
Протокол от заседанието на Национална работна група за 

изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС                          

18.11.2020 г.,  гр. София 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Национална младежка конференция. 

2. Консултации. 

3. Разни. 

 

Във връзка с противоепидемичната обстановка в страната, свързана с 

разпространението на вируса COVID-19, заседанието беше проведено онлайн в 

платформата „Zoom“. Мирослав Цеков от НМФ откри заседанието с приветствие към 

всички и представи дневния ред. Налице имаше кворум като общо 12 члена на Работната 

група взеха участие в срещата.  

По дневния ред: 

1. Национална младежка конференция 

 

Европейската комисия е потвърдила провеждането на Националната младежка 

конференция онлайн в периода 18-20 декември 2020 г. Събитието е едно от най-важните 

в процеса по Диалог по въпросите на младежта, като ще събере на едно място 

представители на институции, младежки организации и други заинтересовани страна в 

сферата на младежките политики. Всяка държава-членка ще организира подобна 

конференция, като резултатите трябва да бъдат предоставени на Европейската комисия 

до края на месец януари 2021 г. Запазва се първоначално обявеният формат на събитието, 

което беше планирано да се състои в средата на месец ноември. Обмислят се два 

варианта за разпределение на панелите на 19 декември: 

1) От 10:00 ч. до 13:00 ч. с кратки почивки, дълга обедна почивка и втори панел до 

18:00 ч.; 

2) От 13:00 ч. до 18:00 ч., като има възможност за open space, в който в неформална 

обстановка участниците да продължат да дискутират темите.  

От Министерството на образованието предложиха да се изпрати специална покана до 

младежките центрове в страната, които да се включат както като панелисти, така и като 

участници. НМФ пое ангажимент да ги включи в програмата, като отправи призив към 

всички членове на НРГ да изпратят свои предложения за панелисти по време на 

конференцията.  

След гласуване в онлайн анкета Работната група прие за име на конференцията 

„Младежко участие 2.0. – възможности и предизвикателства“. НМФ са отправили 

предложение откриването и панелите да се излъчват във фейсбук, като все още се 

обсъжда дали ще бъде възможно да има излъчване и на работата на работните групи. 

Това би било полезно както за популяризиране на Диалога, така и за включването на 

повече хора под формата на въпроси и мнения. 

 



2. Консултации 

 

До 31 януари резултатите от проведените консултации следва да бъдат представени 

на Европейската комисия. В тази връзка НМФ предлага до 20-24 януари 2021 г. да им се 

предоставят събраните резултати от организираните събития, посветени на диалога, за 

да могат да се обобщят и изпратят в срок. 

 

Г-н Цеков представи накратко насоките за провеждането на различни фокус-групи, 

групови дискусии, дебати и др. В документа, който беше изпратен до членовете на НРГ, 

се съдържа информация относно подцелите на Младежка цел № 9. Файлът съдържа 

детайлна информация как  може да се организира и проведе самото събитие и какви са 

различните техники, които могат да бъдат използвани. НМФ може да съдейства с 

предоставяне на онлайн платформи и други дигитални инструменти. За съжаление 

финансовата помощ за такива събития може да бъде изразена единствено в покриване на 

разходите за дигитални платформи. До 10 дни Европейската комисия ще даде отговор 

дали ще могат да се покрият и разходите на фасилитаторите. 

 

НМФ очакват предложения за събития и от участниците в Младежката конференция 

по въпросите за Диалога, организирана от НМФ, която се проведе в периода 23-25 

октомври. Те са получили задача да организират дейност на местно ниво, като имат срок 

до края на месеца да представят своите предложения.  

Относно предоставената от НМФ на вниманието на работната група „Форма за 

мониторинг на участниците след проведено събитие“ г-н Любомир Дренски заяви 

невъзможността ММС да приеме в този вид някои формулираните въпроси и отправи 

запитване дали могат да бъдат променени или коригирани. Представителите на НМФ 

поеха ангажимент да се обърнат към Европейската комисия относно коментара.  

 

3. Разни 

 

Г-н Дренски представи на членовете на НРГ инициативата, организирана за пета 

поредна година от Министерството на младежта, под наслов „Мисията доброволец – 

(НЕ)възможна“ 2020. Конкурсът ще се проведе в три категории – „Доброволческа 

мисия“; „Доброволческа организация“ и „Доброволец“. Процесът по номиниране ще 

тече до 25.11., след което ще започне онлайн гласуване. Във връзка с разпространението 

на вируса COVID-19 и епидемиологичната обстановка в страната, традиционната 

официалната церемония по случай Международния ден на доброволеца ще се проведе 

онлайн.  

 


