета трябва да лично да го одобри, за да няма неприятни ситуиации. Ако той не е
симтатичен на кмета това може да попречи на работата им – мнение на Ивайло Узинов. След това вече може Младежкия
делегат да бъде назначен на работа. Работния мандат поне в началото нека да бъде 1 г. бе мнението на Пламен Христозов,
защото продължи той - никой не би се съгласил да е Младежки делегат само за един месец, като изпитателен срок нека да
има 3 месеца и ако не си изпълнява задълженията да бъде сменен.
С това становище се съгласиха и останалите учасници в работната среща. Риск е за всеки един млад човек да поеме
такава отговорност – каза Вергиния Мичева, за това трябва много да се внимава в неговото избиране.
След като всички участници потвърдиха участието си в предстоящата кръглата маса направиха примерен списък за
поканени общински съветници и представители на местната власт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Бисер Маринов – експерт по етнически и демографски въпроси в Областна администрация
Благовеста Петрова – Общински съветник
Бонка Георгиева Цакова – Общински съветник
Бакир Ибрям Чолаков - Общински съветник.
Венелин Узунов – кмет на гр. Разград
Венета Йорданова – Общински съветник
Веселин Данаилов – Общински съветник
д-р Владимир Заимов – директор на духовни и социални дейности
Гюлтен Еминова –секретар в Общината
Денчо Бояджиев – Общински съветник
Димитър Мантаров - Общински съветник
Добринка Монева – председател на ОбС
Емил Чанков – Общински съветник
Ергин Емин – Общински съветник
Емил Тотев - Общински съветник
Жоро Чобанов - Общински съветник
Иво Владимиров - Общински съветник
Иван Ковачев - Общински съветник
Илкер Мустафов - Общински съветник
Исмаил Ахмед – Общински съветник.
Йордан Симеонов - Общински съветник.
Кина Дякова – заместник кмет на гр. Разград
Mакрена Димитрова - връзки с обществеността в областна администрация
Мануел Василев - Общински съветник
Маргарита Станева - Общински съветник
Милена Цанева - Общински съветник
Мирослава Кацарова - Общински съветник
Михаил Драганов – Общински съветник
Милен Малчев – Общински съветник
Назих Зюлкяр - Общински съветник
Незиха Арабаджиева - Общински съветник
Николай Колев - Общински съветник

33. Периха Акифова – Областна Служба Социално Подпомагане –
34. Петър Костадинов – Общински съветник
35. Рашид Мустафа - Общински съветник
36. Садък Алчев - главен секретар в Областна Администрация
37. Севджан Садкъев - Общински съветник
38. Симеон Дянков - Общински съветник
39. Стоян Димитров - Общински съветник
40. Фатме Селим - Общински съветник
Работната среща приключи с пожелание за успех на предстоящата кръгла маса. Всички казаха, че ще си подготвят
становище по въпроса за кръглата маса.
Младежки делегат в Разград
Принципи
“Когато младите хора са представени в общинските и регионални органи, то в рамките на местната и регионална власт се
въвежда длъжността “младежки делегат”. Там, където тази практика не съществува, местните и регионални власти поемат
задължението, в рамките на действащото в момента законодателство, да обмислят създаването на подобна длъжност, която да
се заема от млад човек, назначен по предложение на дадена асоциация. По време на определения мандат, той/тя ще помага в
работата на общинския отдел, отговарящ за младежта, ще съблюдава целенасоченото провеждане на политиката по
отношение на младежта и ще координира решенията, засягащи младите хора.”
Чл.37 от Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.
МЛАДЕЖКИЯТ ДЕЛЕГАТ:
е изразител на общите интереси на младите хора и се застъпва пред местните органи на управление.
изразява позиции на младите хора и младежките организации и ги представя пред Общинския съвет.
работи в общинския отдел, отговарящ за младежта, съблюдава целенасоченото провеждане на политиката по
отношение на младежта и координира решенията, засягащи младите хора.
