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І. УВОД 

 Отчетът на Младежкия омбудсман на територията на град Пловдив за учебната 2019/2020 

година е съставен в изпълнение на чл. 24 и чл. 25 от Правилника за организацията и дейността на 

Младежкия омбудсман на територията на град Пловдив, регламентиращи необходимостта от 

изготвянето на отчета, неговото публично разпространение и реда на неговото съставяне. Отчетът 

включва разглеждането на дейността на Младежкия омбудсман за периода от 06.11.2019 г. до 

30.06.2020 г. 

 Дейността на Младежкия омбудсман на територията на град Пловдив се разделя условно 

на две части – работа по подадени от младежите сигнали и жалби и реализиране на събития и 

инициативи, пряко свързани с поставената цел за изграждането на благоприятна социална среда 

за младите хора в град Пловдив. Младежкият омбудсман провежда и редица срещи с 

представители на общински и държавни институции, на училищни ръководства, с което цели да 

сътрудничи при осъществяването на комуникация между тях и младежите. Срещите са свързани 

и с разрешаването на конкретни сигнали и жалби, а също така и с търсене на съдействие и 

подкрепа при реализирането на планирани дейности и събития, предназначени за младежите в 

град Пловдив. 

 Конструкцията на отчета е съставена от анализи, резултати и подробна информация както 

за получените от младежите сигнали и жалби, така и за проведените дейности, срещи, събития и 

инициативи. 

 Отчетът се предоставя на разположение на гражданите на Община Пловдив чрез 

средствата за масово осведомяване и в изпълнение на чл. 26 от „Правилника” се публикува на 

електронната страница на Обществения посредник на територията на Община Пловдив,  

(www.ombudsman-plovdiv.com). 
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ІІ. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА СИГНАЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

 За периода от 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г. са постъпили 9 сигнала, като от тях 2 устни, 

отразени в протоколи, и 7 разглеждани при самосезиране. Работата по всеки сигнал включва 

провеждането на разговори с младежите, сигнализирали за съответния проблем, осъществяването 

на комуникация с компетентните органи и институции, имащи правомощия в дадената област, 

задвижването на проверки и стартирането на производства по постъпилите сигнали. 

 Сигналите класифицираме в следните направления: 

 - „Устройство на територията и незаконно строителство“ – 1 бр. 

 - „Обществен транспорт“ – 6 бр. 

 - „Незачитане на достойнството, правата и свободите на младежите“ – 1 бр. 

 - „Други (лични, в т.ч. търсене на съдействие от страна на младежите при осъществяване 

на лични младежки дейности и инициативи) – 1 бр. 

 1. Устройство на територията и незаконно строителство. 

 Сигналът за възникналия проблем се регистрира при самосезиране в следствие на 

получени системни оплаквания от страна на ученици. Проблемът се състои в установено 

присъствие на хора, които живеят във фургони, ситуирани на южната ограда на ЕГ „Иван Вазов“. 

В резултат на проведени разговори с ученици от ЕГ „Пловдив“ и ЕГ „Иван Вазов“ се потвърди, 

че хората отдавна живеят на това място, превръщайки описания район в миниселище. Не е 

известен моментът, в който са монтирани фургоните, практически залепени за оградата на 

училището. Освен това живущите там отглеждат кучета, които често са агресивни към учениците, 

които приближават оградата. Хигиената, която се поддържа на описаното място, е силно 

занижена и има образувано нерегламентирано сметище. Като доказателство получихме 4 бр. 

снимки на мястото, направени от ученици, както и 2 бр. снимки на карта от googlemaps, които 

точно представят вече описаното място. 

 В тази връзка предприехме действия, като се обърнахме писмено към администрацията на 

район „Северен“ и ІІІ-то районно управление на МВР-Пловдив, за да разпоредят извършването 

на проверки на място и предприемане на необходимите действия за разрешаване на проблема. 

Полученият отговор от Община Пловдив, чрез който ни информираха за извършена проверка, 

установяваща, че съществуващите фургони се намират в имоти частна собственост, както и че не 

се установява наличие на хора и животни, не удовлетвори нашето запитване, тъй като отговорът 

не съдържаше информация относно законността на фургоните, наличието на сметище и 

очевидното присъствие на хора и кучета. Затова отправихме повторно запитване към 

институциите, в частност към областния управител на област Пловдив, описвайки подробно 

ситуацията, получения отговор и търсенето на съдействие за предприемане на необходимите 

действия от съответните институции. 

