
Протокол от заседание на Национална работна група за 

изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС                          

24.02.2020 г.,  гр. София 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Избиране на делегати за Европейската младежка конференция в Загреб, Хърватия в 

периода 9-11 март 2020 г. 

2. Изминали консултации – изпратени в предходен имейл. 

3. Други. 

Заседанието бе открито от г-н Мирослав Цеков – главен секретар на Национален 

младежки форум и резервен член на Национален младежки форум в НРГ. Той се извини от 

името на г-жа Илина Мутафчиева за невъзможността й да вземе участие в заседанието 

поради здравословни проблеми. 

По дневния ред: 

1. Избиране на делегати за младежката конференция в Загреб, 

Хърватия 9-11 март 

По първа точка от дневния ред всички присъстващи потвърдиха, че са получили 

кандидатурите за младежки делегати и се запознали с тях. Единодушно се взе решение 

изборът на делегати да стане с явно гласуване, като всяка институция/организация избира 

трима делегати и две резерви. Националният младежки форум информира, че 

предварително са пристигнали номинации по електронен път от Национално сдружение на 

общините в Република България и от Агенция по заетостта.  

Представителите на организациите и институциите дадоха своя глас, като те бяха 

отразени в таблица, включваща всички 18 кандидати. Членовете, които не присъстваха на 

заседанието (7 на брой), ще изпратят техните гласове по електронен път до 14:00 часа. 

Национален младежки форум пое ангажимент да се свърже с тях, като след отразяване на 

всичките гласове, таблицата ще бъде изпратена до членовете на Работната група.  

2. Изминали консултации – изпратени в предходен имейл. 

Беше отправено запитване от г-жа Мария Василева-Вълева – представител на 

Министерството на образованието и науката, относно данните, които НМФ бяха изпратили 

относно анкетното проучване и проведените консултации във връзка със Седмия цикъл от 

Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Г-н Цеков обясни как са били събирани данните 

и кои събития са били отразени в крайния формуляр.  



3. Други 

      Присъстващите взеха решение следващото заседание да се проведе на 17.03.2020 г. от 

14:30 ч. в сградата на Министерството на младежта и спорта. Така младежките делегати, 

които ще вземат участие в Европейската младежка конференция, ще имат достатъчно време 

да обобщят резултатите от конференцията и да ги представят пред Работната група. 

      Г-н Ахмед Куйтов заяви готовност на следващото заседание да представи своя 

идея/проект. 

 

 

 

 

 

 


