Протокол
от онлайн заседание на Националния консултативен съвет за
младежта към министъра на младежта и спорта
09.12.2020 г., 10:30-11:30 ч.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Акценти от Годишния доклад за младежта за 2019 г. и резултати от проведено
национално социологическо проучване;
2. Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. – приоритети,
предизвикателства и мерки;
3. Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в
ЕС – представяне на Националната работна група и нейните дейности;
4. Разни.
Заседанието бе открито с приветствие на заместник-министъра на младежта и спорта
г-н Николай Павлов, който благодари на всички за участието и представи дневния ред.
По дневния ред:
1. Акценти от Годишния доклад за младежта за 2019 г. и резултати от проведено
национално социологическо проучване.
По първа точка от дневния ред г-н Павлов запозна аудиторията със съдържанието на
Годишния доклад за младежта за 2019 г., като информира относно проведеното
национално статистическо проучване за целите на доклада.
Сред акцентите, които г-н Павлов изведе от Доклада за младежта, бяха:








Младежта е една от най-засегнатите групи, която пострада от кризата,
свързана с разпространението на вируса COVID-19;
Все още не е висок процента на участниците в неформални обучение, но все
пак се забелязва повишаване на интереса на младите хора към този вид
дейности;
Повишава се грижата за хората в неравностойно положение;
Развитие на младежкото доброволчество – 68% от младите хора споделят, че
биха участвали в доброволчески инициативи;
Младите са оптимисти за живота си и перспективите пред тях. Развиват се
политики за младите в малките населени места;
Забелязва се намаляващ брой младежи, които искат да напуснат страната и да
търсят развитието си в чужбина;

Консултативният съвет беше информиран, че Докладът би трябвало да се приеме от
Народното събрание най-късно да края на седмицата, след което документът ще бъде
публично достъпен.
Г-н Павлов представи накратко и резултатите от национално социологическо
проучване, проведено сред всички възрастови групи над 18 г. с оглед придобиване на

цялостна представа относно нагласите на обществеността по отношение на младежките
политики в края на периода на действие на настоящата Национална стратегия за
младежта. Той подчерта, че от отговорите става ясно, че младежките приоритети, които
са най-важни според запитаните, съвпадат със заложените такива в проекта на
Национална стратегия за младежта след 2021.
2. Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.
По втора точка г-н Николай Павлов запозна Консултативния съвет с процеса по
разработване на нова Националната стратегия за младежта за периода 2021-2030 г., който
е започнал през 2018 г. с анкета сред младежките организации. Той обърна внимание на
проведените 13 консултации по градове с младежи, младежки организации,
представители на заинтересованите страни и местните власти. Също така запозна
аудиторията с работата на сформираната през м. март т.г. Междуведомствена работна
група за разработването на оперативни цели и мерки.
Заместник-министърът представи визията на Националната стратегия и почерта, че
стратегията не е статичен документ и е възможно в десетгодишния период спрямо
нуждите и промените в общество тя да претърпи промени. Той представи трите основни
приоритетни стратегически оси на проекта на Националната стратегия за младежта и
всички 9 приоритетни области, които са част от тях.
Г-н Павлов благодари на всички членове на Съвета, които са участвали и допринесли
за процеса по изготвяне на този стратегически документ и подчерта участието на
младежките организации в този процес. Заместник-министърът завърши представянето
на проекта на Стратегията като заяви, че щом бъде изготвен финален вариант, той ще
бъде изпратен за становища, идеи, предложения и коментари. Той подкани
присъстващите да изкажат техните коментари по представения проект на Националната
стратегия за младежта 2021-2030 г.
Думата взе г-н Тодор Йосифов, който е председател на една от двете национално
представени младежки организации в страната – Сдружение „Младежки глас“ от гр.
Бургас. Той благодари на Министерството на младежта и спорта затова, че дори в тази
тежка обстановка, продължават да работят за едно по-добро бъдеще за младите хора в
страната. Г-н Йосифов също така сподели, че е впечатлен от работата по Националната
стратегия за младежта и благодари на всички институции, които са участвали в процеса.
Той заяви, че всички младежки организации са насреща и са готови да помогнат при
нужда.
Господин Павлов потвърди, че диалогът между неправителствения сектор и
Министерството на младежта и спорта е отличен и изрази надежда, че и занапред ще
продължи в същия дух.

3. Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на
младежта в ЕС – представяне на Националната работна група и нейните
дейности.
Г-н Павлов представи цялостна информация относно работата на Националната
работна група. Тя е сформирана с оглед изпълнението на Стратегията на ЕС за младежта
за периода 2019-2027 г. и изпълнението на Резолюция на Съвета и на представителите на
правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, за определяне на
насоки относно управлението на диалога на Европейския съюз по въпросите на
младежта, приета от Съвета на Европейския съюз (2019/C 189/01).
Заместник-министърът информира относно състава на работната група, както и
функциите и задачите, които тя изпълнява. Също така, беше предоставена информация
относно обсъжданите теми на проведените заседания през годината. Беше подчертан
процесът на консултации по време на настоящия цикъл „Европа за младите – Младите
за Европа: Пространство за демокрация и участие“, който ще бъде разделен на два етапа.
4. Разни
Нямаше предложени други теми за обсъждане. Г-н Павлов закри заседанието и
пожела на всички членове весели и светли Коледни празници.

