
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2003 г.  

Приключи още една успешна година за Сдружение “Младежки форум 2001”. Организацията бе отличена със сертификат 
от Американската организация ForeignAidRatings, която определи ВВ международен рейтинг на “Младежки Форум 2001” като 
единствената неправителствена местна младежка организация в Разград, която създава социален капитал. Сертификатът е 
международно призната препоръка и е валиден до месец декември 2004 г.  

НАШИТЕ УСПЕХИ ПРЕЗ 2003 г.: 

•          Международен сертификат ВВ от Американската организация ForeignAidRatings, ноември 2003г.; 

•          Удостоверение от Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги, ноември 2003 г.; 

•          Диплом от Съвета на Европейския съюз за участие в дебата “Пролет в Европа за бъдещето на Европа”, юли 2003г.; 

•          Участие в учредителна среща на Съвета на детето към Държавна агенция за закрила на детето, май 2003г.; 

•          Успешно реализиран проект “Красив Разград – Европейски град”, финансиран от Регионален екологичен център за 
Централна и Източна Европа; 

•          Успешно реализиран проект “Ще бъдеш здрав, ако не пушиш”, финансиран от  Министерството на здравеопазването; 

•          Пети Рожден ден на организацията и Годишни награди на Академия “Младежки Форум 2001” за 2003 г.; 

•           “Младежки Форум 2001” издаде шести брой на “Вестник БЕЗ име”; 

•          Участие в летен лагер за млади лидери в САЩ, юни - юли 2003г.; 

•          Участие в Програма “Обществен Форум” на Община Разград, финансирана от Швейцарската агенция за регионално 
сътрудничество;     

•          Участие на “Младежки Форум 2001” в Работната група на Асоциацията на младежките организации за подготвяне на 
избор на Младежки делегат в Разград;  

•          Развитие на Програмата на библиотеката; 

ПОЛУЧИХМЕ МЕЖДУНАРОДНОПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ 

Американската организация “Международна помощ” определи ВВ международен рейтинг на “Младежки Форум 2001” като 
местна младежка организация за създаване на социален капитал в Разград. Сдружението беше избрано да участва в пилотен 
проект с още три граждански организации от Индия и Босна и Херцеговина. Изследването продължи   шест седмици, като в 
резултат беше изготвена социална оценка на организациите. В сертификата са включени обобщени факти за организацията, 
цели, международни партньори, преимущества като единствената неправителствена организация, която работи по младежките 
проблеми в региона. Има висок процент на участие на доброволците и силен потенциал при възможност за изграждане на 
собствен капацитет. Шийла Уилсън, доброволец от корпуса на Мира на САЩ, която работи повече от година с младите хора от 
организацията споделя: ”Младежки Форум 2001” подпомага младежите в района, подчертавайки малцинства, човешки права и 
полова дискриминация. Главна цел на организацията е да привлече вниманието на обществеността върху проблемите на 
младите хора.” 

“МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001” С ДИПЛОМ ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

През месец юли 2003 г. “Младежки Форум 2001” получи удостоверение за участие в дебата “Пролет в Европа за бъдещето 
на Европа”  подписано лично от Председателя на Европейската комисия Романо Проди и Председателя на Съвета на 
Европейския съюз Костас Симитас. Под сертификата за активна дейност на организацията в Дните на Европа подписи са 
положили и председателите на Европейския парламент и Европейския конвент Патрик Кокс и Валери Д’Естен. Във връзка с 
евродните в началото на 2003 г. “Младежки Форум 2001” направи предложение за конституция “Ден на пролетта”, съдържащо 
10 теми, важни за бъдещето на Европа - образование, права на детето и човека, наркотици, околната среда, расизъм, 
ксенофобия и други. Предложението беше изпратено до Съвета на Европа.  