координира младежката политика на общинската администрация и инициативите на младежките организации.
Основните принципи в работата му са: независимост, обективност, компетентност и публичност.
не може да изразява интересите на политически партии или сдружения.
oсъществява връзка между младежки организации и местната власт.
Информира младежките организации за инициативи на общинската администрация за младежката политика и
програмата за младите хора.
консултира младите хора за техните права и задължения, и относно правомощията на местната власт и
административните процедури.
Може да представя младежки организации пред местната власт, ако изрично е упълномощен за това.
Приема свободни посещения, запитвания и проблеми на младежите от града.
Периодично представя пред местните средства за информация дейността си с цел да се информира обществеността
за текущи проблеми и младежки изяви.
Получава достъп до информация по въпросите на младежката политика от Общинската администрация.
Осъществява взаимодействие с представители на образователни институции; контактува с педагогически
съветници и ученически представителства;
Редовно се среща с кмета или негов заместник, за да го информира за дейността си.
Участва в заседания на Общинския съвет с право на изказване на мнение по внесени от него предложения, които
са включени в дневния ред.
Изготвя приодични отчети за резултатите от дейността си, който представя на младежките организации и на
Общинския Съвет.
Назначава се на трудов договор от кмета на общината по предложение на Асоциацията на младежките
организации в Разград.
Услугите на Младежкия делегат са безплатни
Доклад от Кръгла маса “Младежки представител в местната власт”
На 9.10.2002 г. се проведе кръгла маса “Младежки преставител в местната власт”, която бе от 10.00 часа Заседателна
зала 2 етаж, хотел “Централ” в нея взеха участие:
Кръглата маса бе открита от Вергиния Мичева-Русева - председател на Асоциацията на Младежките Организации и член
на Управителния Съвет на Сдружение “Младежки Форум 2001”. Г-жа Мичева поздрави присъстващите на кръглата маса и им
благодари за участието. Тя представи на участниците целта кръглата маса, която бе да се дискутират гледни точки за
институционализиране на младежки делегат в местната власт в Разград, като се представят нагласите на младите хора и
местните управници за представителство в местната власт и има ли готовност и необходимост от тази позиция в местната
администрация. Тя посочи основните партньори на проекта и Учредители на АМО Разград са:
Земеделски Младежки Съюз – Разград
Клуб “Приятели на УНИЦЕФ”
Младежка асоциация за регионално развитие
Младежки съюз на Демократична партия
Младежко движение за права и свободи
Младежко християнско дружество ИМКА – Разград
Сдружение “Младежки Форум 2001”- Разград
След като представи накратко дейността и целите на АМО:
Да активизира и мотивира своите членове, както и младите хора за участие в процеса на изграждане на
гражданското общество.
Да извършва информационно-консултантска дейност в полза на своите членове и гражданското общество.

Да съдейства за пълноценна изява и интеграция на своите членове и на младите хора и техните организации в
обществото.
Да представлява и защитава интересите на своите членове млади хора в Разград и региона и техните организации
пред национални, международни и чуждестранни организации, като участва активно в развитието на младежкото движение на
Национално, Европейско и Световно ниво, на основата на зачитането на правата на човека и толерантността в отношенията
между младите хора
Вергиния Мичева даде думата на Анастасия Иванова, която обобщи най-важните моменти в Европейската Харта, даваща
право на младите хора от гр. Разград за лобиране относно институционализирането на Младежки представител в местната
власт.
След нея Нора Бобчева представи на участниците в кръглата маса дейностите, по които работи Гражданско Движение
“Младежки Форум 2001”, резюме на проект “Младежки делегат”. След което Вергиния Мичева попита участниците в кръглата
маса за мнения и въпроси относно представените материали.
Елка Неделчева – връзки с обществеността в общинска администрация, представител на кмета на град Разград г-н Узунов,
приветства идеята на проект “Младежки делегат” реализран от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” за
институционализиране на Младежки делегат в местната власт. Тя запозна младежите с дейността, която общината реализира
в интерес на младите хора в града. Основните дейности реализирани за тях са строежа на няколко детски площадки по молба
на деца от съответните райони. Според нея общинска администрация е готова да помогне на младите хора на гр. Разград.
