
Протокол от онлайн заседание на Национална работна група за 

изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС 07.06.2021 г. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Диалог на ЕС по въпросите за младежта (8-ми цикъл) - текущо развитие; 

2. Проект „Участие и диалог за всички“; 

3. Други. 

 

1. Диалог на ЕС по въпросите за младежта (8-ми цикъл) – текущо 

развитие 

 

Симона Димитрова, председател на НМФ, информира участниците, че към момента 

България се намира на трето място по брой попълнени анкети – общо 306. Единствените 

страни, регистрирали повече отговори, са Словакия и Хърватска. Анкетата продължава 

до 15 юни, а резултатите от нея ще бъдат налични около средата на месец август.  

Оставащите събития до приключване на 8-мия цикъл от Диалога включват 

Европейска младежка конференция в Словения, която ще се състои края на септември 

месец (евентуално 26-29-ти) и подаване на проектно предложение. НМФ представиха 

възможността след приключване на анкетата да се отвори процедура по кандидатстване, 

в рамките на един месец, за младежките делегати, които ще представляват страната на 

Европейската младежка конференция. Предложението на г-жа Димитрова е гласуването 

за делегати от Работната група да се състои в рамките на една седмица и да бъде 

проведено онлайн, а не по време на заседание. След избирането на тримата делегати, 

между 3-5 септември ще се проведе тяхното обучение, на което ще им бъде предоставена 

информация и ще преминат подготовка, с оглед успешното им представяне по време на 

конференцията.  

 

2. Проект „Участие и диалог за всички“ 

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 08.06. по проект „Участие 

и диалог за всички“. По препоръка на Европейските институции бенефициент на проекта 

ще бъде Национален младежки форум, като те са организацията, която следва да подаде 

проектно предложение. Тъй като 8-ят цикъл на Диалога приключва тази календарна 

година, затова проектите ще бъдат с продължителност до 31.12.2021 г. След това се 

обсъжда проектните предложения да бъдат със срок от 2 години. Основната цел на 

проекта ще бъде: „Повишаване на нивото на качествено младежко участие в процесите 

на взимане на решения на всички нива, чрез осъществяване създаване и прилагане на 

пилотен модел за ефективно младежко участие на местно ниво“. 

Симона Димитрова представи проекта, който ще включва три работни пакета:  

 Работен пакет 1: Управление и координация: 

Основната цел на този пакет е ефективно планиране, изпълнение, мониторинг и 

оценка на планираните дейности в проекта съобразно заложените цели. Дейностите, 

които са заложени в него, ще включват: Срещи на екипа на проекта; Срещи на 

Националната работна група и изготвяне на Мониторингови доклади (междинен и 

краен). Екипът на проекта ще бъде: Ръководител: Мирослав Цеков; Координатор: 



Симона Димитрова; Техническо лице: Любомир Дренски – представител на 

Министерството на младежта и спорта и секретар на Националната работна група.    

 Работен пакет 2: Активности и имплементиране: 

Основната цел на този пакет ще бъде повишаване на нивото на качествено младежко 

участие. Дейностите, които са заложени в него, са: Проучване на младежката политика 

на местно ниво; Обучение за делегати на Европейска младежка конференция 

Национална младежка конференция; Разработване на доклад и наръчник за подобряване 

на местното младежко участие; Провеждане на срещи за подписване на споразумение с 

местната власт (5 бр.). 

 Работен пакет 3: Комуникация и разпространение:  

Основна цел на този пакет ще бъде овишаване на видимостта на Диалога в страната 

и популяризиране на резултатите от проекта. Дейностите, които са заложени в него, ще 

включват: Финализиране на надграждането на уеб платформата на Диалога; 

Информационна кампания за младежко участие; Целенасочено разпространение на 

резултати от различните етапи на проекта; Пресконференция за представяне на Toolkit. 

 

3. Други 

Г-жа Димитрова благодари на всички участници в заседанието и напомни, че онлайн 

анкетата ще бъде активна до 15-ти юни и помоли още веднъж за нейното 

разпространение. 