ПРОЕКТ “КРАСИВ РАЗГРАД – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД” 
От декември 2002г.-ноември 2003г. реализирахме съвместно с Община Разград проект “Красив Разград–Европейски град”, 

финансиран от Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа. В проекта участваха млади хора в ученическа 
възраст от гр. Разград и “Младежки Форум 2001”. Целта на проекта бе да мобилизира младите хора и местната власт за 
реализиране на екологични инициативи за подобряване качеството на околната среда; повишаване на екологичното 
образование и култура на гражданите в Разград. Организирахме: разделно събиране на отпадъци в два пилотни обекта - ОУ 
“Никола Икономов” и ЦДГ №6; проучване на общественото мнение за екологичните проблеми в Разград; екипи от Еко и Зоо 
патрули, които наблюдаваха спазването на Наредби № 9 и №11 на Община Разград; Кръгла маса “Красив Разград – 
Европейски град”; залесяване на 20 дръвчета в жилищни зони в гр. Разград; еко-походи до местностите “Чуката” и “Пчелина”; 
Екологичен панаир с изложби с рисунки, пана, предмети от материали; акция “Лист по лист”, еко-купон “Дайте шанс на 



природата”. Издадохме приложение в местния вестник “Гледища”. Участието на “Младежки Форум 2001” в проект “Красив 
Разград – Европейски град” бе повод за равносметка как и какво правим за опазването на нашия град за оцеляването на 
нашата планета и нейното бъдеще. Все по- очевидна е необходимостта от обединяване на усилията на всички хора за 
устойчиво развитие, подобряване качеството на средата, в която живеем, за съхраняване на природата за бъдещото 
поколение. 

ПРОЕКТ “ЩЕ БЪДЕШ ЗДРАВ, АКО НЕ ПУШИШ” 

От есента на 2003г. реализирахме със съдействието на Хигиено-Епидемиологичната Инспекция в Разград проект ”Ще 
бъдеш здрав, ако не пушиш”, финансиран от Министерството на здравеопазването. Със заповед на министъра на 
здравеопазването жури извърши оценка на кандидатствалите по Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 
проекти. Сдружение “Младежки Форум 2001” спечели първо място сред петнадесет предложения от цялата страна, участвали 
в конкурса. В проекта участваха около 1000 деца и млади хора в ученическа възраст от основни и средни училища в Разград. 
Целта на проекта бе увеличаване на възможностите за полезно прекарване на свободното време на децата и младежите в 
ученическа възраст в Разград, насочени към ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето. Проектът бе представен на 
пресконференция. Организирахме: проучване на общественото мнение за нагласите на учениците за вредата и борбата с 
тютюнопушенето; Ден на отворените врати; изложба “Тютюнът – враг на вашето здраве, Фестивал на здравето и пътешествие 
в училищата “Време е да спреш цигарите”;  беседи в училищата в гр. Разград. С “Вредата от тютюнопушенето” и “Ползата от 
това, да си непушач”. Отпечатахме стикери с емблема за популяризиране на проекта, които са разпространяват в училищата, 
институциите, обществени места. Изработихме видеоклип “Дотук с цигарата”, който се излъчи по Кабелна телевизия 
“Евроком” в продължение на 1 месец, три пъти на ден в най-гледаното време. Организирахме разпространени бяха 1000 
приложения за вредата от тютюнопушенето.  

ПРОЕКТ “ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ – ПЪРВИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ И 
РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ“ 

От месец ноември 2003 г. Младежки Форум 2001” участва с още 12 организации в проект “Гражданско общество за 
намаляване на търсенето на наркотици-първична превенция и ранна интервенция” в Австрия, България, Словения, Унгария и 
Румъния. Организацията бе одобрена от общо 73 кандидати от цяла България. “Младежки Форум 2001” ще участва в 4 
обучителни семинари по проблемите на наркоманиите в продължение на една година. Проектът се реализира от Кеър 
България, Превантивно-информационен център, в София и Фондация “Индекс”. Целта на проекта е повишаване капацитета на 
неправителствени организации за ефективно и устойчиво осъществяване на първична превенция и ранна интервенция в 
областта на наркоманиите. По проекта се организират двудневни тренинги, на които участниците разработват и реализират 
програми, следвайки принципите на модерните модели на превенция на наркоманиите; ще получат техническа помощ  за 
мониторинг и оценка на проекти по намаляване на търсенето на наркотици; ще получат достъп до информация и обучение за 
добрите практики от страни на  Европейския Съюз.  