Дискотека “Спартак” е направена в последствие на искане на младежите от града. Г-жа Неделчева заяви, че комуникация
между младите хора и местната власт почти не съществува. Институционализирането на Младежки делегат в местната власт
ще бъде крачка в развитието на едно добро сътрудничество помежду им.
След това изказване Нора Бобчева допълни, че Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” са eдинствената младежка
организация, която организира безплатен летен лагер с младежи от малцинствен произход. Тя разказа за реализираните
проекти на организацията “ Дайте шанс”, “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители от гр. Разград”,
“Общество приятели” и “Гражданска група за екологични инициативи”.
След изказването на Нора Бобчева, Валентина Милушева запозна присъстващите с обощението на проведената анкета
сред младите хора от град Разград.
Представителите на местната власт признаха пред младежите, че имат пропуски относно инфорнацията от какво имат
нужда младите хора в града ни.
Г-жа Елка Неделчева сподели, че в община Разград наистина няма плувен басейн, но ще изпревари радостната новина, че
в крайна сметка в града ни ще има закрит плувен басейн, който се намира в ОУ “Николай Тургенев”. За съжаление в момента
директорката на училище не може да намери спонсори, които да финансират неговото напълване с вода.
Анастасия Иванова зададе въпрос към г-жа Неделчева “По какъв начин те информират младите хора от града за такива
инициативи?”. На този въпрос г-жа Неделчева отговори, че това се прави чрез местните медии. Тя използва случая и покани
младежите от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” на безплатна дискотека организирана от Община Разград, която
ще се проведе от 18.00 часа в дискотека “Спартак”.
След това изказване г-н Алчев - главен секретар в Областна Администрация град Разград изказа мнение, че има
изместване на темата поради, която сме се събрали на кръглата маса. Г-н Алчев зададе въпроса “Как виждаме това
взаимодействие и какво ще бъде това представителство?”, тои сподели още Младежки делегат му прилича много на
институцията Омбудсман – Обществен посредник.
Анета Цанкова – член на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” представи на участниците в кръглата маса
работата на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”, АМО и членовете на другите младежки организации относно
институционализирането на Младежки делегат в местната власт.
След изказването на Анета Цанкова г-жа Елка Неделчева подчерта, че ще се радва да комуникира с младежите от
“Младежки Форум 2001”. Техните идеи за нови проекти ще дадат един нов старт във взаимното сътрудничество между
местната власт и младите хора на Разград.
След г-жа Неделчева, г-н Пламен Христозов подчерта, че точно сега е времето и момента да се говори и обсъжда
институционализирането на Младежки делегат в местната власт. Да се работи върху принципите и кодекса на Младежки
делегат, да се обмисли добре начина, по който ще се институционализира Младежки делегат в Общинската администрация.
Асоциацията на Младежките организации по този начин затвърди комуникиранетио между местната власт и младите хора в
града. Младежките организации ще сформират работна група, която ще представи свои кандидати, номинирани от младите
хора за техен представител в местната власт.
Нора Бобчева подчерта пред г-н Алчев, че трябва да се стигне до консенсус между кмета на град Разград и местната
власт.
Г-н Алчев се съгласи с мнението на Нора Бобчева за постигане на споразумение относно пилотния мандат на Младежки
делегат.
След нея Десислава Дачева представи критериите, по които ще се избира Младежки делегат, и които са били
обсъждани заедно с АМО:
10. висше образование и– минимум степен “бакалавър” -среден успех от висше образование минимум 4.50!!!!
11. да е до 30 г. възраст
12. организационен опит в младежки дейности.
13. Да не е политически ангажиран!!
14. умения за работа с компютър – WORD, ECXEL I INTERNET.
15. умения да работи в екип и мултикултурна среда.
