Описателен отчет
по проект “Гражданска група за екологична инициативи”
Договор № DP – SGI - 56
Работата по изпълнение на дейностите по проекта започна през месец май.
Първата стъпка бе да заработи екип в състав: Георги Милков – ръководител и Недялка Калинова – сътрудник. В
проекта взеха участие 30 деца, доброволци на “Младежки форум 2001”. Те са ученици от три местни средни и основни
училища.
Проектът стартира през месец май с екопоход до местността “Чуката”, край Разград, на който децата организираха
много игри и състезания.
В началото на месец юни се проведоха работни срещи за разпределяне на задълженията в екипа и участниците. Два
пъти в седмицата – събота и четвъртък, на своите срещи младежите разработиха план на дейностите, предвидени по
проекта за първи и втори месец. Прилагаме протоколи от всички проведени работни срещи до края на проекта.
На 27.06.2001г. беше организирана пресконференция, на която младите хора от организацията представиха новия
проект, по който работят. Представителите на местните медии широко отразиха целите, задачите и предстоящите
дейности по проекта. Присъстваха Марий Пейчев от радио “Шумен”, Милена Стоилова от ТОП телевизия, Радка Минчева
от “Дарик” радио, Павлина Иванова от ХЕИ, Иван Найденов от Регионален клуб на еколозите и биолозите, представители
на радио “106 FM”, телевизия “Евроком”, телевизия “Ден”, радио “Хоризонт”. Бяха зададени въпроси за финансирането и
времетраенето на проекта, “зеления телефон”, за акцията за събиране на отпадъчна хартия, за екотренинга и др.
Отразените репортажи в медиите прилагаме като копия от вестници и видеозаписи.
След медийното представяне, желание за сътрудничество и съвместни дейности с “Младежки форум 2001” заявиха
представители на ХЕИ, Колеж по биотехнологии, Регионален клуб на еколозите и биолозите в града.
Младите хора се запознаха с проекта на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – гр. Варна – “Лист
по лист”. С тяхно участие беше установено сътрудничество за по-нататъшната реализация на проекта. Друг партньор в
реализацията на проекта е г-н Недим Тахиров – еколог на община Разград. Той консултира изготвянето на екоанкета,
планирана да се проведе в края на месец юни. За провеждане й бяха сформирани и обучени няколко екипа от
младежката организация. Бяха разпределени местата в града, които да се обхванат от анкетьорите.
В периода 27.06 – 29.06.2001 г. шест групи младежи, проведоха анкета сред гражданите на град Разград. В пиковите
часове, на оживени места в града, групи от по трима доброволци задаваха въпроси на произволно избрани граждани. На
работна среща в края на месец юни членовете на “Младежки Форум 2001” оповестиха резултатите от анкетата.
В началото на месец юли младежи от организацията проведоха телефонно допитване. Цел на изследването бяха
обществените нагласи по отношение на екологичните проблеми на град Разград. Бяха анкетирани 50 случайно избрани
граждани. Анкетиращите бяха разпределени в три групи – Стоян Коев и Суна Данадж; Нора Бобчева и Мартин
Драгомиров; Мартин Бахнев и Светлана Горчева. В продължение на три поредни вечери в периода 18 00 - 2100 часа
младежите проведоха анкетата с цел събиране на информация за екологичната обстановка в град Разград. Телефонното
проучване третираше въпросите за чистотата на града. Бяха анкетирани 28 жени и 22 мъже.
Тренинги и семинари
На 20.07.2001 г. в хотелски комплекс “Балканфарма”, Гражданско движение “Младежки Форум 2001” организира
тренинг “Гражданска група за екологични инициативи”. Консултант-треньор бе Илиян Илиев, директор на Обществен
център за околна среда и устойчиво развитие – гр. Варна. Цел на тренинга беше сформирането на Гражданска група за
екологични инициативи от граждани - активисти, представители на НПО, журналисти, интелектуалци, експерти, млади
хора – членове на Гражданско движение “Младежки Форум 2001”. Целта беше постигната и новообразуваната група
създаде своята визия: “Разград – здравословна и жизнена среда за нас и бъдещите поколения”. Определена бе група за
по-нататъшни действия за разработване на инициативата. В нея участват Нели Калинова, Иван Найденов, Атанаска
Стойчева, Снежана Николаева, Николинка Стоянова, Павлина Иванова, Геновева Пешева, Данчо Кьосев, Пламена
Александрова, Дочка Ангелова, Радка Минчева, Милена Стоилова, Деница Дилова. Прилагаме подробен доклад от
тренинга със списък на участниците и резултатите от него. Приложение 5 – доклад за тренинг “Гражданска група за
екологични инициативи “
В края на месец юли и началото на август Гражданско движение “Младежки Форум 2001” проведе летен лагертренинг в гр. Царево. По време на работните сесии в лагера, 40 младежи и консултанти на организацията, работиха по
предстоящи дейности, включени в проекта: акция за събиране на отпадъчна хартия и организиране на младежка
дискотека.
Гражданска група за екологични инициативи
На 14.08.2001 г. в Клуба на културните дейци в град Разград се проведе първото заседание на “Гражданска група
за екологични инициативи”. На срещата бе приет статут на “Гражданска група за екологични инициативи”, бяха избрани
председател и секретар. За председател беше избрана Николинка Стоянова – директор на ЦУТНТ в Разград, а секретар –
Нели Калинова – сътрудник по проекта. Събитието бе отразено от местните медии - вестник “ Екип-7 “, радио “ 106 FM “,
телевизия “Евроком “- Разград.

