Протокол
от заседание на Обществения Съвет по въпросите на младежта към
министъра на младежта и спорта
29.01.2021 г.
Онлайн в платформата Zoom, 10:30- 11:45 ч.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.;
2. Предстоящи дейности в сектор „Младеж“ през 2021 г.;
3. Разни.
Заседанието бе открито с приветствие на директора на дирекция „Младежки политики“
към Министерството на младежта и спорта г-жа Милена Андреева, която благодари на
всички за присъствието и пожела успешна и ползотворна 2021 г., след което представи
дневния ред. В срещата се включиха представители на общо 16 неправителствени
организации.
По дневния ред:
1. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.
По първа точка от дневния ред г-жа Андреева запозна аудиторията накратко с
предварително предоставения проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.,
като информира, че документът е достъпен на Портала за обществени консултации –
www.strategy.bg. Тя благодари на всички, които към този момент са изпратили своите
становища и коментари, като отбеляза че публичното обсъждане на стратегията ще протече
до 14.02.2021 г.
Г-жа Андреева припомни, че на предходното заседание на Обществения съвет, беше
представен и обсъден проектът на мерки по Стратегията. Тя представи основната структура
на документа, включително аналитичната част, процеса по разработване, както и основните
стратегически оси. След това даде думата на присъстващите да вземат отношение и да дадат
своите коментари.
Първа взе думата г-жа Цветелина Цветкова от „Български младежки форум“, която
поздрави Министерството за изготвения документ. Тя сподели, че организацията е провела
общо събрание, по време на което е обсъдило Стратегията и е са извели няколко препоръки:



Да отпадне Оперативна цел: „Възпитание в устойчиви морално-етични ценности
и интерес към същностните характеристики на общество“, тъй като според тях
тази цел е нерелевантна. Възпитанието е задача на семейството и на
образователните институции и не би следвало да бъде изведено, когато говорим за
младежи;



Да се добавят мерки, които са насочени към европейските ценности.

Г-жа Йоанна Дочевска от „Асоциация за развитие на българския спорт“ отбеляза липсата
на две от европейските младежки цели в Стратегията – цел №1 „Свързване на ЕС и младежта“
и цел №11 „Младежки и европейски програми“. Според нея трябва да бъдат включени и
приложени в българската стратегия, както и да се добавят ключови образователни умения,
тъй като средата и условията, в които живеем, постоянно се променят. Също така тя изрази
несъгласието с термина „автономни млади хора“, тъй като това се обвързва по-скоро с
териториални граници на дадена площ. В най-кратки срокове Асоциацията ще изпрати
писмено своите предложения и коментари.
Г-н Тодор Йосифов от Сдружение „Младежки глас“ изрази пълна подкрепа към
Стратегията и поздрави екипа на Министерството, както и всички младежки организации,
без които този документ нямаше да бъде реалност.
Розалина Недкова от Сдружение „Дружество на ООН в България“ също поздрави
Министерството за работата, като подкрепи г-жа Дочевска в мнението ѝ относно термина
„автономни“. Също така сподели, че това е документ, който трябва да придобие по-голям
обществен отзвук и да бъде популяризиран повече, тъй като много от младежите и
младежките организации нямат информация, че в момента тече процес по обществени
консултации. Тя информира, че Сдружението е предоставило на Национален младежки
форум своите предложения и те ще бъдат обединени и изпратени до Министерството в найскоро време.
Г-жа Андреева благодари на всички за коментарите, като отбеляза, че обявление за
иницииране на процеса по обществени консултации на проекта на Стратегия е
разпространена на сайта на ММС, на Националната информационна система за младежта,
както и в платформата Фейсбук. Освен така тя е изпратена до всички членове на
Междуведомствената работна група, сформирана за разработването ѝ, на Националния
консултативен съвет за младежта, който включва представители на ресорните институции в
страната, на Обществения съвет, както и на Национално сдружение на общините в Р
България.

Ахмед Куйтов от Сдружение „Перспективи“ от гр. Свищов поздрави екипа на
Министерството за работата по този документ. Според него Стратегията отговаря напълно
на ситуацията и нуждите на младите хора в малките населени места. Той заяви подкрепата
си терминът „автономни“ да остане, тъй като младите хора трябва да бъдат именно такива.
Станимир Бояджийски от Български младежки червен кръст благодари на всички
експерти и младежки организации, които са се включили в процеса по изготвяне на
Стратегията. БМЧК в момента обобщава мненията и становищата на областните си
структури, след което ще изпрати писмено становище и предложения по документа.
Г-жа Андреева благодари на всички за коментарите и становищата и припомни, че срокът
на консултации продължава до 14.02.2021 г.
2. Предстоящи дейности в сектор „Младеж“ през 2021 г.
Г-жа Андреева информира присъстващите за ежегодните събития, които Министерството
организира, по повод 12-ти август Международния ден на младежта и 5-ти декември –
Международния ден на доброволеца. Тя изрази надежда, че епидемиологичната обстановка
в страната ще позволява провеждането на тези две прекрасни събития и съобщи за новата
Национална програма за младежта, която отново ще бъде с програмен период от 5 години. В
най-скоро време тя също ще бъде публикувана за обществено обсъждане и всички
организации ще могат да се запознаят с нея. Приоритетните области ще бъдат в синхрон с
новата Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.
Г-н Ахмед Куйтов сподели за съвместна идея с представители на младежката организация
„Млади изследователи за младежко развитие“ от гр. Смолян. Те имат за цел да създадат
програма по подобие на „Еразъм+“, но която да включва пътешествия на български младежи
в страната – Младежки обмен в България.
Заместник-министърът на младежта и спорта г-н Николай Павлов се включи в
заседанието и благодари на всички организации за активното участие. Той пожела на всички
една успешна година, в която в най-скоро време ще можем да се поздравим с нова
Национална стратегия за младежта. Отбеляза, че Министерството приключи процедурата по
приемане на по проектни предложения по Националната програма за изпълнение на
изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г.
3. Разни
Не са предложени други теми за обсъждане.