ПРОЕКТ “ПОДПОМАГАНЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

МЕЖДУ ЕКОЛОГИЧНИ НПО И СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ МРЕЖИ НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО” 

През месец ноември 2003 г. “Младежки форум 2001” участва в конкурс за предоставяне на компютри като безвъзмездна 
помощ на екологични неправителствени организации. финансиран от Министерството на външните работи на Кралство 
Холандия, в рамките на Регионалната програма за възстановяване на околната среда в Югоизточна Европа. Организацията бе 
одобрена да участва в проекта и в продължение една година ще организира екологични инициативи на територията на  
гр.Разград: Информационни срещи в училищата; “Eco@Club” за дискутиране и обсъждане на важни екологични проблеми и 
варианти за сътрудничество с местната власт; Екологична интернет-страница с актуална информация за проекта и дейността 
на “Младежки Форум 2001” в областта на екологията; електронна база-данни. Участието на младите хора в проекта ще 
повиши техните знания в областта на опазването на околната среда, тяхната екологична култура. Чрез електронната мрежа 
ще получават полезна информация и ще имат възможност да участват в екологични инициативи на местно ниво. 

 

МЛАДЕЖКО ПОСЕЩЕНИЕ В ЧЕРНА ГОРА 

От 14 до 18 април 2003 г. Георги Милков, Председател на Управителния съвет бе на младежко посещение в Черна гора с 
финансовата подкрепа на Балканска фондация за деца и младежи. Постигнато бе съгласие с домакините от Асоциацията на 
креативните младежи в гр. Котор за подготвяне на съвместни проекти за младежки обмен през следващите две години. Двете 
организации ще подготвят съвместни проекти за младежки обмен през следващите две години и ще работят в мрежа. Нашите 
партньори спечелиха нов проект “Балкански младежки мостове” през месец декември 2003 г. и ни поканиха да посетим 
Асоциацията на креативните младежи в гр. Котор през месец април 2004 г.  

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА “ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ” НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

От месец май 2003 г. “Младежки Форум 2001” участва в проект “Обществен форум”, на Община Разград, финансиран от 
Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие. В продължение на една година младежите ще участват във форум-
сесии, на които ще се обсъждат проблемите на младите хора в общината, възможностите за за приятно и полезно прекарване 
на свободно време, спорт, и отдих, ще се отправят препоръки към местното ръководство. В рамките на проекта ще се 
финансират местни инициативи на стойност 280 000 лева.  

УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА НА АСОЦИАЦИЯТА 

НА МЛАДЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



През 2003 г. “Младежки форум 2001” участва активно в процеси за институционализиране на младежки делегат в 
общинската администрация на Асоциацията на Младежките организации в Разград. Основен приоритет на организацията е 
сътрудничеството с местните и регионални власти за подобряване възможностите за участие на младите хора в процесите на 
вземане на решения. “Младежки Форум 2001” е член на Работна група (ноември 2002г.-март2003г.), която изработи Кодекс, 
Длъжностна характеристика, Принципи и Стандарти за избор на Младежки делегат. Дейността на Работната група постигна 
изключителен успех в институционализиране на Младежки делегат. Успешно лобира с местните власти и постигна съгласие за 
необходимостта от Младежки делегат в общинска администрация.  Членовете на групата участваха изключително доброволно 
за напредъка на процеса за институционализиране на Младежки представител в местната власт. Като важен етап в процеса е 
назначаването през месец ноември 2003 г. на специалист”Младежки дейности” в общинската администрация в Разград. Той не 
е младежки делегат, защото не е назначен по предложение на младежка асоциация, но с позитивна стъпка към създаването 
на новата институция.   

“МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001” УЧАСТВА В УЧРЕДЯВАНЕ  НА 

СЪВЕТА НА ДЕЦАТА 

На 31 май 2003г. Анета Цанкова, председател на Младежки съвет участва в учредителната среща на Съвета на децата към 
Държавната агенция за закрила на детето. Тя представи област Разград по покана на председателя на агенцията Ширин 
Местан след предложение на Инспектората по образование на Министерство на образованието и науката. В срещата в София 
участваха общо 29 деца от всички области в страната. Целта на новоучредения съвет е да обсъжда и решава проблемите на 
децата от различните области на страната, а неговите членове да ги запознават с правата им. 

