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“Youth Forum 2001”

 
Разград 7200, пк 237, тел: 084/661694, e-mail: yforum2001@yahoo.com; www.yf2001.org Youth Forum 2001 

 
През месец ноември 2003г. Foreign Aid Ratings определи BB международен рейтинг на Младежки Форум 2001 

като местна младежка организация за създаване на социален капитал 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКЛАД 

 

 

Наименование на проекта: Партньорство и гражданско участие за подобряване положението на 

хората с увреждания в община Разград 

Финансираща организация: Институт Отворено общество – София 

Бюджет па проекта: 4970 лв. 

Осъществени планирани дейности по проекта: 

 В края на месец март 2006г. изготвихме план за действие по проекта, като 

разпределихме дейностите по месеци до края на месец август 2006 г. Планирахме през месец 

април 2006г. да се подготви сформирането на Гражданската комисия. За целта извършихме 

проучване на евентуалните участници; срещи и разговори с тях; постигане на съгласие за 

участие; изработване на статут и правила на Гражданската комисия. 

 През месец април 2006г. започна и подготовката на проучването на общественото 

мнение, което се проведе през месец май 2006г. Извършихме проучване на гнезда за сондаж; 

идентифициране на няколко “гнезда” за проучване; изготвяне на анкетата – въпроси; подбор на 

респондентите и активизирахме доброволци от организацията и партньорите. 

 През месец април 2006г. бяха поканени десет обществени фигури, да се включат в 

гражданска комисия за хората с увреждания с цел провеждането на застъпническа кампания. 

Изпратихме писма до кмета на община Разград, председателя на Общинския съвет - Разград, 

директорите на Дирекция “Бюро по труда”, дирекция “Социално подопомагане” и Регионална 

дирекция “Социално подопомагане”, както и до Агенцията за хората с увреждания с 

информация за стартиралия проект и желание за сътрудничество. В началото на месец 2006г. 

май официално бе сформирана Гражданска Комисия за хората с увреждания в състав: 

1. Ангелина Стоянова – член на Сдружение “Младежки форум 2001” 

2. Афизе Тейлър – член на комисията, лидер на ромска и турска етническа общност в 

Разград 

3. Периха Акифова – директор на Регионална дирекция ”Социално Подпомагане” 

4. Мелиха Хасан – член на УС на “Център за подкрепа на жени – с. Стражец” 

5. Марийка Цоневска – сътрудник на сдружение “Център на НПО в Разград” 

6. Николета Радева – директор на ОУ ”Никола Икономов” - Разград 

7. Пейчо Димов – Председател на Регионалната организация на Съюза на слепите в 

България 

mailto:yforum2001@yahoo.com


 2 

8. Пламен Йорданов – Председател на Регионалната организация на Съюза на глухите в 

България 

9. Петър Червенски – Председател на Съюз на пенсионерите в Разград 

10. Снежана Ковачева – Председател на Регионална организация на Съюза на 

инвалидите  

Работата им се подпомага от четирима експерти: 

1. Георги Милков – председател на УС на сдружение “Център на НПО в Разград” 

2. Елин Харизанов – юрист 

3. Йордан Пенев – архитект и главен експерт в Регионалната инспекция по контрол и 

опазване на общественото здраве - Разград 

4. Огнян Станчев – експерт в Областна администрация 

На заседанието на Общински съвет – Разград на 25април 2006г. бе прието Решение №637: 

Общинският съвет след като разгледа докладната записка, на основание чл. 21, ал.1 т.12 

ЗМСМА, с 21 гласа "ЗА", против - няма, въздържали се - няма, взе следните Р Е Ш Е Н И Я: 

637.1. Общински съвет Разград приема Програма за осигуряване на равни възможности за 

хората с увреждания 2006 - 2008 година. 

637.2. Ежегодно през м. октомври да се приема оперативен план за реализация на Програмата с 

финансова обезпеченост: 
1
 

 Членовете на Гражданската комисия подготвиха и изпратиха писмо до председателя на 

Общински съвет – Разград с предложение заедно с екипа на проекта да участваме при 

реализацията на Общинската програма. 

 На пресконференция на 8 май 2006г. координатора представи проекта на разградската 

общественост. Репортаж беше излъчен по местната кабелна телевизия “Евроком-Разград”. В 

два от местните вестника “Екип 7” и “Лудогорски вестник” бяха отпечатани публикации във 

връзка със стартиралия проект. 

 Започнахме да подготвяме обучението на Гражданската комисия, за да може да 

осъществи застъпническа кампания и лобиране пред местната власт за равни възможности на 

хората с увреждания. Паралелно с това подготвихме първият информационен ден за хората с 

увреждания. Подготвихме информация за предоставяне на всички видове правна и нормативни 

документи, програми за социална интеграция и трудова заетост, преференциите в областта на 

социалната политика, образованието, здравеопазването, транспорта 

 В края на месец май 2006г. проведохме проучване на общественото мнение на 

граждани от общината. Попълнените анкетни карти бяха 100, като съдържаха 20 въпроса. 

