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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на младежта и спорта 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ЧЛ. 10а ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (2023 – 2025) 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Политиките за младежта на национално ниво в Република България се създават и 

реализират с цел осигуряване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот 

на младежите, за да се развиват те като пълноценни членове на обществото и двигатели на 

позитивна промяна.  

В условията на решаване на редица предизвикателства пред младите хора, като 

влиянието на пандемията от COVID-19 върху образователния процес, ежедневието и 

психичното им здраве, задълбочаващите се социални различия и изменението на климата, от 

особена важност е да бъдат приложени устойчиви инструменти и механизми за подкрепа 

развитието на младите хора в страната. 

В отговор на тези предизвикателства и с цел инвестиране в младежта като значим 

социален капитал Министерството на младежта и спорта разработи нова средносрочна 

Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за 

хазарта (НПИМД)  за периода 2023-2025 г., наричана за краткост Програмата. 

Средносрочният хоризонт за изпълнение на новата Програма е продиктуван от 

необходимостта за: 

- проследяване на измененията в социално-икономическото положение на 

младежите от началото на действие на Националната стратегия за младежта и  

отчитането на изпълнението на приоритетите на Стратегията през съответната 

година (чл. 5, ал. 3 от Закона за младежта); 

- обвързването ѝ с постигането на стратегическите цели на държавната политика за 

младежта за периода 2021–2030 г. чрез устойчиво ангажиране на заинтересованите 

страни в процеса; 

- улесняване процеса на изпълнение и отчитане на политиките чрез участието на 

заинтересованите страни и установяване на връзката между постигнатите 

резултати и заложените стратегически цели; 

- улесняване процеса на програмиране на политики и дейности от младежките 

организации в страната, което ще повиши качеството на проектите и 

балансираното изпълнение на държавната политика на местно ниво чрез 

пренасочване на процеса към повишаване на капацитета на младежките общности 

и разгръщане на младежкия потенциал; 
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- увеличаване на ефективността и ефикасността при разпределението, мониторинга 

и контрола на изпълнението на одобрените проекти с оглед високата отговорност 

към публичния ресурс чрез постигане на заложените индикатори на програмния 

документ. 

Предложените дейности на Програмата са насочени изцяло в полза на младите хора на 

възраст от 15 до 29 г. без ограничение на пол, етническа принадлежност, социално-

икономическо положение и други характеристики.  

Програмата цели насърчаване на тяхното активно включване, инициативност, 

информираност, неформално образование и обучение, учене през целия живот, 

иновативност, творчество, солидарност и съпричастност. Участието на младите хора в 

проекти по Програмата ще разшири техния опит и умения за приобщаване към ценностите 

на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, 

здравословния начин на живот и спорта, както и ще създаде благоприятна среда, в която 

младите хора да разгърнат потенциала си и да имат своите допълнителни лични постижения. 

Това ще спомогне за предотвратяване на противообществени прояви и рисково поведение 

сред младежта в страната.  

 

II. НОРМАТИВНА ОСНОВА 

Съгласно чл. 4 от Закона за младежта държавната политика за младежта се провежда 

от Министерския съвет чрез министъра на младежта и спорта. Министерският съвет приема 

Националната стратегия за младежта и национални програми за младежта, чиито цели 

адресират специфични младежки проблеми. Народното събрание приема Национална 

стратегия за младежта по предложение на Министерския съвет. 

Нормативното основание и източникът на финансовите средства за осъществяване на 

дейностите по Програмата са предвидени в чл. 10а от Закона за хазарта. Средствата от 

вноски за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри се предвиждат 

по бюджета на Министерството на младежта и спорта, като се разходват за финансиране на 

проекти за младежки дейности. 

Национален координатор на Националната програма за изпълнение на младежки 

дейности по чл. 10а от Закона за хазарта, който определя условията за разработване на 

проектни предложения с подробни указания относно изискванията за кандидатстване, е 

министърът на младежта и спорта. 

Условията и редът за финансиране на проекти по национални програми  за младежта 

се определят с наредбата, издадена на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта.  

Програмата е в съответствие и с чл.18 от Закона за младежта.  

