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ПРОЕКТ  

„С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО - 

МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ” 
 

Проект „ С поглед в бъдещето -  Младежки диалози в Родопите”, 
бенефициент: Сдружение „Eкосвят Родопи“ - Смолян, се изпълнява с 
финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  
Сдружение „Eкосвят Родопи“ и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейскaта комисия и Националната агенция. 

Сдружение „Екосвят Родопи“ - Смолян 



6 – 8 юли 2016 г. 

гр. Девин 

 





Приета през месец март 1992 г. от Конгреса на 
местните и регионални власти с резолюция 237 и 
препоръка R / 97/ 3 на Комитета на министрите на 
страните членки.  

 

На 29 юли 1999г. Народното събрание на Република 
България приема Декларация във връзка с 
Европейската харта за участието на младите хора в 
живота на общините и региона (обн. в ДВ бр. 70 / 
1999г.), с която се препоръчва на органите на 
Изпълнителната власт и на местно самоуправление 
да възприемат като своя практика принципите 
залегнали в Хартата. 

 



Хартата не изчерпва всички мерки, позволяващи на 
младите хора да живеят заедно в по-добра 

хармония. 

 Тя представя само определени насоки в 
улесняването на младите хора за участието им във 

вземането на засягащи ги решения. 

Чрез обсъждане на проблемите и предприемане на 
действия съвместно с младите хора, а не просто за 

тях, представителите на местните и регионални 
власти да им помогнат да се изправят на крака и да 
помислят по-трезво за всекидневието си, да станат 

пълноценни граждани на своята община или 
регион. 

 



РЕЗЮМЕ 

 

на принципите на Европейската 

харта за участието на младите 

хора в живота на общините и 

регионите 



 За да насърчават участието на младите хора в живота 

на общината/региона, общините и регионите приемат 

да осъществяват следните видове политика: 

• Политика за свободното време и социално-

културната дейност (член 3 - 7); 

• Политика за насърчаване на трудовата заетост и 

намаляване на безработицата сред младите хора (чл. 

12- 15); 

• Жилищна политика (член 12 - 15);                                               

• Образователна политика за насърчаване на 

участието на младите хора в живота на общините и 

регионите (чл.6-18); 

 



 •Политика за мобилността на младите хора като 

средство за постигане на по-добър регионален и 

икономически баланс в Европа (член 19); 

• Политика за социална и здравна защита (член 20-23); 

• Програма за изграждане на информационни центрове 

и бази данни, обслужващи младите хора (член 24); 

• Политика за създаване на равнопоставеност на двата 

пола сред младите хора (член 25 - 28); 

• Специфична политика за селските райони (член 29); 

• Специфична политика в областта на културата (чл.30); 

• Екологична политика (член 31 - 33). 

 



Общините и регионите приемат да оптимизират 

институционалните условия, касаещи участието на 

младите хора в процесите на вземане на решения и 

дебатите, които ги засягат: 

 

• Младежки представители в органите на 

местната/регионалната власт (член 37); 

• Създаване на структура за съвместно управление 

на проекти (член 38 -41); 

• Създаване на структура за консултации (член 42). 

 





 

 

 

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА 

 



 

определя основните принципи, управлението и 
финансирането на дейностите, осъществявани в    

  изпълнение на държавната политика за младежта 

 

Държавната политика за младежта се провежда 

от Министерския съвет чрез министъра на младежта и 
спорта и в съответствие с Националната стратегия за 

младежта. 

При провеждане на държавната политика за 

младежта министърът на младежта и спорта се 
подпомага от Националния консултативен съвет за 

младежта. 

 

 
 



 

Областните управители осигуряват провеждането на 
държавната политиката за младежта на територията на 

съответната област, като: 

работят в сътрудничество с Министерството на  младежта и 
спорта и с младежките организации, регистрирани на 

територията на съответната област, когато се разглеждат 
въпроси, свързани с младежката  политика; 

анализират състоянието на младежта в областта и 
формулират приоритетите и специфичните цели и мерки за 

развитие на регионалната политика за младежта. 

Областният управител изготвя областния план за младежта, 
като обобщава общинските планове за   младежта. 

Ежегодно до 1 март областните управители предоставят 

утвърдените областни планове за младежта на министъра на 
младежта и спорта. 

 
 



 

 

Общинският план за младежта се приема от 
общинския съвет по предложение на кмета на 
общината след съгласуване с общинския 
консултативен съвет по въпросите за 
младежта, където такъв е създаден. 

Общинският план за младежта определя 
целите и приоритетите на общинската 
политика за младежта, както и 
финансовите ресурси за неговата 
реализация в съответствие с 
Националната стратегия за младежта. 



 

 

 

 

Ежегодно до 31 януари кметовете на общини 

предоставят на областните управители 

общинския годишен план за младежта за 

текущата година и отчет за изпълнението на 

дейностите, насочени към младежите на 

територията на общината за предходната 

година. 



 

 

Държавата и общините насърчават и подпомагат 

осъществяването на дейности и услуги за 

младежта, които се изразяват във: 
1. информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, 

общественото и кариерното развитие на младежта; 

2. дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им 

трудова и житейска реализация; 

3. дейности за организиране на свободното време; 

4. 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 и предотвратяване на 

противообществените прояви на младежите; 

5. дейности в подкрепа на младежкото доброволчество. 