ГОДИШНИ НАГРАДИ И ПЕТИ РОЖДЕН ДЕН 

На 1 май 2003 г. “Младежки Форум 2001” празнува своя пети Рожден ден. Празникът бе повод да бъдат поканени всички 
приятели и партньори на организацията - представители на институции, младежки организации, медии. Рожденият ден бе 
повод за равносметка за постигнатото през изминалите пет години. На специална церемония бяха връчени Годишните награди 
на Академия “Младежки форум 2001” за 2002 г. - един от най-приятните моменти през годината. Купона бе свързан с много 
изненади, емоции и приятни изживявания. Двадесет и един младежи от организацията получиха изключително признание за 
развитието на организацията.  

НАЙДЕН БЕ НАШИЯ МЛАД ПОСЛАНИК В АМЕРИКА 

През месеците юни и юли 2003г. Найден Цонев участва в петседмичен лагер за млади лидери в САЩ, финансиран от 
Институт “Отворено общество” Ню Йорк със съдействието на Национална асоциация Дебати гр. Пловдив. Той бе избран след 
трудна селекция, продължила два месеца. В Програмата “Институт за младежки лидери от Югоизточна Европа” на 
Американската държавна дирекция за култура и образование бяха избрани 116 млади хора от общо шест страни - България, 
Косово, Македония, Монтенегро, Румъния и Сърбия.  

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ 

През 2003 г. “Младежки Форум 2001” имахме много успехи и в спорта. Цветалин Иванов е член на организацията повече 
от една година. Той се занимава активно със шахмат, участва в състезания в страната и чужбина и печели призови места в 
местни и регионални турнири. На осмия блиц турнир с десет победи Цветалин бе определен категорично за най-бързия 
шахматист на Разград. Петър Червенски и Любен Гълъбинов са спортната гордост на “Младежки форум 2001” по тенис на 
маса. Нашите приятели през цялата година се представяха успешно на организираните турнири. През 2003 г. Петър е 
спечелил шест първи места, четири втори места и три трети места, а през периода Любен е спечелил едно първо място, пет 
втори места и две трети места. Петър за втора поредна година печели традиционния общински турнир по тенис на маса за 
юноши и девойки ”Златна есен”, Любен успешно се пребори за второто място.  

НАШИТЕ СТУДЕНТИ – ЧЛЕНОВЕ НА “МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001” 

През 2003 г. членовете и доброволците на “Младежки Форум 2001” упорито се подготвяха за  следваща образователна 
степен и полагаха изпити. Светлана Горчева в момента учи в Икономическия университет в гр. Варна, специалност “Финанси”, 
Божидар Тодоров е студент в Националния Военен университет във Велико Търново, специалност “Стопанска логистика”, а 
Юмит Юксел изучава “Транспортна техника и технологии” в Русенския университет. 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ 

През 2003 г. усилията на членовете и доброволците на “Младежки форум 2001” бяха насочени към подобряване на 
организационното развитие на сдружението и изпълнение на препоръките на Американската организация “Международна 
помощ”. През месец април 2003 г. на Общо събрание на младежката секция бе избран нов председател и бяха приети нови 
членове и доброволци. През месец ноември 2003 г. “Младежки Форум 2001” получи удостоверение от Агенцията за социално 
подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за представяне на социални услуги: Социален асистент, 
Личен асистент, Дневен център и Кризисен център. Подготвена бе редакция в устава за промяна профила на “Младежки 
Форум 2001” в обществена полза. Дейността на организацията е насочена към работа с представителите на етническите 
малцинства и предоставяне на социални услуги. Разработени бяха Вътрешни правила и процедури за повишаване на 
прозрачността в дейността на “Младежки Форум 2001”. Документът е изискване на финансиращите организации и в 
съответствие с международните принципи за прозрачност и отчетност на гражданските организации. 



“ВЕСТНИК БЕЗ ИМЕ” 
През 2003 г. “Младежки форум 2001” издаде шести брой на “Вестник Без име”. Вестникът е пространство за изява на 

младите таланти и за споделяне на интересния и емоционален живот на младежите в организацията. Той бе разпространен 
сред 150 институции и ключови фигури в цялата страна и в училищата в гр. Разград. Изданието съдържа полезна и интересна 
информация за дейността на “Младежки Форум 2001” през годината, постиженията и участията на младежите в семинари, 
конференции, обучения, успешно реализираните проекти “Красив Разград – Европейски град” и “Ще бъдеш здрав, ако не 
пушиш”. 