 

III. СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ДОКУМЕНТИ 

 

 Националната стратегия за младежта (2021-2030) е разработена съгласно чл. 4, ал. 

1 от Закона за младежта и има за цел да определи дългосрочните цели и приоритети на 

държавната политика за младежта на Република България за срок от 10 години (Одобрена от 

Министерския съвет с Решение № 530 от 22 юли 2021 г. и с Решение № 401 от 22 юни 2022 г. 

Предстои приемането ѝ от Народното събрание). 

 

  Стратегическият документ разглежда младите българи като „Способни, ангажирани и 

овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят 
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за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния 

свят.“  

  За постигането на тази визия Стратегията се фокусира върху следните стратегически 

приоритети:  

  Приоритет 1: Насърчаване на неформалното обучение; 

 Приоритет 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не 

работят и не се обучават (NEETs); 

 Приоритет 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите 

хора; 

 Приоритет 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб; 

 Приоритет 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност; 

 Приоритет 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; 

 Приоритет 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите. 

 

Основният приоритет, целите и ключовите области на Националната програмата за 

изпълнение на младежки дейности 2023-2025 г. са синхронизирани изцяло със заложените в 

стратегическия документ приоритети за постигане. 

При разработването на документа е взета предвид и Стратегията на Европейския 

съюз за младежта за периода 2019-2027 г., чиито цели са:   

 да даде възможност на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, да 

подпомага тяхното личностно развитие и постигане на автономност, да им позволи да 

изграждат своята устойчивост и да ги подсигури с умения за живота, за да се справят 

с променящия се свят;  

 да насърчи младите хора и да им предостави необходимите средства да бъдат активни 

граждани, носители на солидарност и положителна промяна, вдъхновявани от 

ценностите на ЕС и европейската идентичност;  

 да подобри решенията в областта на политиката и начина, по който те въздействат 

върху младите хора във всички сектори, по-специално заетостта, образованието, 

здравеопазването и социалното приобщаване;  

 да допринесе за изкореняването на бедността и всички форми на дискриминация сред 

младежите сред младежите, както и да насърчи социалното приобщаване на младите 

хора. 

Европейските младежки цели за периода 2019 – 2027 г., включени в Стратегията на 

Европейския съюз за младежта, също са взети под внимание, като те са следните: 

 Цел 1: Свързване на ЕС с младежта; 

 Цел 2: Равенство; 

 Цел 3: Приобщаващи общества; 

 Цел 4: Информация и конструктивен диалог; 

 Цел 5: Психично здраве и благоденствие; 

 Цел 6: Подпомагане развитието на младите хора от малките населени места; 

 Цел 7: Качествена работа за всички; 

 Цел 8: Качествено обучение; 

 Цел 9: Пространство и участие за всеки; 

 Цел 10: Устойчива и зелена Европа; 

 Цел 11: Младежки и европейски програми. 
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Други основополагащи документи в процеса по изготвяне на Стратегията са Целите 

на ООН за устойчиво развитие, Програмата на ООН за развитие до 2030 г. и Стратегията за 

младежта на ООН „Младеж 2030: Работа с и за младите хора“. Като приоритети в 

Стратегията за младежта на ООН, в сила от 24 септември 2018 г., са изведени:  

 ангажирането, участието и застъпничеството чрез засилване на младежките гласове за 

разпространението на мирен, справедлив и устойчив свят;  

 информираност и подкрепа чрез гарантиране на по-добър достъп на младите хора до 

качествено образование и здравни услуги;  

 икономическо овластяване чрез достойна работа, подкрепа на по-добрия достъп на 

младите хора до достойна и продуктивна трудова заетост;  

 гарантиране на основните права чрез защита и насърчаване на правата на младите 

хора и подкрепа на тяхната гражданска и политическа ангажираност;  

 мир и изграждане на устойчивост чрез подкрепа на младите хора като катализатори на 

мир, сигурност и хуманитарни дейности. 

  Стратегията на Съвета на Европа до 2030 г. за младежта също е взета под 

внимание със съответните приоритети: 

 обновяване на плуралистичната демокрация; 

 достъп на младите хора до права; 

 съвместен живот в мирни и приобщаващи общества; 

 младежка работа. 