 



 

 



 

 

ВИЗИЯ 

 

Подобряване качеството на живот на 

младите хора и на условията за успех на 

всеки млад човек чрез устойчиви 

механизми за инвестиране в младежта 

като значим социален капитал и за 

мобилизиране потенциала на младите 

хора в развитието на България и 

Европейския съюз. 



СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО  

      РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ 

       УСЛУГИ 

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 

4. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В  

    НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

7. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И  

    СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ 

8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

9. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА 

    ПРЕСТЪПНОСТТА 

 
 



 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

ЗА МЛАДЕЖТА 

(2011 – 2015) 

 



 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

ЗА МЛАДЕЖТА 

(2016 – 2020) 

 



 

ВИЗИЯ  

• Подобряване качеството на живот и 
реализация на младите хора чрез създаване и 
прилагане на устойчиви механизми за 
инвестиране в младежта като значим социален 
капитал, който допринася за пълноценното 
социално-икономическо развитие на България 
като страна членка на Европейския съюз.  



 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  
• Стратегическите цели са в подкрепа на изпълнението на следните 

стратегическите цели на Националната стратегия за младежта (2010-
2020):  

•  Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа 
на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в 
съответствие с потребностите и интересите им.  

•  Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.  

•  Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила 
за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, 
социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране 
на гражданско самосъзнание.  

•  Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в 
малките населени места и селските райони.  

•  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 
качествена професионална реализация на младите хора в България.  



 

• ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА/ЛОГИКА НА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ  

 

• Министърът на младежта и спорта одобрява индикативна 
годишна програма и обявява годишните приоритети в 
зависимост от потребностите на младите хора и от социално-
икономическата среда в страната.  

• Конкретните условия за кандидатстване за всяка текуща година 
и размерът на отпусканата финансова помощ се оповестяват от 
националния координатор чрез публикуване на конкурсните 
процедури и предоставяне на указания за разработване на 
проектни предложения по Програмата.  

• Програмата предвижда финансиране на младежки дейности по 
следните подпрограми:  



ПОДПРОГРАМА 1:  

РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ МЛАДЕЖКИ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ 

ЦЕНТРОВЕ (МИКЦ)  

• Чрез откриването на МИКЦ-ове във всички областни 

градове се цели подкрепа на младите хора в страната, 

чрез създаване на условия и възможности за 

личностното им и професионално развитие и чрез 

предоставяне на безплатни специализирани услуги, 

съобразно потребностите на младежите и 

спецификите на конкретното населено място.  



ПОДПРОГРАМА 2:  

НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ 
И КАМПАНИИ  
Финансиране изпълнението на проектни предложения от 
неправителствени организации, работещи в младежката сфера, както и от 
неформални младежки групи в шест тематични области: 

• Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в 
доброволчески инициативи;  

• Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;  

• Тематична област 3. Насърчаване на здравословния начин на живот 
сред младите хора;  

• Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките 
населени места;  

• Тематична област 5. Младежко предприемачество;  

• Тематична област 6. Европейски политики и председателство на 
България на Съвета на ЕС.  

 



Основни принципи за реализацията на 

Програмата:  
 

• Съответствие на програмата с националните, европейските и 

международните документи;  

• Законосъобразност;  

• Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към 

всички групи младежи;  

• Ефективност, ефикасност и устойчивост на младежките проекти и 

инициативи, реализирани по Програмата;  

• Децентрализация;  

• Многосекторен подход;  

• Равен достъп за всички младежи в България;  



Основни принципи за реализацията на 

Програмата:  
 

• Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за 

младежи, младежки проекти и инициативи;  

• Професионализъм при управлението на услугите за младежи;  

• Прозрачност и икономичност при усвояването на финансовите 

средства;  

• Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и 

услуги;  

• Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и 

национално ниво с участието на всички заинтересовани страни.  



• ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  

Национална програма за младежта (2016-2020) е 

насочена към:  

     1. Младежи на възраст от 15 до 29 години;  

     2. Младежки работници и други специалисти, 

които са директно ангажирани с предоставянето на 

услуги или други дейности в подкрепа на младежкото 

развитие.  



 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 

МЛАДЕЖТА (2016-2020)  

ЗА 2016 Г.  



1.1.1. Развитие на мрежа от Младежки информационно 

- консултантски центрове -  

                       юли – декември 2016 г.   504 000 лв   

1.3. Развитие и признаване на младежката работа.   

                       юли – октомври 2016 г.   110 000 лв   

3.1.Практики за работа с млади доброволци 

                       юли – октомври 2016 г.   110 000 лв   

5.2.1. Насърчаване на инициативи на младежи в 

малките населени места и селските райони. 

                      юли – септември 2016 г.   65 000 лв   

 



Проект „ С поглед в бъдещето -  Младежки диалози в Родопите”, 

бенефициент: Сдружение „Eкосвят Родопи“ - Смолян, се изпълнява 

с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на ЕС.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Сдружение „Eкосвят Родопи“ и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейскaта комисия и Националната агенция. 