 СТРАНИЦАТА В ИНТЕРНЕТ  “МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001” 

http://yf2001.hit.bg

През 2003г. периодично актуализирахме уеб-страницата на организацията. Тя предоставя на гражданите, приятелите и 
съмишлениците на организацията от град Разград и цялата страна интересна и полезна информация на дейността на 
“Младежки Форум 2001”, постигнатите резултати при реализирането на проекти, участия в семинари и снимки.  

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ, КРЪГЛИ МАСИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ, СРЕЩИ: 

•          На 28 януари 2003 г. членове на “Младежки Форум 2001” участваха в Тържествената сесия на Общински съвет Разград 
по случай 28 януари – Деня на Разград. Нора Бобчева, Председател на младежката секция поднесе поздравителен адрес 
към Общинските съветници.  

•          На 31 януари 2003 г. членове на организацията участваха в Кръгла маса “Проблеми на децата в риск в област Разград”, 
организирана от Бизнес-център Исперих по проект “Професия за всеки”. 

•          На 17 февруари 2003 г. Ирена Варадинова, Народен представител и Евгения Кочанова, Заместник–Областен управител 
гостуваха на младежите от “Младежки Форум 2001”. Повече от един час и половина разговаряха за дейността на 
организацията, за проблемите на младите хора и заедно обсъдиха идеи за бъдещо сътрудничество с представителите на 
държавната власт.  

•          През месец февруари 2003 г. на годишен брифинг бяха връчени грамоти на представители на институции, които през 
2002 г. подкрепяха  развитието на “Младежки Форум 2001”.  

•          На 25 април 2003 г. бе проведено Общо събрание на “Младежки Форум 2001”, на което бяха направени промени в 
Правилника на Младежката секция на сдружението. Обсъдени бяха възможности за назначаване на Младежки 
ръководител. 

•          На 10-11 май 2003 г. Анета Цанкова и Дочка Станева участваха в семинар “Неправителствените организации и медиите”. 
на Асоциация на българските радио и телевизионни оператори в гр. Русе. Участниците в семинара се обучаваха как 
неправителствените организации и медиите да работят ефективно, как да се поднася информацията и да се печели 
доверието на медиите.  

•          На 15 май 2003 г. Георги Милков, Председател на “Младежки Форум 2001” участва в откриване на екологичен коридор 
“Чистота, здраве, красота”, част от инициатива “България-това е моята природа”, организиран от екологичен клуб “Еко 
око” към СОУ “Христо Ботев”. 

•          На 28-29 юли 2003 г. в гр. Калофер членове на “Младежки Форум 2001”, участваха в семинар “Да погледнем нагоре”, 
организиран от Сдружение “Природа назаем”. Обсъдени бяха проблемите на атмосферата, глобалното затопляне и 
изтъняването на озоновия слой. На семинара бяха идентифицирани бъдещи партньори за участие в по-голям, тригодишен 
проект по проблемите на глобалното затопляне.  

•          През месец юли 2003 г. “Младежки форум 2001” бе одобрен да участва в две групи “Европейска интеграция” и 
“Устойчиво развитие” към Министерството на околната среда и водите във връзка с преговорите с Европейския съюз по 
глава “Околна среда”.  

•          На 30 юли 2003 г. гости на “Младежки Форум 2001” бяха Рафи Балян, Аташе по културата в Посолството на САЩ в 
България и Станимир Кискинов, координатор по програми. Младежите представиха дейността на организацията и 
споделиха своите бъдещи планове. 

•          През месец август 2003 г. членове на “Младежки Форум 2001” участваха в Еко семинар по проект “Сребърна-Европейска 
мечта”, гр. Силистра, организиран от Сдружение “Свят за всички”. На семинара бяха представени промените в Закона за 
защитените територии, Законът за биологичното разнообразие, плана за управление на резерват “Сребърна”. Бяха 
обсъдени възможности за бъдещи съвместни инициативи и проекти на “Младежки Форум 2001” и екоклуб към ЦУТНТ 
Силистра, както и осъществяване на партньорство със Сдружение “Свят за всички”. 