 

IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 

 Законосъобразност; 

 Ефективност и ефикасност на ресурсите; 

 Децентрализация; 

 Многосекторен подход; 

 Равен достъп за всички млади хора в България; 

 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност;  

 Съответствие на програмата с национални, европейски и международни 

стратегически документи; 

 Всеобхватност; 

 Партньорство; 

 Прозрачност; 

 Обратна връзка; 

 Приемственост на документите.  

 

V. ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ НА ПРОГРАМАТА 

 

Основен приоритет на Програмата е създаване на благоприятни условия за младите 

българи да се развиват и израстват така, че да достигнат визията „Способни, ангажирани и 

овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят 

за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния 

свят“. 
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VI. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10а ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА 

 

 Стимулиране на инициативността на младите хора, насърчаване на гражданската 

ангажираност, участието и овластяването, формиране на социално отговорно 

поведение, развитието на младежките дейности и младежката работа, вкл. чрез 

мобилност, доброволчество, творчество и култура на местно, общинско и областно 

ниво; 

 Стимулиране на креативността на младите хора по проблемни теми от изключителна 

важност за съвременното общество във всички области, като превенция на рисковото 

поведение и различните форми на зависимости, опазване на околната среда, 

стимулиране на здравословния и природощадящ начин на живот, опазване на 

културно-историческото наследство; 

 Предоставяне на равен достъп до младежки дейности и услуги, решаване на 

демографски проблеми, развитие на капацитета на младите хора в различните региони 

с оглед на намаляване на различията, преодоляване на социалното изключване, 

намаляване на бедността, повишаване на информираността и дигиталните 

компетенции на младежи от малките населени места и райони.   

 

VII. КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10а ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА: 

 

Ключова област 1. Младежки дейности и младежка работа 

Програмата осигурява подкрепа за реализиране на инициативи на млади хора за 

повишаване на тяхната гражданска активност и участие в местното развитие чрез младежки 

дейности, включващи доброволчество, творчество и култура на местно, общинско и 

областно ниво. Тя предоставя подкрепа и за развитието на капацитета и повишаването на 

заетостта на младежките работници на местно, регионално и национално ниво, повишаване 

качеството на младежката работа и подобряване на свързаността на „общността на 

практикуващите“. 

 

Ключова област 2. Младежки инициативи и кампании 

Програмата осигурява подкрепа за организиране и провеждане на национални 

инициативи и кампании с участието на  млади хора, свързани с проблемни теми от 

изключителна важност за съвременното общество – превенции на рисковото поведение и 

различните форми на зависимости, опазване на околната среда, стимулиране на 

здравословния начин на живот, опазване и разпространяване на културно-историческото 

наследство, насочване на общественото мнение към решаване на злободневни проблеми и 

др. 

 

Ключова област 3. Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки 

населени места1 

Програмата предоставя подкрепа за активно включване на младежи от малки 

населени места чрез подобряване на достъпа им до младежки дейности, инициативи и 

                                                 
1 Населени места в Р България с население до 10 хил. жители. 
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услуги, включително чрез мобилна младежка работа за подкрепа на тяхното личностно 

развитие. 

 

Ключова област 4. Подобряване на условията по младежката инфраструктура. 

 Програмата предоставя подкрепа за подобряване на младежката инфраструктура 

(младежки домове, младежки пространства, младежки центрове, читалища, младежки зони и 

пр.) чрез дейности за подобряване на състоянието на средата за провеждане на младежки 

дейности.  

 

VIII. СРОК И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ  

 

Програмата се реализира в периода 2023-2025 г., като дейностите се осъществяват на 

територията на цялата страна при условията и реда на конкретната обявена процедура за 

кандидатстване за всяка една отделна година.  

Първата за всяка една година процедура за кандидатстване се обявява в срок до месец 

март на същата година. В случай че до месец март Законът за държавния бюджет на 

Република България за съответната година не е приет, то процедура за кандидатстване се 

обявява в срок не по-късно от 14 дни от приемането му. 