На 20.08.2001 г. председателят и секретарят на “Гражданска група за екологични инициативи” Николинка Стоянова и
Нели Калинова се срещнаха с еколога на Община Разград, господин Тахиров. Той бе запознат със статута на “Гражданка
група за екологични инициативи” и с нейните бъдещи планове. Бяха обсъдени бъдещи съвместни действия на
“Гражданска група за екологични инициативи” и Община – Разград за подобряване екологичното състояние на града.
Господин Тахиров заяви своето желание за участие в семинар на тема “Разработване на общински програми за опазване
на околната среда”.
На 14.09.2001 г. в Клуба на дейците на културата – гр. Разград се проведе второ заседание “Гражданска група за
екологични инициативи”. Бяха представени резултатите от телефонното допитване и екоанкетата, проведени от
“Младежки форум 2001”. Членовете на “Гражданска група за екологични инициативи”обсъдиха и предоставения от Иван
Найденов материал за изоставените и занемарени подлези на бул. “Априлско въстание“ в гр. Разград. Взе се решение да
се изпрати писмо до кмета на Община Разград, с което да му се предоставят резултатите от проучването на общественото
мнение по екологичните въпроси на града. Бяха приети предложения за определяне на критичните точки на замърсяване
в гр. Разград.
“Гражданска група за екологични инициативи” взе решение да участва в организирането и провеждането на акциите
за събиране на отпадъчна хартия и залесяване.
Представителите на “Гражданската група за екологични инициативи” изпратиха писмо до г-н Венелин Узунов, кмет на
Община Разград, за състоянието на изоставените и занемарени подлези на бул.”Априлско въстание”. Предоставен бе и
снимков материал.
В писмото членовете на “Гражданска група за екологични инициативи” изразиха желание за сътрудничество с
местните власти при решаване на проблеми, свързани с екологичната обстановка в гр. Разград и отправиха молба за
отговор, относно становището на Община Разград по проблема за подлезите в града.
Третото заседание на “Гражданска група за екологични инициативи” група се проведе на 29 октомври 2001 г.
Дневният ред на срещата бе създаването на Обществен съвет по опазване на околната среда от НПО в Разград и
откриване на Екологичен информационен център в града. Съветът бе създаден от представители на БСЧИГП – клуб
Разград, ЦНПО - Разград, Сдружение “Младежки Форум 2001”, Сдружение за защита на природата, Младежко
християнско дружество ИМКА – Разград. ЦНПО – Разград предостави офиса си и библиотеката, притежаваща богат
литературен фонд относно Екологичния информационен център в Разград. В него се съхранява информация за
екологичните проблеми на града, оказва се методическа помощ при необходимост на граждани и организации. “Младежки
форум 2001” разполага с документацията по проекта “Гражданско група за екологични инициативи” и с методическата
литература, събрана по време на изпълнение на дейностите по проекта.
Обсъдена е предстоящата акция за залесяване и обявения конкурс за рисунка “Аз рисувам моят чист град”.
Николинка Стоянова – Председател на Екоклуб при ЦУТНТ, проведе дискусия на тема “Каква е ролята ми за поддържане
на равновесие в природата”. Участваха деца от екоклубовете, членове на ГД “Младежки форум 2001” и на “Гражданска
група за екологични инициативи”.
След завършване на проект “Гражданска група за екологични инициативи” бяха обсъдени варианти за по-нататъшна
дейност на Групата и Съвета.
Акции
На 14.09.2001 г. членовете на “Младежки форум 2001” проведоха трудов ден за почистване на офиса. Разделени на
групи, младите хора направиха есенно почистване. Участваха 23 младежи от Гражданско движение “Младежки форум
2001 “.
На работна среща на 10.09.2001 г. младежите от Гражданско движение “Младежки форум 2001” подготвиха
предстоящата акция за събиране на отпадъчна хартия. Тя се проведе в края на месец септември, с основна цел създаване на нова екологична култура сред населението. Членовете на организацията решиха да участват активно в
акцията. При подготовката и организирането й Младежкият съвет взе активно участие.
•
В периода 20.09 – 28.09.2001 г. Нели Калинова, сътрудник по проекта се срещна с представители на фирми,
изкупуващи отпадъчна хартия. Фирма ЕТ “В. Калинов – Супер Сит” се ангажира да изкупи събраната от акцията “Лист по
лист “ отпадъчна хартия и да осигури превоз за извозването й.
•
С цел популяризиране на акцията, представителите на Гражданско движение “Младежки Форум 2001” подготвиха
листовки и рекламни материали . Младежите определиха като призив по време на рекламната кампания “Да спасим
дърветата от изсичане !”. В акцията участваха ученици от 5 разградски училища.
•
На работна среща на 06.10.2001 г., членове на организацията подготвиха провеждането на акцията за събиране на
отпадъчна хартия. Младите хора се заеха с амбициозната задача да привлекат и ангажират общественото мнение към
рециклирането и повторната употреба на материалите и да работят за формиране на екологична култура у населинието.
Акцията се проведе с любезното съдействие на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Варна,
който предостави за безвъзмездно ползване името на кампанията си “Лист по лист“. Във връзка с рекламната кампания
беше изготвен рекламен видеоклип.
Под ръководството на Нели Калинова, сътрудник по проекта в периода 01-06.10.2001 г., бяха изготвени проекти за
рекламни листовки за акцията “Лист по лист “. Участваха Светлана Горчева, Найден Цонев, Ралица Вескова, Кристина
Красимирова и Любен Гълъбинов. На следващата работна среща на 06.10.2001 г. бяха разгледани различните
предложения и бяха одобрени два от вариантите. Младежите се разпределиха на групи за разлепяне на рекламните
листовки.

