
Протокол от онлайн заседание на Национална работна група за 

изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС 09.03.2021 г. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Селекция на делегати за Европейската младежка конференция в Португалия; 

2. Други. 

 

В заседанието се включиха общо представители на 5 организации – Министерство 

на младежта и спорта; Национален младежки форум (НМФ); Български младежки 

червен кръст; Национално сдружение на общините в Р България и Национален център 

за обществено здраве и анализи.  

По дневния ред: 

1. Селекция на делегати за Европейската младежка конференция в 

Португалия 

 

Европейската младежка конференция ще се проведе в периода 12-15 март и ще бъде 

на тема Европейска младежка цел №9 „Пространство и участие за всички”. Тя ще се 

проведе онлайн в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския 

съюз – Германия, Португалия и Словения.  

Симона Димитрова, председател на НВФ, отбеляза, че организаторите на 

конференцията са изпратили покана за участие едва миналата седмица и поради тази 

причина срокът за подаване на кандидатури е кратък. Общият брой постъпили 

кандидатури е 12 като има двама кандидати, които не отговарят на възрастовия 

критерий. Преди заседанието три организации са изпратили своите гласове, тъй като 

няма да имат възможност да участват в заседанието.  

В резултат на процедурата по гласуване, най-много гласове събраха кандидатите: 

Михаил Иванов, Богомила Корманова и Никол Първанова. Тъй като времето до 

началото на конференцията е малко, обучението на делегатите ще се проведе онлайн. 

То ще включва разглеждане на качествените консултации, които бяха проведени 

миналата година, тяхното обобщение и извеждане на изводи и резултати. 

 

2. Други 

 

НМФ съобщиха, че Европейската работна група са стартирали официално 

консултациите на обобщената платформа на Европейската Комисия. Анкетата е 

преведена на български език и вече може да бъде попълвана, като крайният срок е 

средата на месец юни. За улеснение тази година платформата автоматично ще 

обобщава резултатите. Линк към платформата ще бъде качен на българския сайт на 

Диалога за младежта, както и ще се разпространява в социалните мрежи и канали на 

всички членове на Работната група.  

Линк към анкетата: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-YOUTH-DIALOGUE-

8TH-CYCLE#page1 


