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            Проект 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от Андрей Кузманов – министър на младежта и спорта 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното 

събрание за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет 

за предложение до Народното събрание за приемане на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за младежта. 

Единната държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм се 

осъществява от Министерството на младежта и спорта на Република България. Законът за 

младежта е нормативен акт, определящ принципите на управление и финансиране на 

дейностите, осъществявани в изпълнение на държавната политика за младежта.  

Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на 

държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на 

благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в 

обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно, 

областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в 

страната. 

Необходимостта от разработване на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

младежта е установена в резултат експертната работа на отговорния орган по изпълнение на 

политиката за младежта. В следствие от пряката дейност на Министерство на младежта и 

спорта със заинтересовани страни, сред които държавни институции, органи за местно 

управление, представители на неправителвения сектор и други е идентифицирана 
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необходимост, изразена в предложените изменения и нови текстове в проекта на нормативния 

акт. В допълнение, законът за младежта е бил предмет на последваща оценка на 

въздействието в периода 2019-2020 г., осъществена по проект „Изграждане на капацитет за 

извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, изпълняван от 

администрацията на Министерския съвет по Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Сред основните предизвикателства, за които се търси подобряване, са: 

- Несъответствие на законово установеното съдържание на Националната стратегия 

за младежта с установените практики при стратегическо планиране в Република 

България; 

- Ограничена възможност за задълбочено измерване на въздействието на 

осъществяваната държавна политика за младежта; 

- Необходимост от подобряване на междуинституционалната координация при 

формиране на държавната политика за младежта; 

- Необходимост от подобряване на координацията и методическата подкрепа при 

децентрализацията на държавната политика за младежта; 

- Повишаване устойчивостта на механизмите за консултация и връзка с 

представителите на гражданското общество и младите хора. 

За изпълнението на предложения проект на акт на Министерския съвет няма 

необходимост от допълнителни разходи/ трансфери/ други плащания по бюджета на 

първостепенния разпоредител с бюджет или по сметка за средства от Европейския съюз, за 

сметка на бюджети по държавния бюджет. 

Проектът на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което е 

приложена финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите, съгласно 

приложение 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

С предложения проект на Решение на Министерския съвет за предложение до 

Народното събрание за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта 

не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде 

изготвена справка за съответствие с правото на ЕС. 

Предлаганите промени не оказват влияние върху целевите стойности на показателите 

за изпълнение, в това число на ключовите индикатори по бюджета на Министерството на 

младежта и спорта. 

Предвид характера на документа, на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове (ЗНА) за същия е изготвяна частична предварителна оценка на въздействието и са 

проведени обществени консултации на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА. 

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме предложения проект на Решение. 

  

 

С уважение,  

 

АНДРЕЙ КУЗМАНОВ 

Министър на младежта и спорта  

 