•

I- ва група: Найден Цонев, Цвета Горчева, Кристина Красимирова – отговорник – Найден Цонев

•

II - ра група: Деница Цонева, Силвия Герчева, Нора Бобчева, Анастасия Ивановна – отговорник – Нора Бобчева

•

III - та група: Мартин Бахнев, Юлиян Илиев, Любен Гълъбинов – отговорник – Любен Гълъбинов

На 08.10.2001 г. представители на Гражданско движение “Младежки форум 2001“ организираха заснемането на
рекламен видеоклип във връзка с акцията “Лист по лист” от телевизия “Евроком”- Разград. Светлана Горчева, Найден
Цонев, Мартин Бахнев, Ралица Вескова, Денислава Додева и Юлиян Илиев взеха участие в подготовката и реализирането
на видеоклипа. Целта бе да се привлече обществения интерес към разделното събиране на отпадъчната хартия.
Рекламният видеоклип беше излъчван в периода 15 – 19.10.2001 г. по телевизия “Евроком” в най–гледаното време, три
пъти дневно, преди местните новини.
Във връзка с подготовката на акцията “Лист по лист”, Нели Калинова, сътрудник по проекта, се срещна с директорите
и педагогическите съветници на ОУ “Отец Паисий”, ОУ “Н.Й.Вапцаров”, ОУ “И.С.Тургенев”; с директорите на СОУ “Христо
Ботев”, ТАМ “Шандор Петьофи”, ХГ “Акад. Анание Явашов”, ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, ПГХТБ “Мария Кюри “. На всички
училища бяха предоставени рекламни листовки.
Нели Калинова, сътрудник по проекта се срещна с представители на фирми, изкупуващи отпадъчна хартия с цел
получаване на оферти за изкупната цена на хартията – ПК “Единство”, ЕТ “В. Калинов – Супер Сит”, “Феникс Метал” ООД.
След предоставянето им, на работна среща на Гражданско движение “Младежки форум 2001”, бе взето решение за
изкупуване на хартията да се преговаря с фирмата, предложила най - висока изкупна цена - ЕТ “В.Калинов – Супер Сит”.
Президентът на фирмата се ангажира да осигури безплатен превоз.
На 19.10.2001 г. в офиса на БСЧИГП се проведе акцията за събиране на отпадъчна хартия “Лист по лист “. Първи в
офиса дойдоха учениците от 4 - ти клас от ОУ “Отец Паисий”. С предадената хартия всяко дете даде своя принос за
спасяване на дърветата от изсичане. Децата бяха посрещнати от “Младежки форум 2001” и почерпени със сладки и
напитки. Четвърти “б” клас, с класен ръководител Снежана Русева, получиха футболна топка и шоколади за най – масово
участие в акцията. Хартия предадоха и деца от екоклуб към ОУ “Иван Вазов”, село Гецово; ОУ “Отец Паисий”; ОУ
“Н.Й.Вапцаров”; Телевизия “Евроком “. Свой принос дадоха и младежите от Гражданско движение “Младежки форум
2001”.
Най-голямо количество хартия предадоха учениците от ОУ “Н.Й.Вапцаров” – 900 кг. След тях са учениците от ОУ
“Отец Паисий” с 200 кг хартия. Учениците от ОУ “Иван Вазов” – село Гецово предадоха 50 кг, младежите от Гражданско
движение “Младежки форум 2001” – 50 кг, телевизия “Евроком” – 60 кг. Общото количество събрана хартия е 1260
кг, с което бяха спасени от изсичане 21 дървета.