 Два месеца след като отправихме своето запитване към ІІІ-то районно управление, 

получихме отговор и проведохме лична среща с полицейски инспектор от управлението, 

разследващ случая. Заключението от проведената проверка и последващо разследване 

потвърждава, че имотите са частна собственост, а наличието на хора и сметище не са 



констатирани. Полицейският инспектор предложи своето съдействие при възникване на проблем 

на мястото и създаването на опасност от кучета.  

 Полученият отговор от Областния управител на област Пловдив разпореждаше проверката 

по случая да бъде направена повторно от компетентните служби и административни звена, в 

резултат на което получихме писмо от район „Северен“ на Община Пловдив, уведомяващо ни, че 

след направена справка в „Агенция по вписванията“ и „Агенция по геодезия, картография и 

кадастър“ се установява, че имотите са частна собственост, а на собствениците са съставени 

предписания за спазване на разпоредбите на Наредбата за опазване на околната среда на 

територията на Община Пловдив. В хода на проверката не се констатира наличие на кучета и 

нерегламентирано сметище. Като доказателство за написаното ни беше изпратен и снимков 

материал от извършената проверка.  

 След извършените проверки и производства не получихме повторни оплаквания от страна 

на учениците, обучаващи се в ЕГ „Пловдив“ и ЕГ „Иван Вазов“ в непосредствена близост до 

мястото, с което считаме сигнала за приключен. 

 2. Обществен транспорт. 

 Сигналите, отнасящи се до възникнали нарушения в системата на обществения градски 

транспорт, заемат най-голям относителен дял в общата структура на подадените от младежите 

сигнали. Този факт се свързва с всекидневната нужда от използване на услугите на обществения 

транспорт от учениците, които се придвижват от своя дом до съответното учебно заведение и 

обратно. По този начин те най-често се сблъскват с възникнали нарушения и дават обективна 

представа за тяхната същност и практически начините за тяхното разрешаване.  

⮚ Един от получените устни сигнали и последвалото производство по самосезиране на 

Младежкия омбудсман са свързани със системното подминаване на автобусна спирка №95, 

обслужваща територията на ЕГ „Пловдив“ и ЕГ „Иван Вазов“ и неспазването на установения 

график от преминаващите спирката автобусни линии с номер 4, 18, 20, 44 и 222 особено в часовете 

между 12:00-14:00 ч. и 18:00-19:30 ч. (т.е. в периода, когато свършват учебните занятия). Този 

факт води до некомфортност от страна на учащите, на които им се налага в тези случаи да 

изчакват следващите автобуси в по-късен час. И ако за учениците от първа смяна това означава 

само, че ще се приберат по-късно, то за учениците от втора смяна това означава, че ще се приберат 

в по-тъмните часове на денонощието. За учениците, живеещи извън Пловдив, това нарушение 

създава условия, те да изпуснат последните извънградски автобуси, пътуващи до техните домове. 

Пропускането на въпросните спирки е необяснимо с оглед обстоятелството, че линиите стигат 

чак до тази част на града само защото там има учебни заведения, включително и новата сграда на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Искането ни по този въпрос бе отправено към 

Община Пловдив (до ресорния заместник-кмет, с когото проведохме лична среща) с цел да бъдат 

разпоредени проверки по случая, предприемане на необходимите действия и регулиране на 

дейността на градския транспорт на посоченото местоположение. Около два месеца след 

изпращането на писмото получихме отговор от ОП „Организация и контрол по транспорта“, в 

който ни информираха, че от превозвачите, обслужващи автобусна спирка №95, са изискани 

писмени обяснения и са реализирани проверки относно посочените обстоятелства. Заедно с това 

е изготвена докладна записка и са изготвени комплексни решения (неопоменати в изпратения 

отговор). 



 

⮚ Последвалите четири сигнала, станали причина за повторно самосезиране на Младежкия 

омбудсман, отново констатират сериозни нарушения в системата на градския транспорт – 

свързани с нарушения в графика и дейността. Сигналите подробно разглеждат следните 

извършени нарушения: провеждане на разговор от страна на шофьор по време на управление на 

превозното средство; неспазване на официалния график на транспортната фирма и 

непреминаване на автобусната линия за дълъг период от време (нарушение, констатирано за две 

автобусни линии и описано като два сигнала); не се изчакват пътниците да се качат в автобуса, 

като вратите се затварят бързо, затискайки момиче (при условие, че автобусът е почти празен). 

