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I. Цел 

 

Целта на състезанието „Стратегът“ е да се запознаят младите жители на община 

Казанлък с приоритетите за развитие на Младежките дейности. Състезанието ще даде 

нови, свежи и актуални идеи за развитието на младите и ще привлече нови членове към 

Младежки общински съвет – гр. Казанлък. 

 

II. Допустими кандидати 

 

1. Право да участва в състезанието има всяко лице на възраст от 15 до 29 

години, с постоянен или настоящ адрес, или учащо на територията на 

общината. 

2. За участие се създава екип от трима души от 15 до 29 г. – 1 лидер и двама 

помощници 

- За ученици – Всяко средно училище или професионална гимназия има 

право да излъчи един екип.  

- За неправителствени организации и сдружения насочени в сферата 

на младежките дейности – участниците се избират от организацията, 

която представляват. Отборите, сформирани от организациите и 

сдруженията,  могат да бъдат най-много 7.  

- Неформална група от млади хора от 19 до 29 години, неучащи и 

нечленуващи в организация – Отборите от неформалните групи могат да 

бъдат най-много 3.  

3. Всеки екип, трябва да подаде попълнено Заявление за участие / Приложение 

I/ в Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, Партер, Отдел 

„Стратегическо планиране и проекти“ или на имейл и в срок посочени в 

Поканата за участие. 

 

III. Начин на провеждане на състезанието 

 

1.Преди началото на избора, всеки от кандидатите изтегля жребий за реда на 

явяване. 

2. Кандидатите ще бъдат оценявани от петчленно жури, съставено от хора, 

активно участващи в обществения живот в гр. Казанлък, определени със Заповед на 

Кмета на Община Казанлък и Делегирани представители (IV. Делегирани 

представители). 

3.  Журито оценява кандидатите по определени критерии по 6-балната система 

/Приложение II/. 

4. Делегираните представители оценяват кандидатите отделно от журито в пряк 

избор, след приключване на представянето на всеки един кандидат. 

5. Представянето на кандидатите пред публика и жури става в три кръга: 

 

5.1. Първи кръг – Всеки екип е съставен от трима души. Представяне на кандидата 

и предизборния екип.  

Време за представяне  – до 3 минути. 

Представянето е в свободно избрана форма и носи като съдържание отговори на 

следните въпроси –             „ Аз  съм ….?  

Искам ….? 

Желая ……? 

Мечтая …….?” 
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5.2. Втори кръг – Разработване и защита на  програма – нови  инициативи и 

дейности от  кандидатите и екипите по осемте  приоритета за развитие на младежките 

дейности в града. Приоритетите са: 

-  Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие на младите хора 

и ограничаване на младежката безработица; 

-  Насърчаване на здравословен начин на живот; 

-  Превенция на социалното изключване на млади хора; 

-  Развитие на младежкото доброволчество; 

- Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, 

творческите умения и културното изразяване на младите хора; 

-  Развитие на младите хора в малките населени места и селски райони; 

-  Развитие на междукултурния и международен диалог; 

-  Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

 

Темата по която  разработват, представят  и защитават кандидатът и екипа му се 

изтегля непосредствено преди започване на разработката. Кандидатите работят в 

отделно помещение в рамките на 30 минути. 

Примерна структура на програмата: 

1.Значение и цели;  

2.Целеви групи – /за кого го правим  и с кого го реализираме/; 

3.Нови инициативи и дейности /в рамките на мандата на новосформирания Младежки 

общински съвет/; 

4.Необходим ресурс / доброволчество, партньори, финансиране/; 

5.Възможни предизвикателства; 

6.До каква промяна ще доведе реализацията на новите идеи. 

Насоки за разработване на програмата: 

1. Излагане на идеи, развитие и защита на теза, план за дейности;  

2. Идеи за подобряване работата на Младежки общински съвет и повишаване на 

продуктивността му; 

3. Възможности за съвместна работа между местната власт и Младежки общински 

съвет, младежки и партньорски организации, структури, неправителствени организации 

– теми и инициативи; 

4. Общодостъпна полза от реализирането на инициативите  или  решаването на 

проблем за конкретна общност от хора; 

5. Приобщаване на местната общност /доколко инициативата дава възможности за 

участие на повече млади хора/ и изграждане на партньорства; 

6. Конкретност, реалистичност и реализуемост на заложената програма.  

 

Време за разработване на темата – 30 минути. В нейното разработване участва 

целия екип и се представя от кандидата за „Стратегът“. Всеки от кандидатите излага и 

защитава своята и на екипа визия, и идеи по зададената тема в рамките на 5 минути. 