•          На 4 септември 2003 г. в Разград гостуваха Сара и Сузан, доброволки от Корпуса на мира. Те се срещнаха с членовете на 
“Младежки Форум 2001” и се запознаха с тяхната дейност. Бяха впечатлени от младежите и на раздяла обещаха да им 
гостуват отново.  

http://yf2001.hit.bg/


•          Доброволците на “Младежки Форум 2001” Зорница Даскалова и Ясен Даскалов участваха в учредяване на “Българско 
Общество за защита на животните” на 19-20 септември в  

гр. Габрово, организирана от местното сдружение за защита на животните. В срещата участваха 23 организации от цялата 
страна, занимаващи се със защита на животните. Участниците в семинара участваха в разработването на устав на 
организацията. Членове на “Българска Общност за Защита на Животните от Избиване” могат да бъдат всички организации 
от България, които се занимават сьс защита на животните от избиване, както и клубове по интереси.  

•          На 16 и 17 септември 2003 г. Ивелин Пейчев и Стоян Коев участваха в семинар “Участие на обществеността в процеса на 
вземане на решения, засягащи околната среда”, организиран от Сдружение “Деметра” и Регионален Екологичен Център за 
Централна и Източна Европа в гр. Банкя. Участниците се запознаха с разпоредбите за участие на обществеността в 
процедурата на ОВОС, закона за водите и Закона за защитените територии, представени бяха казуси от чужбина, 
илюстриращи ефективността от участието на обществеността. Направено бе сравнение на органите на планиране в 
Република България и Ирландия и бяха обсъдени техните функции. 

•          През септември 2003 г., Венцеслава Енчева и Петър Червенски участваха в семинар “Достъп до правосъдие по 
екологични въпроси” в гр. Банкя, организиран от Регионалния Екологичен Център за Централна и Източна Европа и 
Сдружение “Деметра”. Участниците в семинара бяха запознати с правилата в Конвенцията за защита на гражданите при 
неосигурен достъп до информация, достъпа на обществеността до правосъдие в случай на нарушено право на обществено 
участие, както и в случай на оспорване на действия на частни лица или държавни органи, нарушаващи 
законодателството.  

•          На 26 септември 2003 г. Младежкият ръководител и четирима доброволци участваха в Кръгла маса и Фестивал на 
професиите, част от проект “Професия за всеки” на Бизнес-център Исперих. Участниците във фестивала се запознаха с 
мултимедийния компакт диск, който е предназначен за млади хора, възпитаници на домове, лишени от родителска грижа 
и с дейността по проекта.  

•          На 28 октомври 2003 г. членове на “Младежки Форум 2001” участваха в представяне на Програма “От А до Я за Европа и 
младежта” на Министерството на младежта и спорта. Мултимедийният компактдиск представи европейската младежка 
политика и възможностите за кандидатстване по програми на Европейския съюз. 

•          На 30-31 октомври 2003 г. Дочка Станева участва в заключителния семинар “Условия за прилагане в България на 
Конвенцията за достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда” в гр. Пловдив, организиран от Сдружение 
“Деметра” и Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа. 

•          На 16-17 ноември 2003 г. Георги Милков, Председател на “Младежки Форум 2001” участва в семинар, организиран от 
Кеър България и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, София.  

•          На 25 ноември 2003г. Дочка Станева участва в семинар “Участие на НПО в разработването и изпълнението на 
Националния план за действие по изменение на климата” в гр. София. 

•          В отчета на Общински съвет Разград за мандат 1999 – 2003 г. е представена утвърдената практика за активно участие на 
младите хора в заседанията на Общински съвет по повод значими национални и общински празници. На няколко 
съвместни заседания с участието на “Младежки Форум 2001”, други младежките организации, общинските съветници и 
представители на администрацията бе разработен статут и утвърдена длъжностна характеристика на Младежки делегат в 
състава на общинската администрация.  

