
Протокол от първото заседание на Национална работна група 

за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС                          

30.01.2020 г.,  гр. София 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Приветствие от заместник-министъра на младежта и спорта г-н Николай Павлов 

2. Обсъждане и приемане на правилата за работа на Националната работна група за 

изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС 

3. Избиране на председател на Националната работна група 

4. Разни. 

Заседанието бе открито с приветствие на заместник-министъра на младежта и спорта, г-

н Николай Павлов, който благодари на всички за присъствието и използва възможността да 

пожелае успешна година на всички и ползотворна работа на новата Национална работна 

група.  

По дневния ред: 

1. Приветствие от заместник-министъра на младежта и спорта,          г-

н Николай Павлов 

По първа точка от дневния ред г-н Павлов представи състава на работната група като 

стана ясно, че на заседанието присъстват 14 от общо 16 членове. С оглед спазване на 

насоките относно управлението на диалога на Европейския съюз по въпросите на младежта, 

настоящата Национална работна група се създава в синхрон с работните цикли на Съвета 

на ЕС и в частност до приключване на настоящия седми цикъл до 30.06.2020 г. с тематичен 

приоритет „Създаване на възможности за младите хора“. С настъпването на новия цикъл, 

ще бъде създадена нова работна група за целия период от 18 месеца. 

Представителите на организациите и институциите получиха възможност да се 

представят, както и да споделят предишен опит в сферата на структурния диалог.  

2. Обсъждане и приемане на правилата за работа на Националната 

работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в 

ЕС 

Г-н Павлов представи накратко изготвените правила за работа на Националната работна 

група, които бяха изпратени предварително на всички участници по електронен път. 



 Ралица Диканска – координатор на програмата „Български младежки делегат към 

ООН“, която е член със статут на наблюдател, отбеляза, че програмата 

„Български младежки делегат към ООН“ е част от „Дружество за ООН“ и 

отправи предложение да бъде изписано единствено „Дружество за ООН“. 

Членовете се съгласиха с така направеното предложение, но обърнаха внимание, 

че отправената покана за участие е към българските младежки делегати към 

ООН, а не към всички представители на „Дружество за ООН“. На по-късен етап, 

г-жа Диканска предложи формулировката „Дружество за ООН в България, 

представено чрез Програма „Български младежки делегати към ООН“. 

 НМФ повдигнаха въпроса за евентуално взимане на решение по електронна поща 

в оперативен порядък, когато обстоятелствата налагат това. След дискусия от 

участниците беше взето решение това да не се вписва в Правилата за работа, но 

при такъв случай да се използва електронната поща с краен срок за даване на 

становище/отговор.  

Гласуване на правилника – 14 гласа „ЗА“. Окончателният вариант на Правилника ще 

бъде изпратен до всички участници заедно с протокола от първото заседание. 

3. Избиране на председател на Националната работна група 

 

 НМФ номинира – Илина Мутафчиева; 

 Сдружение „ОМЕГА“ номинира – Ахмед Куйтов; 

Гласуване:  

 Илина Мутафчиева – 10 гласа; 

 Ахмед Куйтов – 3 гласа. 

За председател е избрана Илина Муафчиева – представител на НМФ.  

Г-н Павлов пожела успех на Националната Работна Група и призова за толерантна и 

работеща среда в процеса на работата. 

4. Разни 

 

 НМФ използва възможността да покани всички присъстващи на конференцията 

„Създаване на възможности за младите“. Събитието се случва в рамките на „Диалог 

на ЕС по въпросите за младежта“ и ще се проведе на 18.02.2020 г. в Дома на Европа. 

Ще бъде изпратена подробна информация по е-мейл; 

 Европейска младежка конференция в рамките на Хърватското председателство –  9-

11 март в Загреб.  



Новоизбраният председател разказа за процеса и важността на европейската младежка 

конференция. Тя запозна членовете на Националната работна група с досегашната 

процедура по избор на младежките делегати. В допълнение, г-жа Мутафчиева информира 

и относно анкетното проучване, което се провежда веднъж в рамките на цикъла, и в което 

са се включили 437 респонденти. Резултатите е трябвало да се представят от младежките 

делегати по време на предходната конференция в Хелзинки. Таблицата с обобщените данни 

ще бъде изпратена до всички членове на НРГ за сведение.  

Г-жа Мутафчиева представи две конкретни предложения за провеждането на 

процедурата по избор на младежки делегати за Европейската младежка конференция в 

Загреб.  

1) Да се изготви първо процедура за избор на делегати, които след това да преминат 

задължително обучение по диалог на ЕС по въпросите за младежта – 8 гласа 

2) Да се изготви първо процедура по подбор на участници за обучение по диалог на ЕС 

по въпросите за младежта, които след това да получат възможността да участват в 

процедурата за избор на делегати – 5 гласа 

НРГ прие първото направено предложение, като ще се изчака информация от Хърватия 

за сроковете и тогава ще се стартира самата процедура по кандидатстване. 

 Институт Перспективи – предложение за информационна кампания за привличане 

на повече студенти от Европа в България на стаж. На следващото заседание ще бъде 

представено конкретно предложение, което НРГ да представи пред ЕС. 

Относно дата за следващото заседание, членовете на работната група се обединиха 

около предложението тя да се уточни в оперативен порядък в съответствие с процедурата 

по избор на младежки делегати за участие в Европейската младежка конференция.  

Срещата беше закрита от г-н Павлов, който благодари на всички присъстващи и пожела 

ползотворна работа занапред, като прикани участниците за обща снимка.  

 

 

 

 

 

 