 

5.3. Трети кръг – След приключване на изложенията на кандидатите и екипите, 

журито има право да им зададе по един уточняващ въпрос и до два въпроса от 

публиката. 

Въпросите трябва да бъдат точни, кратки, ясни, да бъдат формулирани най-

много в две изречения до 1 мин. Време за отговор – 2 мин., след задаване на въпроса. 
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IV. Делегирани представители 
 

Делегираните представители НЕ са част от екипа на кандидата за „Стратегът“ 

Всяко средно училище или професионална гимназия на територията на община 

Казанлък излъчва по 3-ма делегирани представители, без значение дали има екип 

участващ в състезанието. Неправителствените организации или сдружения имат право 

да излъчат по 2-ма делегирани представители. 

 Списъкът с делегираните представители  съдържа трите имена на 

представителите, години, училище/организация, телефон и имейл за контакти.  

Делегираните представители удостоверяват своята самоличност в деня на избора с 

лична ученическа карта или лична карта и получават отличителни знаци за участие в 

избора. 

След приключване на дискусионната част, докато заседава журито, делегираните 

представители гласуват пряко в отделно обособено помещение с предварително 

изготвена бюлетина с имената на всички кандидати. Попълнените бюлетини се пускат в 

прозрачна урна. 

Делегираните представители имат право да отбележат в листата с кандидатите, в 

квадратчето пред името на избрания от тях кандидат, X или V. Представителите нямат 

право да гласуват за участниците от техните училища или сдружения. На всеки 

гласувал за участник от своето училище или сдружение/организация ще му бъде 

анулиран гласа. 

След преброяване на бюлетините за валидни се смятат тези в които има избрано 

само едно име на кандидат, по посочения по-горе начин. 

Критериите по които се оценяват кандидатите в пряк избор и решение на жури  

са едни и същи. 

След приключване на гласуването, изборната комисия преброява подадените 

гласове за всички кандидати и ги класира по висшестоящ ред. Избраният от прякото 

гласуване на делегираните представители кандидат получава 6 бонус точки . 

За избран се смята този кандидат, който е получил най-много точки от 

решението на журито и прекия избор на делегираните представители. 

 

V. Награди 

 

1. Победител и екип: 

-   Получават грамота и плакет; 

- Победителя, заедно с екипа си, получават правото на членство в Младежки 

общински съвет – гр. Казанлък, без да минават предварителен подбор; 

- Получава възможността да работи и реализира своята програма през 

предстоящия мандат на съвета; 

2. Всички участници: 

- Получават Грамоти за участие в състезанието за „Стратегът“, гр. Казанлък. 
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Приложение I 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

в състезанието „Стратегът“, гр. Казанлък 

от 

 

 
1.Имена на Стратега:  ...................................................................................................................  

 

 2.Екип:  

1.……………………………………………………………………………………….. 

 

2………………………………………………………………………………………… 

 

4. Контакти 

 

Стратег:   Мобилен тел. -                                               Електронна поща –  

 

Екип: 1. Мобилен тел. -                                               Електронна поща –  

 

           2. Мобилен тел. -                                                Електронна поща –  

 

 

5. Учебно заведение / НПО / Неформална група : 

 ........................................................................................................................................................  

 

7. Какво Ви мотивира да участвате? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Какви са очакванията Ви като участници в състезанието „Стратегът“? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Заявяваме, желанието си за участие в състезанието „Стратегът“, гр. Казанлък 

и се надяваме, че с участието си ще спомогнем за развитието  на Младежките дейности 

в общината. 

 

 

Дата: .............................      Подпис: ………………………… 

 

Място:..................................     Подпис: ...................................... 

         

Подпис: ………………………… 
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Приложение II 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ОТ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 

КАНДИДАТИТЕ 

 ВЪВ ВТОРИ И ТРЕТИ КРЪГ 

 

 

Втори кръг: 

 

1. Оригиналност на идеите, изложени по зададената тема – обща визия за 

реални и конкретни инициативи в рамките на мандата. 

2. Логика и яснота на изложението. 

3. Аргументираност при излагане на идеите. 

4. Публично поведение на  кандидата.  

5. Речева култура. 

6. Креативност – какво, с кого и как реализираме. 

 

 

Трети кръг: 

 

1. Реакция в нестандартна ситуация. 

2. Емоционална овладяност. 

3. Чувство за хумор. 

4. Бързина на отговора. 

5. Етично поведение. 

6. Въздействие върху  журито и публиката. 

 

 

Желаем успех на кандидатите  

 
 