Анонимността на проучването предразположи гражданите към откровеност. Проучването бе 

организирано в десет гнезда за сондаж . Систематизирахме анкетните карти по пол, по степен 

на инвалидност и обобщихме резултатите за всеки въпрос, като направихме изводи от 

резултатите. Експерти направиха подробен анализ на изводите с информация за мнението 

гражданите и на лицата с увреждания за достъпа до информация и възможностите за ползване 

на обществени услуги от тях. Анкетираните бяха споделили с какви трудности срещат, от какво 

имат нужда и в каква насока да бъдат предложенията за подобряване на тяхната социална 

интеграция. Анализът съдържа блок със статистическа информация и отразява възрастта, 

социалното положение и други данни на хората с увреждания. Мнението на гражданите е от 

изключителна важност и основа за провеждането на застъпническата кампания. 

                                                 
1
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 В началото на месец юни 2006г. изпратихме писмо до г-н Минчо Коралски, 

Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания. С него го информирахме за нашия 

нов проект “Партньорство и гражданско участие за подобряване положението на хората с 

увреждания в община Разград. По време на семинар в средата на месеца в София лично 

представихме проекта пред г-н Коралски. 

 На 8 юни 2006г. се проведе обучение на Гражданската Комисия  и стартиране на 

застъпническата кампания за подобряване положението на хората с увреждания. Поканихме за 

обучител – Лора Саркисян, изпълнителен директор на Клуб “Отворено общество” – Русе. 

Гражданската комисия и екипът на проекта се запознаха с целите, задачите, дейностите и 

очакваните резултати от проекта. Също с дефиниции за застъпничество, кратки сведения за 

историята на застъпничеството, прякото и непрякото лобиране, възможни действия за 

застъпничество и прилагането им за насърчаване на съвместното решаване на въпроси за 

подобряване на достъп на хората с увреждания до полезна информация, достъпна околна среда 

и равни условия на труд. Водещият запозна участниците и с планиране на кампания за 

привличане на обществеността и излъчване послание до медиите, както и с основните правила 

при планирането на застъпническа кампания и съставяне план за кампанията на Гражданската 

комисия. Използваните методи бяха: лекция, ролеви и ситуационни игри, дискусии, работа по 

групи. Бяха изведени 13 конкретни предложения за подобряване на архитектурния достъп в 

общината на база резултатите от проучването на общественото мнение. 

 На 9 юни 2006г. в гр. Разград се проведе Първият Информационен ден за хората с 

увреждания. С него стартира застъпническата кампания на Гражданската комисия за хората с 

увреждания. На всички участници бяха раздадени Предложенията на Гражданската комисия за 

адаптиране на 13 обекта в гр. Разград. Водещ беше Лора Саркисян - изпълнителен директор на 

Клуб “Отворено общество”, гр. Русе. Целта на обучението беше повишаване информираността 

и достъпът до архитектурната среда на хората с увреждания с цел положителна промяна в 

местната политика и стратегии в подкрепа на лицата с увреждания. Бяха дискутирани 

стандарти и правила за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания. Общински 

съветници представиха Общинската програма за равни възможности на хората с увреждания, 

приета през месец май. Беше постигнато съгласие за партньорство между институциите и НПО, 

подпомагащи тази група. Гражданската комисия представи на участниците своите 13 

конкретни предложения за подобряване на архитектурната среда, направени на база проучване 

на общественото мнение. По време на дискусията бяха направени още две конкретни 

предложения.  

 На 16 юни 2006 г. в Общински съвет Разград внесохме 15 конкретни предложения 

за достъпна архитектурна среда, които да залегнат в Общинската програма за равни права на 

хората с увреждания. Същият ден изпратихме съобщение за пресата, за внасянето на 

предложенията, което беше публикувано в няколко местни медии. 

 На 20 юни 2006 г., предложенията бяха разгледани на заседание на Постоянната 

комисия по трудова заетост, социална политика и здравеопазване. Екипът на проекта участва в 

заседанието и обоснова предложенията на Гражданската Комисия. Общинските съветници 

обещаха да включат всичките предложения в очакваната да се приеме през месец юли Наредба 

за достъпна архитектурна среда и да поканят екипа на проекта да участва при гласуването. В 

бъдеще ще ни уведомяват относно работата си по конкретните предложения. 

 На 6 юли 2006г. се проведе заседание на Гражданската комисия. Бяха дискутирани 

резултатите от първия информационен ден – приемането на Докладната записка с конкретните 

предложения от Постоянната комисия по трудова заетост, социална политика и здравеопазване. 