Сигналите се доказват със снимков материал. Исканията си представихме в писмо до Община 

Пловдив (до ресорния заместник-кмет), за да бъдат извършени необходимите действия за 

отстраняване на проблемите и недопускането на повторни такива. В получен отговор от 

директора на ОП „Организация и контрол на транспорта“, в рамките на 1 месец, ни беше 

представено, че същият разпорежда на транспортната фирма, до която се отнасят подадените 

сигнали, да извърши проверка по случая и да бъдат уведомени писмено за предприетите мерки за 

превенция на следващи подобни нарушения, както и копие на наложено административно 

наказание на водачите. 
 

⮚ Сигналът, подаден от гражданин при лична среща, за пореден път доказа съществуващото 

нарушение, свързано със системното подминаване на автобусните спирки, в частност отново 

касаещо автобусна спирка №95 (при ЕГ „Пловдив“ и ЕГ „Иван Вазов“). Гражданинът описа 

конкретна случка с автобусна линия, на която системно става свидетел. Заедно с получените от 

лицето обяснения и конкретни данни за регистрационния номер на автобуса, часът и датата на 

конкретната ситуация, изпратихме поредното запитване до ресорния заместник-кмет на Община 

Пловдив, искайки отново да бъде регулирана дейността на автобусните линии, обслужващи 

спирка №95. Полученият отговор от директора на ОП „Организация и контрол на транспорта“ се 

дублираше с вече получения такъв от първия сигнал (разпореждането на проверка и писмени 

обяснения). 

Системно повтарящите се отклонения, които забелязахме при работата по сигналите в 

направление „Обществен транспорт“, наложиха нашата усилена работа точно в тази сфера. 

Получените отговори от компетентните институции и проведените срещи с тях доказаха, че 

приемат и работят по нашите сигнали, но системното повтаряне на нередностите дори и след 

осъществяване на действия от тяхна страна, изведоха на преден план липсата на решение по 

проблемите и необходимостта от по-сериозен поглед върху нередностите в градския транспорт в 

Пловдив, широка дискусия в обществено-политическия живот и предприемане на мерки от по-

висша инстанция. 

 3. Незачитане на достойнството, правата и свободите на младежите. 

 Сигналът в това направление беше регистриран при самосезиране на Младежкия 

омбудсман, породен от притеснения на ученици, обучаващи се в две пловдивски гимназии, които 

са възникнали в резултат на наличието на охранителни камери, поставени в тоалетните на 

гимназиите (приведен е снимков материал за доказателство). Според учениците, пожелали да 

останат в конфиденциалност, камерите са монтирани вътре в тоалетните, в преддверието пред 

кабинките. Те считат това за неприемливо, макар и вероятните мотиви за тяхното наличие точно 

там да са благородни, а именно: защита на живота и здравето на учениците и разкриване, 



предотвратяване и контрол на нарушения и престъпления. Въпреки това учениците смятат за 

местоположението на описаните камери за най-малко неудачно, а и допускат, че вероятно по този 

начин се нарушават правата им за неприкосновеност на личния живот.  

В тази връзка се обърнахме писмено към директорите и ръководствата на двете гимназии 

да разпоредят извършването на проверка по случая и предприемането на необходимите действия, 

с които да не се допускат подобни притеснения и неудобства от страна на учениците. Към писмата 

приложихме снимковия материал, собственоръчно направен от подалите сигнали, и част от 

становището на Комисията за защита на личните данни с рег. № П-5375/2017 г. от 30.04.2019 г., 

с което недвусмислено дава своето тълкуване относно постъпилото искане от Председателя на 

Държавната агенция за закрила на детето по въпроси, касаещи въвеждането на видеонаблюдение 

в детските заведения (детски ясли и детски градини), както и в училищата. 

Отговорите, получени от двамата директори, ни уверяваха, че: видеонаблюдението в 

гимназиите се извършва в съответствие с всички разпоредби, правилници и указания на 

национални, европейски и международни нормативни актове и институции; самите камери са 

монтирани в преддверието на санитарните възли, но в обхвата им попадат само умивалниците, но 

не и кабинките на тоалетните; камерите не работят (с изключение на периодите, в които се 

провеждат държавни зрелостни изпити и национални външни оценявания, съгласно изискванията 

на Министерството на образованието и науката).  