Ключовите области 1,3 и 4 се реализират на местно, общинско и областно ниво, а 

Ключова област 2 се осъществява на национално ниво в минимум десет административни 

области на страната.  

 

IX. ЦЕЛЕВА ГРУПА 

 

Преки целеви групи на Програмата са младите хора от цялата страна на възраст между 

15 и 29 години и младежките работници. Младите хора могат да бъдат преки или непреки 

участници, както и ползватели на резултатите от проектните дейности. Други непреки 

участници в програмата могат да бъдат представители на местни, общински, национални 

структури и институции, гражданския сектор и други заинтересовани страни.  

 

X. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

 

 Допустимите кандидати по Програмата са определени в наредбата, издадена на 

основание чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта.  

Кандидатите могат да бъдат бенефициер само по една от програмните ключови 

дейности в рамките на една календарна година.  

 

XI. ФИНАНСОВА РАМКА 

 

Финансирането на одобрени проекти по програмата се осигурява в рамките на 

предвидените за тази цел средства със закона за държавния бюджет за съответната година в 

периода 2023-2025 г., до размера на получения по бюджета на Министерството на младежта 

и спорта трансфер от Националната агенция по приходите съгласно чл.10а, ал.2 от Закона за 

хазарта. Годишният размер на финансиране, в т.ч. общо за съответната година и 

специфицирано по ключови области, ще се публикува при обявяване на първата за всяка 

една година процедура за кандидатстване. .  

Индикативното разпределение на финансовия ресурс на Програмата е: 
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Ключова област 1. Младежки дейности и младежка работа – 35% от годишното 

финансиране по Програмата, като ежегодно министърът на младежта и спорта ще определя 

част от ресурса за подкрепа на инициативи на неформални младежки групи. 

Ключова област 2. Младежки кампании – 20% от годишното финансиране по 

Програмата. 

Ключова област 3. Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки 

населени места – 25% от годишното финансиране по Програмата. 

Ключова област 4. Подобряване на условията по младежката инфраструктура – 20% 

от годишното финансиране по Програмата.  

 

Прогнозният дял на всяка от ключовите области може да бъде променян в рамките на 

всяка програмна година съобразно целите на държавната политика за младежта, както и при 

наличие на неусвоен ресурс по дадена ключова дейност и потребност от допълнителен такъв 

в друга при провеждането на конкретна процедура.  

Максимално финансиране за 1 проект по всяка ключова област се определя за всяка 

конкретна процедура, като същото не може да надвишава 250 000 лева.  

 

XII. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА  

 

Програмата се администрира от Министерството на младежта и спорта. Министърът на 

младежта и спорта е национален координатор на Програмата и ежегодно обявява 

конкурсните процедури за кандидатстване с проектни предложения по Програмата, като: 

 популяризира Програмата чрез интернет страницата на администрацията 

(www.mpes.government.bg) и интернет страницата „Национална информационна 

система за младежта“ (www.nism.bg) чрез публикуване на обява за конкурсни 

процедури, формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи към тях, указания 

за разработване, изпълнение и отчитане на проекти, методология за оценка на 

проектни предложения и други документи, свързани с изпълнението и отчитането на 

проектите по Програмата; 

 предоставя допълнителна информация и консултира заинтересованите страни относно 

Програмата; 

 наблюдава и контролира изпълнението на дейностите по проектите; 

 следи и контролира законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата; 

 изготвя оценка на изпълнението на Програмата за установяване на съответствието, 

ефективността, ефикасността и устойчивостта при изпълнението ѝ. 

 

Дейностите по администриране на Програмата се изпълняват в съответствие с 

наредбата, издадена на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта. 