Групата представи тезата за втори информационен ден и бяха разпределени ролите на 

говорителите. Беше решено да се предоставят лично на всеки общински съветник новите 

конкретни предложения, за да се запознаят с тях преди внасянето и гласуването в Общинския 

съвет. Решено бе Третият информационен ден да включва обсъждане и предложения за 
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възможности за разкриване на нови социални услуги, които да бъдат включени в Общинската 

програма за равни възможности за хората с увреждания. Комисията се обедини над шест 

конкретни предложения относно достъпа до информация на хората с увреждания. 

 На 13 юли 2006г в бистро “Бели лом” се проведе втори Информационен ден за 

хората с увреждания на тема: “Достъп до информация за хората с увреждания”. Целта 

беше запознаване с конкретните документи – националната стратегия, общинската програма и 

предложенията на Гражданската комисия за хората с увреждания. Участваха 23 човека - 

Гражданска комисия, лица с увреждания, представители на местната власт. Бяха представени 

конкретните предложения за достъп до информация на Гражданската комисия за хората с 

увреждания по тях се проведе дискусия. Четирима говорители от Гражданската комисия за 

хората с увреждания запознаха участниците с новите промени в законовата уредба за хората с 

увреждания, представиха начините на подаване на информация на хората с увреждания, добри 

практики в България – проекти за достъп до електронна информация.   Снежана Ковачева – 

председател на Регионалната организация на Съюза на инвалидите в България представи 

терминология за хората с увреждания – най-употребяваните в живота термини и какво 

означават. Участниците се обединиха около идеята да си сътрудничат институции и 

граждански организации при организирането на информационни кампании и даването на 

предложения за достъп до информация. Приети бяха шестте конкретни предложения, 

представени от Гражданската комисия за хората с увреждания. 

 На 3 август 2006г. в гр. Разград се проведе Трети информационен ден за хората с 

увреждания на тема: Подобряване на социалните услуги за хората с увреждания в 

Община Разград. Участваха 24 човека – представители на институции, граждански 

организации, хора с увреждания, общински съветници, журналисти и Гражданската Комисия за 

хората с увреждания. Беше направен анализ на нуждите, социалните услуги за хората с 

увреждания, тенденции и нови конкретни предложения на Гражданската комисия за хората с 

увреждания. Хора с увреждания споделиха най-големите си трудности и нужди в открита 

дискусия. Бяха обсъдени конкретните предложения на Комисията, до постигане на съгласие 

относно внасянето им в Общинския съвет. Постигнато бе съгласие за създаването на нова 

социална услуга  “Бюро за социални услуги на хора с увреждания” и въвеждането на система от 

социални услуги в общината. Участниците се обединиха около осъществяване на периодични 

срещи с представители на институциите, на които да се предоставя периодична информация за 

социална оценка на хората с увреждания. 

 На 10 август 2006 г. бяха внесени в Общински съвет новите конкретни предложения за 

подобряване на социалните услуги за хора с увреждания от името на Гражданската комисия за 

хората с увреждания. Поради лятната ваканция на Общински съвет през месец август 2006г. 

предложенията ще бъдат разгледани през месец септември 2006 г. Гражданската комисия ще 

бъде поканена и ще участва в заседанията и ще има възможност да защити тезата си. Занапред 

комисията ще се събира за да наблюдава дали местните органи и институциите изпълняват 

приетите предложения и да коментира действията им. 

 Систематизирахме месечните доклади по проекта в обобщен вид под формата на краен 

информационен доклад с резултатите от реализацията на проекта и го разпространихме до 33 

общински съветници, граждански организации, журналисти и институции. 

 Резултати: 

 Създадена беше успешна, активна и отлично работеща Гражданска комисия от десет 

уважавани авторитетни граждани на община Разград. Трима от тях са лидери на организации за 

хора с увреждания. Работата на комисията се подпомага от четирима експерти, които имат опит 

в работата с уязвими групи. Архитект Йордан Пенев е работил по проекти за адаптиране на 

сгради и тротоари в община Разград. 
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 За първи път в община Разград бяха проведени три информационни дни за хората с 

увреждания, в които много активно бе участието на представители на различни организации на 

хора с увреждания - до момента подобни инициативи не са организирани в община Разград.   

Бяха внесени три пъти конкретни предложения за хората с увреждания: 

- 15 конкретни предложения за общодостъпна архитектурна среда. 

- 6 конкретни предложения за достъп до информация на хората с увреждания. 

- 13 конкретни предложения за създаване на система от услуги и Бюро за социални 

услужи на хората с увреждания. 

 Разпространени бяха Конкретните предложения, които бяха внесени в общински съвет – 

Разград, лично на всеки един от 33-мата Общински съветници преди разглеждането на 

докладната в постоянните комисии, с цел насочването на вниманието им и съпричастност към 

проблема. 