 4. Други. 

 В това направление включваме всички останали сигнали, отнасящи се до търсене на 

съдействие от страна на младежите при осъществяване на лични младежки дейности и 

инициативи и други подобни, невключени в предишните направления. 

 Сигналът, който получихме, беше от гражданин, търсещ нашето съдействие при 

намирането на подходящо помещение за 15-20 човека, свободно след 19-19:30 ч. Лицето е част от 

младежка неправителствена организация, която не разполага с подходящо помещение за 

ежемесечните си сбирки, след като предишното такова е било внезапно заето и към момента на 

подаване на сигнала не може да бъде открито подходящо място. За целта ние потърсихме 

съдействие от Община Пловдив чрез писмо. Искането и молбата за съдействие за осигуряване на 

помещение от страна на лицето бяха установени след проведен телефонен разговор и последваща 

среща с него.  

Преди да потърсим съдействие от Община Пловдив, проучихме дейността на 

неправителствената организация и установихме, че тя е свързана с организирането на кампании 

и инициативи, насочени към участието на младежите в събития на местно ниво, които да им 

помагат да се развиват както в личен, така и в професионален план, и да откриват своите интереси 

и любими занимания. Организацията предоставя възможност на младите да развиват своите идеи, 

да осъзнават важността на гражданските процеси и да изграждат активна гражданска позиция, 

която да защитават. Дейностите и целите на организацията са пряко свързани с работата на екипа 

на Младежкия омбудсман, който също работи по проблеми, свързани с младежкото общество. Тя 

се явява и като наш сътрудник в процеса на осъществяване на различни дейности и инициативи. 



Месец, след като изпратихме запитването, получихме обаждане, с което се установи 

възможността за ползване на помещение. Свързахме лицето, което искаше от нас съдействие, с 

отзовалите се на нашето запитване представители. 

 

ІІІ. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ, СРЕЩИ И ИНИЦИАТИВИ 

 Организираните дейности, срещи и инициативи на Младежкия омбудсман на територията 

на град Пловдив целят да окажат влияние върху формирането на благоприятна и устойчива за 

младежите в град Пловдив среда, в която те да бъдат мотивирани и провокирани свободно да 

реализират своите идеи, да развиват своите личностни и професионални качества, да се изграждат 

като отговорни, иновативни и активни граждани, интересуващи се и оказващи пряко влияние 

върху социално-икономическите процеси в обществото. 

 1. Провеждане на две срещи с представители на пловдивските гимназии – 04.12.2019 

г. и 25.01.2020 г. 

 Идеята за създаване на младежко обединение на територията на град Пловдив залегна в 

основата на концепцията на Младежкия омбудсман още при провеждането на конкурса. 

Формирането на подобна структура на самоуправление създава изключителни възможности за 

младежите, свързани с обмяна на опит и практики, съвместна работа по редица проблеми в 

отделните гимназии, търсене на съвместни решения, генериране и изпълнение на общи каузи, 

идеи и събития. Структурата се изгражда въз основа на активното включване на Ученическите 

съвети и парламенти във всяка една гимназия. 

 Първата среща се състоя непосредствено след встъпването в длъжност на Младежкия 

омбудсман. Тя целеше, от една страна, да се дискутира с представителите на отделните гимназии 

възможността за ефективно сътрудничество при работата на Младежкия омбудсман, но и от друга 

страна, да популяризира неформалния орган сред младите като институция, отстояваща техните 

права, интереси и подобряваща социалната среда за младежите. Срещата беше предшествана от 

осъществяването на комуникация с директорите и ръководствата на всяка една от 40-те 

пловдивски гимназии – изпращането на имейл, последвано от провеждането на телефонни 

разговори. Присъстваха по двама представители от 15 пловдивски средни училища. Срещата се 

състоя в сградата на Общинския съвет на град Пловдив. Бяха представени основните 

направления, по които ще работи екипът на Младежкия омбудсман, целите, които си поставя, 

дейностите, които е заложил в програмата си, както и кратка информация за неговите 

правомощия. Участниците в срещата споделиха своята позитивна нагласа към новосформиралата 

се неформална структура на Младежкия омбудсман и приеха да съдействат при 

разпространението на информацията за нея в отделните класове и училища. Освен това се 

представиха проблеми, за които екипът на Младежкия омбудсман да съдейства в процеса на 

търсене на решения. Младежкият омбудсман се зае със задачата да осъществи комуникация с 

други пловдивски гимназии, неприсъстващи на настоящата среща, и да ги включи в предстоящите 

срещи.  