Конкретните условия за кандидатстване за всяка текуща година и очакваният размер на 

финансиране на едно проектно предложение се оповестяват от националния координатор 

чрез публикуване на конкурсните процедури и детайлни указания за разработване на проекти 

по Програмата. 
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XIII. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ  

 

КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 1. МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКА РАБОТА 

 

Приоритети на Ключова област 1 „Младежки дейности и младежка работа“ са: 

- стимулирането на инициативност, самостоятелност, активно гражданско съзнание, 

доброволчески дух и творчество у младите хора съобразно отчетени обществени 

нужди или личните интереси на инициаторите на проекта; 

- развитието на капацитета и повишаването на заетостта на младежките работници 

на местно, регионално и национално ниво, повишаване на качеството на 

младежката работа и подобряване на свързаността на „общността на 

практикуващите“ 

Цели: 

 Да се стимулират инициативността, самоорганизирането, младежкото творчество и 

изявата на младите хора; 

 Да се насърчават инициативи, генерирани от млади хора; 

 Да се популяризират формите на неформалното образование; 

 Да се представят и популяризират различните етнически общности и техните култури 

за изграждане на толерантност и разбирателство; 

 Да се подкрепят дейности за превенция на рисковото поведение на младите хора във 

всичките ѝ аспекти; 

 Да се подкрепи социалното включване на младежи и подрастващи със специални 

потребности и такива в неравностойно положение; 

 Да се популяризират и мултиплицират добри практики на младежка ангажираност, 

участие и овластяване; 

 Да се насърчи гражданското образование и обучение по въпросите, свързани с 

демокрацията, върховенството на закона, правата на младите хора, борбата с 

дискриминацията и равнопоставеността между половете; 

 Да се стимулира младежкото лидерство; 

 Да се осигури ефективно представителство на интересите на младите хора във 

формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на общинско и 

местно ниво; 

 Да се подпомогне създаването на младежки пространства във всяка община или 

населено място; 

 Да се развие капацитета на младежките работници в различните региони с оглед на 

намаляване на различията; 

 Да се подкрепи административния и организационния капацитет на младите хора и 

техните организации.  

 

Какви дейности се подкрепят и как да се представят: 

Дейностите трябва да са инициирани съвместно и/или самостоятелно от млади хора за 

организиране и провеждане на инициативи на местно или общинско ниво по актуални за 

младежите теми, свързани с техните интереси в инициативната група, социално отговорни 

дейности или всякакви младежки дейности, изброени в чл. 18 и 19 от Закона за младежта, без 

ограничения, стига да допринасят за повишаване на неформалното образование и обучение 
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на участниците или да имат силно изразена полза за конкретна уязвима група или за 

местната общност. 

Проектните дейности следва да бъдат насочени към активиране участието на младите 

хора (15 – 29 г.) в различни видове младежки инициативи, включително доброволчески, на 

територията на тяхното населено място или община като опазване на културното наследство, 

творчески, социални, спортни, както и инициативи, свързани с гражданска защита, околна 

среда, развиване на личностни умения и компетенции, развитие на активно гражданско 

съзнание, приспособяване  на младежки пространства, предаване на основни ценности на 

младите хора като уважение към човешкото достойнство, равенството, човешките права, 

търпимостта и липсата на дискриминация и др. 

Приоритетно се стимулират младежки дейности, включващи креативни решения и 

конкретика при характеризирането на място, участници, ползватели и крайни продукти или 

придобито неформално образование. За целта организациите и/или младежите трябва ясно да 

докажат, че те са носители на идеята и да защитят нуждата от нея, както и способността си 

самостоятелно да осъществят дейностите.  

Необходимо е инициативите да бъдат видими и значими за местната общност, за 

самите участници или други уязвими групи, както и да привличат голям брой други млади 

хора, които също да се включат в тях. 

Кандидатите трябва да гарантират, че са взети подходящи мерки за осигуряване на 

безопасността и е предвидена защита на участниците, които участват пряко в проекта. 

 Проектите, насочени към развитие на младежката работа, следва да създадат условия 

и да развиват подходящи методи за обучение, предоставяне на услуги за развитие на 

капацитета на младежките работници и младежките лидери, както и осъществяване на 

анализи и оценки за въздействие от изпълнението на проекти на местно ниво.  

 Проектите за младежки дейности и младежка работа трябва да осигуряват и устойчив 

административен и организационен капацитет за младите хора и техните организации.  

 Допустими са и дейности за провеждане на проучвания, свързани с хазартна и други 

зависимости.  

