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Протокол 

от заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта  

към министъра на младежта и спорта 

11.02.2022 г. от 11ºº ч. 

 

На 11 февруари 2022 г. от 11 ч. в сградата на Министерство на младежта и спорта се 

проведе заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на 

младежта и спорта. До заседанието бе предоставен достъп, както присъствено, така и 

чрез директна онлайн връзка. То бе водено от председателя на Обществения съвет – 

заместник-министър Яничка Труева, съвместно със заместник-министър Владимир 

Харизанов, началника на политическия кабинет Рада Стефанова, директора на 

дирекция „Младежки политики“ Милена Андреева и директора на дирекция „Връзки с 

обществеността и протокол“ – Кирил Веселински. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Работна програма за 2022 г. на Обществения съвет по въпросите за младежта 

към министъра на младежта и спорта; 

2. Европейска година за младежта 2022 г. – представяне на планираните дейности 

от Министерство на младежта и спорта и обсъждане на предложения за 

съвместни инициативи; 

3. Национални програми за младежта и Наредба №5 за условията и реда за 

финансовото подпомагане на проекти по националните програма за младежта; 

4. Разни. 

Заместник-министър Яничка Труева откри заседанието, приветства присъстващите 

организации и представи екипът на Министерство на младежта и спорта. Г-жа Труева 

поднесе извинение от името на министъра на младежта и спорта г-н Радостин Василев, 

който поради ангажименти не успя да присъства лично.  

Г-жа Труева предостави думата на г-жа Милена Андреева за представяне на дневния 

ред и подготвената презентация за заседанието.  

 

По първа точка от дневния ред – Работна програма за 2022 г. на Обществения съвет 

по въпросите за младежта към министъра на младежта и спорта, се проведе дискусия по 

предложената от министерството програма за дейността на Съвета през 2022 година. 

Дейност Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

1. Създаване на 5 работни групи за дефиниране на обратна връзка по 

разработените проекти на стандарти за младежка дейност (определяне на 

координатор във всяка работна група) 

февруари 2022 г. 
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2. Приемане на план за работа на работните групи по проектите за младежки 

стандарти 

март 2022 г. 

3. Дефиниране на добри практики за работа на местната власт в областта на 

младежката политика 

февруари - май 2022 

г. 

4. Представяне и обсъждане на добрите практики в рамките на Обществения 

съвет 

май-юни 2022 

5. Обсъждане на проект на "Общи методически указания за дейността на 

централните и териториалните органи на изпълнителната власт в изпълнение 

на политиката за младежта" 

септември-октомври 

2022 г. 

6. Отбелязване на Европейската година на младежта - дефиниране на 

конкретни инициативи в календарите на членовете на Обществения съвет, за 

включване в Единния календар 

текущо през 2022 г. 

7. Обратна връзка по темата "Младежка работа" експертни документи от 

работата на Работната група 

текущо през 2022г. 

Водеща тема на дебата бе съвместна работа по разработване и внедряване на стандарти 

за качество при предоставяне на младежки услуги в България. Организациите, членове 

на обществения съвет, притежават експертиза в областта на младежките политики и 

работят пряко с целевата група на младежките услуги. Поради това те са припознати 

като важен партньор в този процес. Работата ще бъде организирана в рамките на пет 

работни групи – четири работещи по стандартите за качество и една контролна, която 

да проследява дейността на останалите групи и да разработи доклад за извършената 

работа. Очаква се докладът да бъде финализиран през месец май 2022 година.  

- Г-жа Веселина Юрукова – сдружение „Омега“ – попита за метода на 

разпределение на групите и тяхната работа. 

- Г-жа Милена Андреева отговори, че ще се предостави възможност на 

организациите да предложат по кои конкретни стандарти на младежки услуги 

биха желали да работят в срок до 16.02.2022 г., след което ще се направи 

разпределение и задание за работа. 

- Г-жа Анина Чилева – сдружение „Y-PEER“ – попита дали след като е включена 

финансова обосновка на услугите това означава, че се работи в посока те да 

бъдат въведени като държавно делегирани дейности. 

- Г-жа Милена Андреева отговори положително.  

- Г-н Ахмед Куйтов – сдружение „Институт Перспективи“ – зададе въпрос 

относно причината понятието „Младежки работник“ да не присъства в списъка с 

услугите, за които се разработват стандарти за качество. 

- Г-жа Милена Андреева отговори, че „младежки работник“ е професия, включена 

в Националната класификация на професиите и длъжностите, а не услуга за 

млади хора. Освен това, в Министерство на младежта и спорта е сформирана 

нова работна група – „Национална работна група за младежка работа“ към 

министъра на младежта и спорта, чиято дейности поставя акцент именно върху 

„младежката работа“ в България.  

Г-жа Труева информира участниците, че ще се сформира и междуведомствена работа 

група в Министерство на образованието и науката, която също да работи за 

надграждане на стандартите за качество при предоставяне на младежки услуги. Също 
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така ще се провежда и широкообхватно обществено обсъждане по темата, като са 

идентифицирани голям брой заинтересовани страни за включване в него.  

След приключване на дебата по работната програма на Съвета, тя бе одобрена от 

членовете. 