 На втората среща присъстваха вече представители от 20 пловдивски средни училища. 

Срещата се състоя в Дома на техниката. Подробно се обсъди идеята за сформиране на младежка 

структура, обединяваща представителите на Ученическите съвети и парламенти в града, които да 



работят заедно. Основни точки, които коментирахме, бяха: начинът на функциониране на 

отделните Ученически съвети и парламенти; комуникацията, която осъществяват с ръководствата 

и учителите, както и подкрепата, която те им оказват при реализирането на отделни идеи; примери 

за кампании и инициативи, организирани от съветите; начини за осъществяване на съвместна 

дейност; нагласи и потребности на младежите за извънкласна дейност и активност; формиране на 

основни проблеми, залегнали в младежкото общество. Срещата допринесе за планирането на 

основните посоки на действие от страна на екипа на Младежкия омбудсман заедно с 

представителите на пловдивските гимназии. 

 Планираната трета среща на представителите на средните училища в град Пловдив не се 

състоя поради създалата се епидемиологична обстановка в страната. Поставените проблеми и 

създадените взаимоотношения с младежите (ученици) от отделните гимназии, както и с 

училищните ръководства, директори и учители, формира тясно сътрудничество и мрежа от 

ефективно функционираща младежка общност, която със сигурност ще продължи своята дейност 

и през следващата учебна година. 

 2. Информационна среща с отпадналите кандидати от конкурса за избор на 

Младежки омбудсман на територията на град Пловдив. 

 Основната цел на срещата беше да съпостави идеите и концепциите на всички кандидати 

в конкурса за избор на Младежки омбудсман на територията на град Пловдив, които да бъдат част 

от цялостната дейност на Младежкия омбудсман през учебната година, да сформира силен екип, 

който да работи за реализирането на всяка идея и поставена цел. Всеки от присъстващите 

представи своите предложения за съвместна работа. От своя страна, Младежкият омбудсман 

също изложи своите планирани дейности и цели при работата с младежи, както и необходимостта 

от сътрудничество и съвместна дейност.  

 3. Поредица от срещи с представители на държавната и местната власт за 

популяризиране на дейността на Младежкия омбудсман и обсъждане на възможности за 

съвместна работа – една от основните цели в дейността на Младежкия омбудсман е 

осъществяването на връзката между държавната и местна администрация и младежкото 

общество. Посредническата му роля се определя в това да информира общинската власт с 

проблемите, нуждите и необходимостите на младежите, да споделя техните идеи и предложения, 

да защитава техните права и интереси. Подкрепата, която ни оказаха отделните представители на 

властта в популяризирането на идеите на Младежкия омбудсман, беше наистина от голямо 

значение за нашето развитие. Срещите, които проведохме в рамките на учебната година, са както 

следва: 

- Среща със заместник-кмета на град Пловдив Тодор Чонов 

- Участие в заседание на Общински съвет – град Пловдив 

- Среща с председателя на Общинския съвет на град Пловдив инж. Александър Държиков 

- Среща със заместник-кмета на град Пловдив Георги Титюков 

- Среща с кмета на град Пловдив Здравко Димитров  

- Среща с българския еврокомисар с ресор „Иновации, научни изследвания, образование, 

младеж и култура“ Мария Габриел 



 4. Участие в предаването „Знание БГ“ по БНТ2. 

 В интервю представихме концепцията за дейността на Младежкия омбудсман, нашите 

цели, планирани дейности и бъдещи събития, с които да допринесем за изграждането на всеки 

младеж и за формирането на активно младежко гражданско общество. 

5. Осъществяване на контакти с младежки неправителствени организации за 

обсъждане на възможности за съвместна работа. 

Срещи с младежките неправителствени организации: „Национален младежки форум“, 

„Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите“, „Интеракт Филипопол“, „БМЧК 

Пловдив“ – възможности за организиране на съвместни дейности и събития. 

 11. Среща с представители на ОП „Младежки център Пловдив“ за обсъждане на 

възможности за съвместна работа. 