На 19.10.2001 г. телевизия “Евроком “ излъчи репортаж за акцията “Лист по лист”. В него се представи протичането
на акцията, участието на учениците – масовост, количество предадена хартия. Журналистите от телевизия “Евроком“
дадоха своя принос в спасяването на дърветата от изсичане, като също предадоха отпадъчна хартия в офиса на БСЧИГП.
На 22.10.2001 г във вестник “Екип 7 “ бе отпечатан материал “Събраха тон хартия за рециклиране за шест часа “,
“Акцията спаси 17 дървета от изсичане”.
На 19.11.2001 г. доброволците от “Младежки форум 2001” проведоха акция по залесяване в градския парк. Със
съдействието на “Паркстрой” – гр. Разград бе определено петно в горната част на парка. Засадени бяха 50 дръвчета –
липи и чинари, които бяха осигурени от “Държавно лесничейство” – гр. Разград. Два дни преди засаждането на
дръвчетата децата оформиха дупки с дълбочина 60 см на равни разстояния една от друга. Два дни след акцията
младежите поляха новозасадените дръвчета. На събитието присъстваха местни журналисти, които го отразиха в медиите
си. По двете кабелни телевизии “Евроком” – Разград и “Ден” – Разград бяха излъчени репортажи. Местният вестник “Екип
7” публикува материал за инициативата.
Развлекателни дейности
В средата на месец юни доброволци от “Младежки форум 2001” организираха излет в Градския парк на който
проведоха и работна среща.
На 07.07.2001 г. бе проведен втори екопоход до близка местност “Чуката”. Младежите от Гражданско движение
“Младежки Форум 2001” проведоха състезания и игри, свързани с екологията.
На 30.08.2001 г. Гражданско движение “ Младежки форум 2001” организира младежка дискотека, като част от
предвидените дейности по проект “Гражданска група за екологични инициативи. Купонът се проведе дискотека “Елиън” в
х-л “Разград”. Участваха около 60 ученици и членове на “Младежки форум 2001”. На екокупона беше организирана
викторина на екологична тема. Бяха раздадени много награди.
На 26.09 2001 г. Гражданско движение “ Младежки форум 2001” проведе среща с г-н Йън Лък, Директор по развитие
на персонала на YMCA Блу Ридж Асембли. Младежите от организацията разказаха на г-н Лък за своята работа по проект
“Гражданска група за екологични инициативи “, извършени и предстоящи дейности, цели, идеи и приоритети.
От края на месец октомври до средата на ноември бе обявен конкурс “Аз рисувам моя чист град” в училищата в гр.
Разград. В офиса на “Младежки форум 2001” постъпиха над 50 рисунки на деца от три възрастови групи – от 1 до 3 клас,
от 4 до 6 клас и от 7 до 10 клас. Те бяха оценени и наградени с първа, втора и трета награда за трите възрастови групи.

Рисунките бяха изложени в ЦУТНТ – гр. Разград. Изложбата бе открита на 23.11.2001 г. Поканени бяха местните медии,
които отразиха събитието. За победителите бяха осигурени награди.
Популяризиране на дейностите
блокове в местните медии.