 Общинските съветници се ангажираха да включат всичките предложения в очакваната 

да се приеме през месец юли 2006г. Наредба за достъпна архитектурна среда ще поканят екипа 

на проекта да участва при гласуването. 
2
 В бъдеще ще ни уведомяват относно резултатите от 

работата си по конкретните предложения. 

Във връзка с Решение № 637.1 по Протокол № 35 от 25.04.2006 г. на Общински съвет – 

Разград изпратихме писмо до кмета г-н Денчо Бояджиев и председателя на ОбС, г-жа Добринка 

Монева, в което изразяваме готовност за участие при сформиране на обществен съвет по 

проблемите на хората с увреждания. 

Изводи: 

 Общественото внимание в Разград беше насочено в продължение на половин година към 

проблемите на хората с увреждания и към основните фактори, възпрепятстващи интеграцията 

на тази уязвима група: тежко социално-икономическо положение; недостатъчна 

информираност и непознаване на законите в областта на здравеопазването и социалната 

политика, които гарантират правата на хората с увреждания; ограничен достъп до лечение и 

лекарства; трудности при реализация на пазара на труда; изолация и пренебрежение на 

обществото; липсата на контакти и уважение към различния; чувството за непълноценност; 

сблъскване с трудности при обслужване и др.  

 Граждани с увреждания за първи път участваха в обществени дискусии на които се 

обсъждаха техните проблеми и мнение им беше определящо при решения на Общинския съвет, 

за подобряване на техния живот. Обществото е отворено за такъв тип дискусия и съвместно 

решаване на проблеми на уязвими групи. 

 За цялостната ефективност на проекта ще може да се говори след приемане на всичките 

конкретни предложения, които бяха внесени от името на Гражданската комисия за хората с 

увреждания.  

Необходимо е комисията да продължи да се събира, да участва на сесиите на 

постоянните комисии и да следи за приемането на предложенията. Комисията ще наблюдава 

дали ще бъдат реализирани приетите предложения и информира за действията на местните 

власти гражданите на общината. 

“Сдружение Младежки форум 2001” повиши капацитета на организацията си, след като 

вече има успешно реализиран проект в подкрепа на хора с увреждания. Това е първият проект 

на организацията с такава насоченост, но младите хора се справиха професионално със 

задачите и очакваните резултати. Това дава самочувствие на младежкото НПО, да кандидатства 

с други подобни проекти. 
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 пак там 
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Препоръки:  

- Кметът на Разград Денчо Бояджиев да изпълни Решение № 637.1 по Протокол № 35 от 

25.04.2006 г. на Общински съвет – Разград: 1.3 Сформиране на обществен съвет по 

проблемите на хората с увреждания – срок: месец май 2006г.  

- Изпратихме писмо до кмета г-н Денчо Бояджиев с предложение да участваме при 

сформирането на Обществения съвет по проблемите на хората с увреждания. За основа 

може да се използва ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществен съвет по 

достъпност и интеграция на хора с увреждания към Столичния общински съвет
3
 

- Кметът на Разград Денчо Бояджиев да инициира създаването на Работна група за изготвяне 

на Оперативен план за действие за прилагане на Програмата за равни възможности на 

хората с увреждания в Община Разград – с участието на Гражданската комисия, 

неправителствени организации, експерти, общественици. 

- Председателят на Общинския съвет в Разград Добринка Монева да отправи официална 

покана до Гражданската комисия за хората с увреждания за обсъждане на внесените от нея 

предложения. 

- На 3 декември - Денят на хората с увреждания,  членовете на Гражданската комисия за 

хората с увреждания да предоставят актуална информация за процеса на застъпническата 

кампания и постигнатите резултати. 

- Всеки месец Гражданската комисия за хората с увреждания да се събира и заседава след 

приключването на проекта с цел осъществяване на контрол върху местната власт и 

огласяване на резултатите от работата им. 

- Да бъдат организирани още информационни дни за хората с увреждания в общината и 

останалите общини в региона. На тях да бъдат поканени да участват хора с увреждания, да 

се дискутират проблеми, които ги вълнуват и те лично да правят предложения, които да 

бъдат внесени в Общински съвет 

- “Сдружение Младежки форум 2001” да продължи да търси и предлага  възможности за ново 

публично-частно партньорство с институциите и да реализира всички свои идеи в 

подкрепата на уязвимите групи в общината. Да се използва всяка възможност и 

предложение за разработване на съвместни проекти на НПО, граждани, институции и 

Общински съвети. 
 

 

 

 

 

 

 

Младежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние толерираме 

самосъзнание у жените и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности 

Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано с решение № 525/10.12.1998 г. на Разградски окръжен съд  

БУЛСТАТ: 116043933. Удостоверение за доставчик на социални услуги 112/06.11.2003г. 
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