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА “МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001”: 
-          Нора Бобчева и Анета Цанкова участваха през месец януари 2003г. в интервю на Снежана Николова в кабелна телевизия 

“Евроком”. Те разказаха историята на “Вестник Без име”, какви проблеми отразява, личното творчество на Анета. Нора 
представи организацията “Кои сме ние”. Статии във в-к “Екип 7” и “Гледища” отразиха призива на “Младежки форум 
2001” за подпомагане на театъра. 

-          Участие на Стоян Коев и Венцеслава Енчева през месец март 2003г. в предаването “Шарен ден” по кабелна телевизия 
“Ден Разград”.  

-          Интервю на Найден Цонев, Цвета Горчева, Виржиния Лекова и Теодора Спасова със Снежана Николова в кабелна 
телевизия “Евроком” за отбелязване на 21 март – Ден на Пролетта в Европа.    

-          През месец май 2003г. Георги Милков участва в интервю на Радио Шумен във връзка с петия Рожден ден на 
организацията и номинациите на Академия “Младежки форум 2001” 

-          Рожденият ден на организацията през месец май 2003г. бе отразен по кабелните телевизии “Ден-Разград ” и “Евроком”. 

-          На 4 юни 2003 г. Анета Цанкова разказа в местните вестници “Гледища” и “Екип 7” за участието си в учредителната 
среща на Съвета на детето към Държавна агенция за закрила на детето.  

-          На 9 юли 2003 г. във вестник “Екип 7” Зорница Красимирова разказа за спечеления конкурс за есе на тема “Бъди жена, 
бъди себе си”, организиран от Корпуса на мира.  



-          На 27 юли 2003 г. Георги Милков даде интервю за радио Шумен във връзка с получената от “Младежки Форум 2001” 
Грамота за участие в дебата “Пролет в Европа за бъдещето на Европа”. 

-          На 26 септември 2003 г. във вестниците “Екип 7” и “Гледища” Найден Цонев разказа за участието си в обучителния 
летния лагер за млади лидери в САЩ. 

-          През месец септември 2003г. в интервю за Радио Шумен Георги Милков представи спечеления от “Младежки форум 2001” 
проект “Ще бъдеш здрав, ако не пушиш”. 

-          През месец ноември 2003г. съвместно с представители на Хигиено-епидемиологичната инспекция и Регионалния 
инспекторат по образование бе организирана пресконференция за представян на проект “Ще бъдеш здрав, ако не 
пушиш”;  

-          Дейностите по проект “Красив Разград – Европейски град” и “Ще бъдеш здрав, ако не пушиш” са отразявани със статии, 
снимки и репортажи във вестниците “Екип 7” и “Гледища” и кабелни телевизии “Евроком” и “Ден Разград”.   

НАПРЕДЪК ПРИ ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА  

-          Сдружение “Младежки Форум 2001” разви партньорството с местната власт. Младежите участваха в организираните от 
Община Разград екологични инициативи, подпомогнаха  дарителска кампания за новия театър в Разград;  

-          През изминалата 2003 г. “Младежки Форум 2001”  реализира успешно два проекта, които бяха насочени към повишаване 
на здравната и екологична култура на младите хора в детска и ученическа възраст от гр. Разград; 

-          Младите хора от организацията положиха усилия за популяризиране на идеята за     институционализиране на Младежки 
делегат в местната власт. Принос за избор на специалист   “Младежки дейности” в община Разград има и “Младежки 
Форум 2001”. 

-          През 2003 г. “Младежки Форум 2001” участва в конференции, семинари и кръгли маси в страната и чужбина. Създаде 
полезни контакти и партньорства с други младежки организации, представи успешно своята дейност и получи висока 
оценка и признание от български и международни организации;  

Част от Стратегическия план за 2003 г. не беше реализиран поради няколко причини:

Създадените добри взаимоотношения на организацията с представителите на местна власт и Общинските съветници не 
бяха достатъчни за постигане на крайния резултат – институционализиране на Младежки делегат в местната власт. Въпреки 
добрата воля младежката организация не успя да постигне съгласие с общинската администрация. Определен напредък е 
назначаването на специалист “Младежки дейности” в общинскатат администрация с финансовата подкрепа на Министерството 
на труда и социалната политика. Доброволците не са достатъчно силно мотивирани и активни при разработване на нови 
проекти. Много от доброволците завършват средно образование и се подготвят усилено за кандидатстудентски изпити. 
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