По втора точка от дневния ред – Европейска година за младежта 2022 г. – 

представяне на планираните дейности от Министерство на младежта и спорта и 

обсъждане на предложения за съвместни инициативи, бе представена инициативата, 

предприетите стъпки до момента от страна на министерството, целите, тематичните 

области на интервенция и планираните дейности, които са следните: 

Цели на Европейската година на младежта: 

 да се насърчат и подкрепят усилията на ЕС, държавите членки, регионалните и 

местните органи да отдадат значимото, да окажат подкрепа и да взаимодействат 

с младите хора; 

 да постави акцент върху ролята на екологичния и цифровия преход; 

 да насърчи всички млади хора да станат активни граждани и участници в 

търсената положителна промяна; 

 да популяризира и свърже успешното прилагане на NextGenerationEU;  

 да почерпи вдъхновение от действията, визията и идеите на младите хора за по-

нататъшно укрепване на ЕС чрез платформата Конференция за бъдещето на 

Европа. 

 Тематични области, дефинирани в календара на ММС за отбелязване на 

Европейската година на младежта: 

 Младежкото доброволчество – каузи за устойчиво развитие тук и сега!; 

 Младежка визия – Европа 2050; 

 Младежко гражданско пространство 2022 г.; 

 Спортът и семейството – посланици на здравето, толерантността, опазване на 

околната среда и културата; 

 Национална информационна кампания. 

Г-жа Труева информира участниците, че Министерство на младежта и спорта, в 

качеството си на национален координатор на инициативата, е сформирало 

междуведомствена работна група със задача да разработи единен календар на 

събитията, с които ще се отбележи Европейската година на младежта през цялата 

година на територията на страната. В тази връзка се предоставя възможност на 

участниците в Обществения съвет да предложат идеи за съвестни инициативи или да 

предоставят информация за планирани от тях дейности, които да бъдат включени в 

календара. Допълнително ще им бъде изпратен формуляр, чрез който ще могат да 

предлагат идеи.  
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По трета точка от дневния ред – Национални програми за младежта и Наредба №5 за 

условията и реда за финансовото подпомагане на проекти по националните програми за 

младежта.  

Г-жа Труева представи работата на министерството в посока промените в националните 

програми за младежта и измененията в наредбата, определяща редът за финансиране. 

Основните акценти са следните: 

1. Изгражда се система за електронно кандидатстване, оценка и отчитане на проекти, 

финансирани чрез националните програми. Електронната система значително ще 

облекчи процесите по кандидатстване, оценка и отчитане на проектите, ще сведе до 

минимум допусканите от бенефициентите грешки при подаване на проектни 

предложения, ще намали отпадането на етап „Административна оценка“, ще намали 

административната тежест и ще работи за изграждане на капацитет в кандидатите. Чрез 

системата ще се гарантира и прозрачността в процеса на администриране на 

програмите. 

2. Промени в Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от 

Закона за хазарта (2022-2025) – Програмата вече ще бъде със средносрочен период на 

изпълнение, което да доведе до: 

- проследяване на измененията в социално-икономическото положение на 

младежите от началото на действие на Националната стратегия за младежта и  

отчитането на изпълнението на приоритетите и целите на Стратегията през 

съответната година; 

- обвързването й с постигането на стратегическите цели на държавната политика 

за младежта за периода 2021-2030 г. чрез устойчиво ангажиране на 

заинтересованите страни в процеса; 

- улесняване на процеса по изпълнение и отчитане на политиките чрез участието 

на заинтересованите страни и установяване на връзката между постигнатите 

резултати и заложените стратегически цели; 

- улесняване на процеса по програмиране на политики и дейности от младежките 

организации в страната, което ще повиши качеството на проектите и 

балансираното изпълнение на държавната политика на местно ниво чрез 

пренасочване на процеса към повишаване на капацитета на младежките 

общности и разгръщане на младежкия потенциал; 

- увеличаване на ефективността и ефикасността при разпределението, 

мониторинга и контрола на изпълнението на одобрените проекти с оглед 

високата отговорност към публичния ресурс чрез постигане на заложените 

индикатори на програмния документ. 

Новите ключови областни на програмата са: 

 Ключова област 1. Младежки дейности и младежка работа; 

 Ключова област 2. Младежки кампании; 

 Ключова област 3. Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки 

населени места.  

Преки целеви групи са младите хора от цялата страна на възраст между 15 и 29 години 

и младежките работници. 
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Нормативното основание и източникът на финансовите средства за осъществяване на 

дейностите по Програмата са предвидени в чл. 10а от Закона за хазарта. Средствата от 

вноски за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри се 

предвиждат по бюджета на Министерството на младежта и спорта, като се разходват за 

финансиране на проекти за младежки дейности. Бюджетът на Програмата за 2022 г. е 5 

985 000 лв. 

3. Изменения в Наредба №5 за условията и реда за финансовото подпомагане на 

проекти по националните програма за младежта са в посока разширяване кръга от 

възможни бенефициенти по националните програми за младежта (младежки 

организации, неформални младежки групи, органи на местната власт и училища, 

функциониращи в общини с население до 10 хил. души). Друго ключово изменение е 

включването на външни експерти за разглеждане и оценка на проектни предложения и 

окончателни отчети на изпълнители, чрез което ще се гарантира ефективността и 

ефикасността на предоставените по програмите публични средства. 

Представените промени бяха приети положително от страна на участниците от 

неправителствения сектор, които приветстваха усилията на министерството в посока 

облекчаване на работата и разширяване на възможностите за включване на млади хора.  
 

Заседанието приключи в 12:45 ч.  

 

Изготвил: Гергана Рошманова – главен експерт в дирекция „Младежки политики“ 


