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Диалога на ЕС по въпросите за 
младежта

● Механизъм за консултация и участие на младите хора на ниво Европейски съюз,
чрез който могат да задават дневния ред в политиката за младежта на континента.

● Провежда се на т.нар. тематични цикли, които съответстват на ротационното
председателство на Съвета на Европейския съюз.

● Координира се от Европейска работна група, която включва в състава си
представители на Европейската комисия, Европейски младежки форум, ресорните
институции и националните младежки съвети от държавите от
председателстващото трио.

● На национално ниво се ръководи от Национална работна група,
председателствана от националния младежки съвет по препоръка на Съвета на
министрите и включва представители на различни заинтересовани страни.



Резултати и ключови постижения

● Консултации и допитване получаване на мнението на
младите хора в Европа.

● Европейски младежки конференции – обратна
връзка, обмяна на добри практики и разработване на
решения и политики.

● Препоръки на Съвета на министрите.● Препоръки на Съвета на министрите.

● Европейската гаранция за младежта – резултат от 1-ви
цикъл на Диалога (Младежка заетост 2010-2011
г., Испания, Белгия, Унгария).

● Европейските младежки цели – 6-ти цикъл на Диалога
(2017-2018 г., Естония, България, Австрия).
○ Над 50 000 младежи от цяла Европа.



8-ми цикъл „Пространство за 
демокрация и участие“

● Страни председатели на Съвета на ЕС: Германия – Португалия –
Словения

● Период на изпълнение: юли 2020 г. – декември 2021 г.
● Основни цели:

○ Засилване на Диалога на ЕС като пространство за смислено
● Основни цели:

○ Засилване на Диалога на ЕС като пространство за смислено
участие на младите хора в процесите на вземане на решения.

○ Принос към мейнстрийминга и
многостепенното, междусекторно изпълнение на Европейските
младежки цели.

○ Конкретни стъпки за постигане на Европейска младежка цел №9
„Пространство и участие за всички“



8-ми цикъл в България : „Диалог и 
участие“

● Основни цели:
○ Да изследва предпоставките за младежко участие на местно ниво в Република

България
○ Да изготви пилотен модел за подобряване на младежкото участие на местно

ниво, който предлага конкретни инструменти за взаимодействие и подкрепа на
младите хора.младите хора.

○ Да приложи поне един от елементите от пилотния модел в най-малко 5 общини в
страната

● Осъществени дейности: Обучение за посланици на Диалога, изследване на
предпоставките за младежко участие на местно ниво, Национална конференция
„Младежко участие 2022 г.“

● Ключови постижения:

○ Рекорден брой (на 3-то място в Европа) участници в количественото проучане част от
консултациите – 556 младежи.

○ Наръчник за местна младежка политика



Проучване
● Проучване на предпоставките за младежко участие на местно ниво

○ Базирано на кабинетно проучване на публична информация, на страниците на 265 общини в 
страната.

○ Задълбочено с кратки телефонни интервюта с представители на извадка от 55 общини.

■ 9 областни центъра над 50 000 жители;

■ 28 средни общини между 10 000 и 50 000 жители;

■ 18 малки общини с население по-малко от 10 000 жители.
● Изследва следните компоненти: 

○ Има ли съответната община действаща общинска младежка стратегия? 

○ Има ли общината консултативен младежки съвет или други структура за младежко участие?

○ Има ли общината ясно обособен бюджет за младежки дейности?



Има ли действаща общинска младежка 
стратегия?

● Изградена нова платформа 

● Цялостно визуално изграждане на Диалога на ЕС с цел разпознаваемост сред младите хора

● Изработено ново лого - 2 варианта

● Комуникационен план за следващите 6 месеца
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Решения?

● Наръчник за младежко участие на местно ниво:

○ Как да разберем мнението на младите хора на 
местно ниво? 

○ Как да създадем, какво съдържа и защо е 
необходима младежка стратегия?

○ Как младите хора развиват ключовите си 
компетентности? 

○ Как и защо се създават и функционират 
консултативни младежки съвети? 

○ Мониторинг – защо и как? 



9-ти цикъл „Ангажиране заедно за 
устойчива и включваща Европа“

● Основни цели:
○ Европейски младежки цели №3 „Включващи общества“ и №10 „Устойчива и зелена

Европа“

● Председателстващи страни: Франция, Чехия и Швеция

● Период на провеждане : януари 2022 – юни 2023 г.

● Осъществени дейности: Национална среща на младежките съвети и парламенти, 12
събития свързани с консултациите в 9 града в страната.

● Ключови постижения: Рекорден брой участници в събитията част от етапа на качествените
консултации – 209 младежи.

● Предстоящи дейности: Превод и адаптиране на резултатите от консултациите и
разработване на конкретни предложения за политики и национален доклад, Национална
младежка конференция ( първа половина на 2023 г.)



Защо е важен?

● Ясно рамкиран процес на структурирано сътрудничество между младите
хора, младежките организации и вземащите решения.

● Възможност за получаване на мнението на младите хора по важни за тях проблеми.
● Дава възможност за сверяване на часовника на европейско ниво.● Дава възможност за сверяване на часовника на европейско ниво.
● Европейските младежки цели рамкират основните проблемни области пред младите

хора (изведени от самите тях) – да се изкара цифра от 7-ми цикъл. и очертават
необходимите интервенции.

● Възможност за развитие на ключови компетентности сред младите хора.
● Пример за целенасочено финансово обезпечаване на процеси с ясна и доказана

добавена стойност.



Благодаря за вниманието!

● Мирослав Цеков
● E-mail: president@nmf.bg
● Тел.: + 359 888 10 6961
● www.nmf.bg

● www.youth-dialogue.bg
● Министерство на 

младежта и спорта –
секретар на НРГ

● youth.policy@mpes.govern
ment.bg