 На срещата се представиха програми и проекти, по които ОП „Младежки център Пловдив“ 

работи, както и много събития и инициативи за младежите от цялата страна. Центърът разполагат 

с хотелска част, учебни зали и спортен комплекс, които са на разположение за всички младежи.  

 12. Участие в информационна среща за включването в дейностите по проекта 

„Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, финансиран от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

 Информационната среща, организирана от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“, 

целеше да запознае младежи от града и региона за планираните дейности и предстоящи събития. 

В тази връзка се предостави възможността на младите да вземат участие в организацията на 

събитията и дейностите, както и да преминат през различни обучения. Младежкият омбудсман и 

неговият заместник се включиха в следните групи: „Млад стажант“ и „Консултативен съвет“. 

 13. Поставяне на конструкции под формата на сърце в 18 пловдивски гимназии, част 

от кампанията „Капачки за бъдещето“. 

 Екипът на Младежкия омбудсман подкрепя кампанията „Капачки за бъдещето“ и 

инициира поставянето на 18 метални конструкции под формата на сърце в двора на училището 

или удобно за целта място. В тази връзка се свързахме с представителите на Ученическите съвети 

и парламенти, участници в срещите на Младежкия омбудсман, като се допитахме до 

необходимостта и желанието им за поставяне на конструкцията в съответното училище и 

включване в кампанията. Те, от своя страна, коментираха идеята с ръководствата и учителите. От 

друга страна, осъществихме контакт с фирма, изработваща дадените метални конструкции, и 

уговорихме условията и начините за поставяне. Постъпиха заявки от 18 пловдивски гимназии. 

Изпълнението на дейността, свързано с поставянето на конструкциите в училищата, ще се 

осъществи през новата учебна година поради възникналата епидемиологична обстановка в 

страната. 

  

 

 



ІV. ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Работата ни през изминалата учебна година наистина беше успешна – от една страна, 

имайки предвид ролята ни на първостроители на една нова идея, от друга страна, създалата се 

епидемиологична обстановка в страната и невъзможността за изпълнение на голяма част от 

планираните дейности и събития. Популяризирането на самата идея сред обществото, 

осъществените трайни контакти и връзки между институцията на Младежкия омбудсман и 

местната власт, директорите и ръководствата на училищата, младежите, резултатите от работата 

по отделните сигнали, както и проявата на активност от страна на отделните Ученически съвети 

и парламенти със сигурност са предпоставки за изграждането на стабилна основа в дейността на 

Младежкия омбудсман през следващите учебни години. Осъществената дейност през настоящата  

първа година от функционирането на този неформален орган очерта следните препоръки и 

предложения, които да се вземат предвид през следващите години: 

- акцентиране върху провеждането на конкретни инициативи и събития, организирани от 

Младежкия омбудсман, с цел видимост и популяризиране на институцията; 

- писмената комуникация с общинските структури за разрешаването на даден проблем по сигнал 

често отнема значително повече време от определения едномесечен срок за получаване на 

отговор. Смятаме, че общината трябва да проведе административни реформи с цел спазването на 

определените от закона срокове за отговор. Това би довело до улесняване на живота на 

гражданите и съкращаване на времето за решение на проблемите им.; 

- продължаване на идеите и концепциите от изминалата учебна година; 

- проява на гъвкавост при вземането на решения и воденето на разговори с институции и 

представители на местната власт; 

- популяризиране на дейността на Младежкия омбудсман чрез активна реклама в социалните 

мрежи (пространство, което е най-често използвано от младежите); 

- преодоляване и ограничаване на конкуренцията между отделните гимназии; 

-  Взимане на сериозно на идеята за ефективно функциониращ ученически парламент във всяко 

училище - практика, утвърдена в Хартата за участието на младите хора в живота на общините и 

регионите към Съвета на Европа. Срещнахме сериозни пречки в комуникацията с училищните 

власти - много от обявените телефони бяха невалидни, а по имейл отговор често не получавахме. 

- развитие на идеята за ефективно училищно самоуправление във все повече училища. 

-  Адекватни действия по нерешения проблем с градския транспорт в Пловдив, който е не само 

младежки, но и един от най-наболелите граждански проблеми в Пловдив. 

 

 

 

Николай Николов, 

Младежки омбудсман на територията на град Пловдив 