 

КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 2. МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ 

 

Приоритет на Ключова област 2 „Младежки инициативи и кампании“ е насочване на 

вниманието на младите хора и обществеността към предизвикателствата за решаване в 

обществото и стимулиране към определени действия за намиране на решения във връзка с 

належащи нужди от социален, екологичен и др. характер чрез иновативни и креативни 

комуникационни методи на реализация, които водят до дълготраен ефект. 

Цели: 

 Повишаване на информираността на младите хора по теми, важни за развитието на 

обществото и на самите тях; 

 Влияние върху нагласите и поведените им за справяне с предизвикателства от 

социален, екологичен и др. характер; 

 Повишаване на ангажираността и прякото участие на младите хора за предприемане 

на конкретни действия за справяне с предизвикателства от социален, екологичен и др. 

характер; 

 Демонстриране на знания и умения на младите хора по съответните теми; 

 Опровергаване на митове и погрешни схващания; 

 Повишаване на медийната грамотност. 
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Какви младежки инициативи и кампании се подкрепят и как да се представят: 

Ключова област 2 „Младежки инициативи и кампании“ осигурява подкрепа за 

организиране и провеждане на национални инициативи и кампании на млади хора, свързани 

с теми от изключителна важност за съвременното общество като превенции на рисковото 

поведение и различните форми на зависимости, опазване на околната среда, стимулиране на 

здравословния и природощадящ начин на живот, опазване и разпространяване на културно-

историческото наследство, насочване на общественото мнение към злободневни проблеми и 

др. 

Инициативите или кампаниите следва да имат информативен и образователен 

характер, да са постигнати с атрактивни методи, имащи за цел насочване, респективно 

задаване на посока към определени действия за изпълнение на важна за дадена социална 

група хора, природата (флора и фауна) или негативна тенденция. Видовете младежките 

кампании могат да бъдат информационни, застъпнически, социални, екологични и др.  

Основната цел и фокусът на инициативата или кампанията трябва да бъдат ясно 

дефинирани, като се формулира желаната промяна и начина на мобилизиране на ресурсите 

за постигане на максимален ефект на национално ниво, като се опишат техниките, които ще 

бъдат използвани. За да са ефективни, следва да се докаже съществуващ проблем, да се 

променят отношението и нагласите и да се предложи алтернатива. Средствата за реализация 

и комуникационните канали на кампаниите могат да бъдат медии, срещи и събития с 

представители на местната, централната власт и заинтересовани лица, както и да се 

осъществят посредством организиране на  петиции, привличане на  популярни личности за 

каузите на кампанията, заявления, открити писма и обръщения в средствата за масова 

информация, концерти с послания, крупни инициативи за почистване и опазване на околната 

среда, хепънинги и др. дейности с прякото участие на млади хора. 

Младежките инициативи и кампании следва да са разбираеми и убедителни, да се 

основават на една централна тема или проблем, да отразяват реалния живот (на целевата 

група), при възможност да мобилизират вече съществуващи ресурси и да бъдат оригинални и 

креативни. 

 

КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 3. РАВЕН ДОСТЪП ДО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЛАДИ 

ХОРА ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА* 

 

Приоритет на Ключова област 3 е предоставяне на равен достъп до младежки 

дейности и услуги за личностно и професионално развитие на младите хора в малките 

населени места. 

 

Цели:  

 Предоставяне на равнопоставен достъп до информация, електронно приобщаване и 

повишаване компетенциите за дигитална работа; 

 Осигуряване на ефективен достъп до качествени младежки дейности и инициативи, 

информация, обучение и консултиране на младите хора в малките населени места; 

 Намаляване на миграционните процеси сред младите хора; 

 Развитие на капацитета на младите хора в различните региони с оглед на намаляване 

на различията; 

 Преодоляване на социалното изключване и намаляване на бедността; 

 Насърчаване на участието на младите хора в местното самоуправление. 



11 

 

 

Какви младежки дейности се подкрепят и как да се представят: 

Подкрепят се проекти за включването на млади хора от малки населени места, 

включително млади хора с по-малки възможности. Дейностите следва да са свързани с 

тяхното личностно и кариерно израстване или да са такива, разработени спрямо техните 

нужди и интереси. Също така се подкрепят дейности, с участието в които младите хора ще 

могат да допринесат за развитието на общността и населеното място, в което живеят. 