16. Комуникативни способности.
17. Мотивация за работа.
18. препоръки - 3

След представянето на критериите г-н Алчев попита каква ще е процедурата за неговия избор.
Г-жа Монева също попита как ще се работи с останалите младежки организации, които не са членове на АМО?
На тези два въпроса Нора Бобчева отговори, че Младежки делегат ще се избира чрез конкурс съвместно с представители
на местната власт. Мнението на другите младежки организации ще се сподели по време на работните срещи с тях. Тя
подчерта, че работната група за избиране на Младежки делегат ще бъде сформирана от представители на всички Младежки
организации независимо, че те на са в АМО.
Г-жа Монева изрази задоволство от организираната кръгла маса и подчерта, че връзката между младите хора и местната
власт се “къса” и за това е необходимо институционализирането на Младежки делегат в местната администрация. Общински
съвет Разград е приел Европейската Харта за участието на младите хора в живота на общината и региона от 28.01.2001 г. Но
има много детайли за изясняване относно институционализирането на Младежки делегат в Общината. Tя предложи АМО да
привлече повече Младежки организации за осъществяване на тази идея. След като това се осъществи тя е готова да приеме
всеки, да изслуша и да обсъди подробностите около институционализирането на Младежки делегат. Докато тя е председател
на Общински Съвет Разград вратите за младите хора Винаги ще са отворени за тях. Младежките организации трябва да
номинират представители за Младежки делегат.
След това Валентина Милушева покани г-жа Монева и представителите на местната власт да изпратят техни
представители за жури в конкурса за избиране на Младежки делегат.
Г-жа Арабаджиева изказа мнение, че връзката между местната власт и Младите хора в града не трябва да се прекъсва и
се радва да работи заедно с тях.
Г-н Лъчезар Антонов също подкрепи идеята на членовете на Граждански Движение “Младежки Форум 2001” и на АМО за
институционализиране на Младежки делегат в местната власт, тои попита какво е отношението на членовете на Гражданско
Движение “Младежки Форум 2001” към представителите от различните етнически групи. На този въпрос отговори Анастасия
Иванова, която заяви, че в Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” има представители на младежи от ромски произход
и те са приятели помежду си.
Пламен Христозов отново подчерта пред участниците в кръглата маса, че не трябва да се изместваме от темата за
Младежкия делегат в местната власт. Младежки делегат ще е с точно изразени конкретни принципи.
Г-жа Арабаджиева зададе въпроса “Как ще си уплътнява времето Младежкия делегат?”, а г-н Христозов й отговори, че в
принципите, които са пред тях е подчертано именно това какво ще прави младежки представител – делегат.
Нора Бобчева подкрепи г-н Христозов като подчерта основната задача на Младежкия делегат да информира младите хора
в града какво се случва в местната власт, какви решения се вземат относно тяхното бъдеще, какви предложения имат
младежите пред Общината и Общинските съветници, Младежки делегат Не трябва да е политически обвързан снито една
политическа партия и също така подчерта, че Младежките организации не са опонент на кмета на гр. Разград, а искат да са
негови партньори.
След това изказване на Нора Бобчева г-жа Вергиния Мичева припомни на участниците в кръглата маса чл. 37 от
Европейската харта на младите хора.
Г-жа Периха Акифова напомни, че целта на кръглата маса бе да се разгледат критериите, по които ще се избира
Младежкия делегат и е радостна, че това се осъществи.
Г-жа Вергиния Мичева зададе въпрос към участниците в кръглата маса “ постигнахме ли консенсус по отношение на
институционализирането на Младежки делегат в местната власт?”.
На този заключителен въпрос г-жа Елка Неделчева отговори, че като представител на г-н Узунов е съгласна с
институционализирането на Младежки делегат в местната власт.
Г-жа Монева даде положителен отговор на този последен въпрос. Тя заяви, че като председател на Общински съвет ще
направи всичко необходимо за реализирането на пилотен мандат на Младежки делегат в местната власт.
