
Еврофондовете обединяват и дават възможност за развитие на 

младежите от Враца 

 

 

     Областен информационен център – Враца и Европейски център Европа Директно 

Враца, в партньорство с Клуб „Дебати“ – Враца, организираха съвместно граждански 

диалог и дебат, посветени на 10 години България в Европейския съюз, 60 години от 

подписването на Римските договори, 60 години Европейски Социален Фонд, 10 години 

мрежа Европа директно и 6 години мрежа от 27 – ОИЦ, събитието е част от националната 

инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ провеждаща се в цялата страна от всички 

информационни центрове.  В дискусията участие взеха Огнян Златев - Ръководител на 

Представителството на Европейската комисия в България, Илиана Филипова -  

изпълнителен директор на Търговско – промишлената палата във Враца,  Мария 

Панайотова – ръководител на Европа Директно Враца,  Цветана Иванова - Управител на 

ОИЦ – Враца, представители на Национална младежка академия и Младежки екип 

Европа, експерти от Община Враца, медии. 

В рамките на срещата, от Младежкия екип и от  Златев бе представена Бяла книга на 

Европейската комисия, която излиза през месец  март 2017 г., както и възможните 

сценарии, по които ще продължи бъдещето си обединената общност, след излизането на 

Великобритания от съюза. Различните сценарии бяха разиграни и чрез игри, целящи 

правилното възприемане на всеки един от тях.  

Модератор на проведения граждански дебат бе екипът на Областния информационен 

център във Враца /ОИЦ/. След жребий бяха изтеглени представителите от Клуб „Дебати“ 

– Враца, които участваха в дискусията. В клуба, който е създаден преди два месеца, 

участват ученици от ППМГ „Акд. Иван Ценов“, СУ „Никола Войводов“, СУ „Васил 

Кънчов“ и СУ „Христо Ботев“. Те бяха разделени на два отбора – „Правителство“ и 

„Опозиция“. Темата, по която се проведе дискусията бе ”Възможности за подобряване 

живота на младите хора чрез проекти, съфинансирани от ЕСФ”.  В отбора на 



„Правителството“  бяха включени Министър-председател, който представи два 

аргумента от по 3 мин., първи утвърждаващ, който посочва аргумент по зададената тема, 

втори утвърждаващ, който оборва опонентите от другия отбор и обобщаващ тезата. 

Вторият отбор - тимът на „Опозицията“  се състои от 2-ма опониращи, и един обобщаващ 

общата теза на отбора. Към всеки от отборите имаше и пишещи, които записваха 

аргументите на флипчарт пред всички през цялото време. 

Дебатът се проведе при спазване на стриктен регламент. Битката между двата отбора 

започна с представяне на утвърждаващите от е два аргумента, след него се представи 

участник от опозицията, който също изнесе своята тези и обори изложените вече 

аргументи. Дебатът продължи с останалите участници от отборите, които представиха 

своите аргументи по темата и съответно изказаха оборващо мнение спрямо казаното. 

Между всяка представена теза бе дадена възможност на присъстващите да зададат 

въпроси относно казаното и съответно да получат отговори. В края на дебата 

обобщаващите участници, изложиха систематизирано своите тези, по дадената тема. 

Петчленна комисия оценяваше участниците в дебата. Съставът включваше: Милена 

Виденова - експерт в Министерски съвет, Силвия Ганева-експерт от Община Враца, Мая 

Димитрова от Областен информационен център – Монтана, Станислав Тунов - експерт 

от Областен информационен център - Враца и Мартин Петров от Младежки ек Европа.  

След обсъждане от съдийската комисия, всеки от членовете изнесе своята позиция 

относно проведения дебат. „Професионален дебат, с изключително много факти и 

сериозни аргументи. Най-важното е, че всички се обединихте в тезата, че когато сме 

заедно – сме силни.“, казаха членовете на журито. Въпреки оспорваният дебат, с  два 

гласа разлика победител стана отборът на „Правителството“.  

Управителят на Областния информационен център – Враца Цвети Иванова награди с 

грамоти участниците в дебата, членовете на комисията и най-активните в срещата. 

Участниците от двата отбора получиха медали, а победителят - купа. В края на срещата 

бе направен анализ на проведения дебат.   