по проекта си осъществихме чрез представяне на информационни

•
На 11.07.2001 г. представители на Гражданско движение “Младежки Форум 2001” участваха в предаване по
ТОП телевизия. Анастасия Терзиогло представи проект “Гражданска група за екологични инциативи” и разказа за
дейностите, които са извършени по проекта: екопоходи, радиопредавания, телефонно допитване, екоанкета. Бяха
представени и предстоящите дейности.
•
На 13.07.2001 г. в радиопредаването “Един час по никое време” Нора Бобчева разказа на слушателите на радио
“106 FM” за работата на Гражданско движение “Младежки Форум 2001” по проект “Гражданска група за екологични
инициативи”.
•
За популяризирането на обявения “зелен телефон” бяха публикувани обяви във вестник “Екип 7” и радио “106
FM”. В радиопредаването “Един час по никое време” периодично се даваше информация за работата на “зеления
телефон”.
•
На 25.07.2001 г. във вестник “Гледища” бе отпечатана статия за дейността на Гражданско движение “Младежки
Форум 2001” по проект “Гражданска група за екологични инициативи”. В нея бе отразена работата на младите хора за
подобряване на екологичната обстановка в град Разград.
•
Група младежи от Гражданско движение “Младежки Форум 2001” – Найден Цонев, Кристина Красимирова,
Миглена Нецова, Ралица Вескова, Сузан Акифова изготвиха бюлетина за проект “Гражданска група за екологични
инициативи”. В работата се включиха и други членове на организацията. В края на месец юли подготовката на бюлетина
приключи.
•
На 10.08.2001 г. в радиопредаването “Един час по никое време” водещите Анастасия Ивановна и Стоян Коев
разказаха на слушателите на радио “106 FM“ за работата на Гражданско движение “Младежки форум 2001” по проект
“Гражданска група за екологични инициативи” по време на летния лагер- тренинг.
•
На 08.08.2001 г. телевизия “Евроком”- Разград излъчи материал за дейността на “зеления телефон”. Нели
Калинова, сътрудник по проекта, запозна гражданите с постъпилите мнения, предложения, оплаквания.
На 09.08.2001 г. по телевизия “Ден“- Разград, Светлана Горчева и Стоян Коев разказаха на зрителите за
•
работата на Гражданско движение “ Младежки форум 2001 “ по проект “Гражданска група за екологични инициативи“ и
за дейността на “зеления телефон”.
•
На 17.08.2001 г. в радиопредаването “Един час по никое време“ Светлана Горчева от Гражданско движене
“Младежки форум 2001“ проведе интервю с Милена Новакова, член на Дружество за защита на природата. Слушателите
на радио “106 FМ“ бяха запознати с Конвенцията за достъп до информация, с участието на обществеността в процеса на
вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси и с нейната предистория.
•
В периода 10.09 – 20.09.2001 г. членове от Гражданско движение “Младежки форум 2001“ участваха в
разпространяването на бюлетина, издаден във връзка с проект “ Гражданска група за екологични инициативи“. Той е
оформен като приложение към четвърти брой на “Вестник БЕЗ име“ и отразява целите, идеите и приоритетите на проекта.
В него са представени и извършените дейности в периода май – август 2001 г.; предстоящите дейности до месец ноември.
Представена е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и
достъп до правосъдие по екологични въпроси.
Вестникът бе разпространен до: местни медии, Общински съвет, Областен управител, Кмета на град Разград,
Директора на РДВР, Център “Отворено образование “- Разград, Американска агенция за международно развитие, двадесет
посолства, президентство, Фондация “Бъдеще за България”, депутати от разградски регион, ИМКА – Габрово, Инициатива
“Местно самоуправление”, Министерство на външните работи, Народно събрание, Национална асоциация “Дебати”,
Министър-председателя на България, Коалиция 2000, НГ Форум “Българка”, Община Завет, Програма “Младеж”, Програма
Демократична мрежа, Съюз на българските фондации и сдружения
•
На 17.09.2001 г. вестник “Гледища” публикува материал за работата на Гражданска група за екологични инициативи
със заглавие “Разградчани одобряват екологични инициативи”. Материалът отрази второто заседание на Групата, на
което са обсъдени резултатите от телефонното допитване и екоанкетата, посочени са критичните точки на замърсяване
/междублоковите пространства, река Бели Лом, подлезите, западната индустриална зона /.
•
На 21.11.2001 г. в-к “Гледища” публикува материал със заглавие “Еколози засадиха 50 дръвчета в парка”. В него
беше отразена акцията за залесяване, проведена от “Младежки форум 2001”.
•
На 26.11.2001 г. в-к “Екип 7” публикува статия “Ученици почистиха града с четки и боички” по повод на
новооткритата изложба “Аз рисувам моят чист град” в ЦУТНТ – гр. Разград.

