Протокол заседание на Национална работна група за
изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС
25.09.2020 г., гр. София
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Избиране на председател на Националната работна група.
2. Обсъждане на консултациите по Диалога за младежта – 8-ми цикъл.
3. Разни.
Заседанието бе открито с приветствие на заместник-министъра на младежта и
спорта, г-н Николай Павлов, който благодари на всички за присъствието и пожела
ползотворна работа през следващия цикъл от председателското трио ГерманияПортугалия-Словения.
По дневния ред:

1. Избиране на председател на Националната работна група
По първа точка от дневния ред г-жа Милена Андреева обобщи, че в залата
присъстват общо 7 от членовете на Работната група, което според Правилата за работа
е недостатъчно за вземането на решения. По нейно предложение ще се изготви
формуляр за номинация, с който да бъде проведен процеса по избор на председател.
Формулярът ще бъде изпратен до всички членове заедно с протокола от срещата като в
рамките на една седмица всеки ще има възможност да номинира председател, след
което всички кандидатури ще бъда изпратени до членовете на НРГ. Срокът за
изпращане на становище и подкрепа към дадена организация/институция ще бъде една
седмица. Предложението беше прието от всички присъстващи.
2. Обсъждане на консултациите по Диалога за младежта – 8-ми

цикъл
Г-жа Андреева благодари на членовете на Работната група за подкрепата и бързата
реакция при процеса за избор на българските делегати, които ще вземат участие в
младежката конференция, която ще се състои в периода 2-5 октомври 2020 г. Предвид
изключително кратките срокове се взе решение българската делегация да се състои от
младежките делегати, които бяха избрани чрез национална процедура от Националната
работна група през м. февруари за участие в предишната младежка конференция. Те са
преминали обучение и ще могат да представят страната ни заедно с двама
представители на Министерството на младежта и спорта.
Г-н Мирослав Цеков обобщи предстоящите консултации, които бяха представени на
21.09.2020 г. по време на онлайн конференция. Основната тема на този цикъл ще бъде
„Европа за младите - Младите за Европа: Пространство за Демокрация и участие".
Консултациите ще бъдат разделени на два етапа като след приключването на

младежката конференция началото на октомври, ще бъде пусната онлайн анкета, която
тази година ще е единна за всички страни. Тя ще бъде изработена на всички официални
езици в ЕС като срокът за попълване ще бъде юли 2021г. Основната задача на НРГ в
тази посока ще бъде разпространението на анкетата като водещ приоритет ще бъде не
количеството попълни анкетата, а качеството на добрите идеи и предложения, които ще
генерира.
Вторият етап ще е свързан със събиране на информация посредством иновативни
методи, включващи различни събития, срещи и конференции. Тук основната задача на
НРГ ще бъде да организира мероприятия за младежите, които да са съобразени с
противоепидемичните мерки и ситуацията в страната. НМФ предвижда в тази посока
провеждането на различни дейности, които да обхванат повече млади хора от малките
населени места. Между 23-25.10.2020 г. ще се проведе обучение, което ще има за цел да
подготви младежи, които да организират след това събития в техните градове и
региони, на които да представят Диалога. Подготвя се и двудневна конференция
средата на ноември, която да включва 50-60 младежи от различни възрасти и краища на
страната.
Следващата седмица ще бъде преведен и изпратен Наръчник с полезни препоръки и
насоки, дадени за провеждането на консултациите.

3. Разни
Г-н Ахмед Куйтов представи пред членовете на НРГ дейността на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, свързана с разписването на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027. Към момента всяка
една община изготвя такъв план, като предложението на г-н Куйтов е да се изработи
документ, който да отправи препоръка, касаеща изграждането на младежки
пространства. След дискусия по темата НМФ предложиха да съдействат на г-н Куйтов
и да информират младежките организации по места за този процес, тъй като въпросът
не е от компетенцията на НРГ.
Следващата работна среща ще се проведе след приключване на младежката
конференция.