Като представител на Общинските съветници г-жа Незиха Арабаджиева представи общо мнение: “Общинските съветници
са съгласни с така представените критерии и принципи на Младежки делегат в местната власт. Ние подкрепяме младите хора
на гр. Разград. Ще работим заедно с тях. Искаме бъдещето на нашите деца да е сигурно. Институционализирането на
Младежки делегат е началото на добрия диалог между младите хора в града и местната власт.”
Нора Бобчева – председател на Младежки съвет на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” направи предложение
за работна група от името на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” и АМО за съвместна работа с местните власти,
като допълни, че тези предложения ще се допълват взаимно с представителите на останалите младежки организации града.
На кръглата маса присъстваха и представители на местните медии в гр. Разград – кабелна телевизия “ДЕН – Разград”,
телевизия “Евроком”, журналисти от вестниците “ЕКИП 7” и “Гледища”. Информационни материали публикуваха всички медии.
Репортаж за събието бе излъчен в местните Кабелните телевизии, а вестиниците “ЕКИП 7” и “Гледища” публикуваха
информационен материал и снимки от събитието.
Общински съветници:
1.
Бакир Ибрям Чолаков - Общински съветник ДПС
2.
Благовеста Петрова – Общински съветник СДС
3.
Венета Йорданова – Общински съветник БЗНС/СДС
4.
Веселин Данаилов – Общински съветник БСП
5.
Добринка Монева – председател на ОбС, БСП
6.
Иво Владимиров – Общински съветник БСДП/СДС
7.
Исмаил Ахмед – Общински съветник ДПС
8.
Мирослава Кацарова - Общински съветник БСП
9.
Назих Зюлкяр - Общински съветник ДПС
10. Незиха Арабаджиева - Общински съветник ДПС
11. Петър Костадинов – Общински съветник СДС
12. Севджан Садкъев - Общински съветник ДПС
13. Стоян Димитров - Общински съветник БСП
14. Фатме Селим - Общински съветник ДПС
От Общинска и Областна Администрация:
1.
Mакрена Димитрова - връзки с обществеността в областна администрация,
2.
Бисер Маринов – експерт по етнически и демографски въпроси в Областна администрация,
3.
Владимир Заимов, Д-р – директор “Духовни и социални дейности” в общинска администрация,
4.
Гюлтен Еминова –секретар в общинска администрация,
5.
Елка Неделчева – Връзки с обществеността в Община Разград.
6.
Периха Акифова – Областна Служба Социално Подпомагане,
7.
Садък Алчев - главен секретар в Областна Администрация,

От Асоциацията на Младежките организации:
1.
Вергиния Мичева – Председател на АМО,
2.
Данаил Димитров – председател на Земеделски младежки съюз,
3.
Красимира Панайотова – член на Земеделски младежки съюз,
4.
Орхан Рашид – предствители на Младежко ДПС
5.
Ахмед Ахмедов – предствители на Младежко ДПС,
6.
Петър Петров - Евролевица младежи /ЕЛМА,
7.
Пламен Христозов – член на Управителния Съвет на АМО,
8.
Цветомила Христова – координатор на Областно МСДС.
От Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”:
1.
Анастасия Иванова – заместник-председател на Младежки Съвет,
2.
Анета Цанкова – член,
3.
Валентина Милушева – младежки ръководител,
Дениз Акифова – член,
4.
5.
Десислава Дачева - член,
6.
Десислава Мутафчиева – член,
7.
Димитър Иванов – член,
8.
Ивелин Пейчев – член,
9.
Любен Гълъбинов – член,
10. Найден Цонев – заместник-председател на Младежки Съвет,
11. Нора Бобчева –председател на Младежки Съвет
От целевата група по проект “Общество приятели”
1.
Мeлегбер Басри
2.
Алипи Бобев
-

Дочка Станева
Красимира Петрова
Миглена Христова

– управител на офиса.
– сътрудник по проект
– сътрудник по проект