Проектните предложения в тази ключова област могат да включват младежки дейности за 

насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на 

младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, 

културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот, спорта, 

безопасността на движението по пътищата, инициативи, допринасящи за развитие на 

местните общности и за предотвратяване на противообществените прояви на младежите.  

* За целите на настоящата програма малки населени места са такива с население до 

10 000 души. 

 

КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО 

МЛАДЕЖКАТА ИНФРАСТРУКТУРА. 

 Приоритет на Ключова област 4 е предоставяне на подкрепа за подобряване на 

младежката инфраструктура (младежки домове, младежки пространства, младежки центрове, 

читалища, младежки зони и пр.).  

 Цели:  

 Осигуряване на качествена среда за провеждане на младежки дейности.   

 Насърчаване на доброволческата активност на младите хора в дейности по 

подобряване на средата, където провеждат своите дейности и инициативи.  

 Осигуряване на устойчивост чрез дългосрочно въздействие върху средата, в която се 

провеждат младежки дейности.   

 

Какви дейности се подкрепят и как да се представят: 

Подкрепят се дейности, които подобряват състоянието на местата, където младите 

хора могат да извършват младежки дейности. Дейностите трябва да са свързани с промяна на 

текущото състояние и създаване на качествена младежка среда. Проектните предложения в 

тази ключова дейност могат да включват дейности за подобряване на средата, включително 

чрез ремонтни дейности и доставка на оборудване, както и доброволчески инициативи. Също 

така, всеки проект може да включва и дейности, свързани с ангажирането на младите чрез 

обучения, форуми, дискусии, симулации и прочие.  

 

 

 

XIV. ИНДИКАТОРИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОДА НА ПРОГРАМАТА 

 

№ Вид на индикатора Стойност на индикатора 

1. Дял на достигнати млади 

хора, включително чрез 

комуникационни кампании 

и чрез социални мрежи 

 

20% от младите хора в страната съгласно 

официалните данни на НСИ за съответната 

година. 
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2. Дял на млади хора, 

участвали в дейности по 

проекти, финансирани от 

Програмата, в т.ч.: 

 

2,5% от младите хора в страната съгласно 

официалните данни на НСИ за съответната 

година. 

 

2.1. Дял на млади хора, които са 

с по-малки възможности, 

участвали в дейности по 

проекти 

10% от дела на младите хора, участвали в 

дейности по проекти, финансирани от 

Програмата (Индикатор 2) 

2.2 Дял на млади хора, 

участвали в проектни 

дейности, живеещи в малки 

населени места 

30% от дела на младите хора, участвали в 

дейности по проекти, финансирани от 

Програмата (Индикатор 2) 

3.  Брой младежки работници, 

обхванати в проекти за 

младежка работа 

100 лица 

4. Брой обновени младежки 

пространства 

Мин. 16 обновени младежки пространства  

5. Намален дял на 

противообществени прояви 

и рисково поведение сред 

младежта в страната (чрез 

оценка на въздействието) 

Нямаляване на дела с 5 % спрямо 

установената стойност за предходната 

година  

 

 * За целите на Програмата млади хора с по-малко възможности са такива, които 

нямат същите възможности като връстниците си поради наличието на едно или повече 

от следните обстоятелства или ситуации: рисково поведение, социални трудности; 

икономически трудности; образователни трудности; културни различия,  различни форми 

на увреждания; здравословни проблеми, географски обстоятелства и др. 

 

XV. КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА 

 

Контрол 

Контролът по изпълнение на програмата се осъществява от Министъра на младежта и 

спорта. 

 

Наблюдение 

Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейности по финансираните 

проекти се извършва от Министерството на младежта и спорта в съответствие с функциите, 

описани в Устройствения правилник на министерството. 

 

Оценка 

В рамките на програмния период се предвижда да се осъществи междинна и 

окончателна оценки на Програмата за установяване на съответствието, ефективността и 

устойчивостта от изпълнението ѝ. 


