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УВОД 

Национален младежки форум (НМФ) е 
най-голямата формална младежка плат-
форма в България, обединяваща 40 мла-
дежки организации и представляваща чрез 
своите организации членове над 100 000 
млади хора. Мисията на организацията е 
да представлява интересите на младите 
хора в България и техните нужди, из-
веждайки на преден план значението и 
важността на младежките организации, 
тяхното развитие и участие в социални-
те и обществено-политическите проце-
си и да осигурява ефективен структурен 
диалог, чрез сътрудничеството със съ-
ответните заинтересовани страни и ин-
ституции, взимащи решения в младеж-
ката политика. 

Дейността на Национален младежки 
форум е пряко в изпълнение на приетата 
Стратегия (2010 – 2017 г.), като стъпва на 
основни шест приоритета – образование, 
гражданска активност, демографска поли-
тика, здраве и физическа активност, мла-
дежка заетост, устойчиво развитие и три 
области на действие – структурен диалог, 
международно сътрудничество и местна 
младежка работа и политика.  

През 2012 г. НМФ реализира своята 
първа национална Младежка академия, 
която събра на едно място 120 младежи от 
цялата страна.  

След реализирането си Академията 

постигна следните резултати:  
• Развитие на капацитета на младежкия 

сектор за политическо участие.  
• Нови младежки инициативи на местно 

ниво.  
• Развитие на нови партньорства между 

участниците.  
• Създаване на Звеното от тренери на 

НМФ.  
През следващите години национални-

те академии утвърдиха НМФ като основна 
организация, доставчик на знания, умения 
и компетенции в младежкия сектор на на-
ционално ниво. През 2014 г. НМФ започна 
проекта си „Насърчаване на включва-
нето на младежките организации и 
младите хора в процесите на форму-
лиране на политики и вземане на ре-
шения съвместно с институциите на 
местно, регионално и национално ни-
во“, чиято основна цел е подобряване на 
диалога на НПО с местните, регионалните 
и националните власти и повишаване на 
приноса на НПО при формулирането на 
политики и при вземането на решения на 
местно, регионално и национално ниво.  

С цел улеснение на диалога НМФ прие 
и използва определението „младежко 
участие”, дадено в „Ревизирана Европейс-
ка харта за участието на младите хора в 
живота на общините и регионите“, приета 
от Конгреса на местните и регионални 
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власти в Европа на 21 май 2003 г. / Прило-
жение към Препоръка 128, а именно: 

„Участието и активното граждан-
ство се изразява в това да имаш пра-
вото, средствата, пространството и 
възможността, а когато се налага и 
подкрепата да участваш и влияеш в 
процеса на вземане на решенията и да 
се заемеш с действия и дейности, с 
които да допринесеш за изграждането 
на едно по-добро общество.“ 

 
Изключително важен е принципът, за-

легнал в Хартата, че: „Младите хора са 
ресурс, а не проблем“.  

Проектът стартира с провеждане на 
социологическо проучване, което включи 
въпроси, обхващащи основните интереси 
на младите хора, техните представи за ус-
пех, отношението им към институциите, 
какво разбират под гражданска актив-
ност, каква е тяхната активност, взаимо-
действат ли с младежки организации и 
обичат ли да четат книги. Резултатите от 
проучването дадоха отправна точка за 
създаването на методи и програми за про-
веждането на локални младежки академии 
в градовете от допитването.  

Национален младежки форум, ангажи-
райки експерти и своето Звено от тренери, 
създаде методология и програма, проведе 
и оцени въздействието на локални мла-
дежки академии в общините: София, Ба-
так, Правец, Силистра, Варна, Кърджали, 
Карнобат, Видин, Харманли, Велико Тър-
ново, Смолян и Стара Загора. Участниците 

бяха младежи на възраст между 16 и 26 
години, като в различните градове се наб-
людаваше варираща активност, ниво на 
знания, ниво на ангажираност и взаимо-
действие между отделните социални групи 
и политически течения.  

През месец декември 2015 г. на своето 
годишно Общо събрание НМФ прие поли-
тически документ със заглавие: „Насърча-
ване на включването на младежките 
организации и младите хора в проце-
сите на формулиране на политики и 
вземане на решения съвместно с инс-
титуциите на местно, регионално и 
национално ниво“, който обобщи резул-
татите от проведените академии и социо-
логическото проучване, като отправи пре-
поръки за последващи дейности.  

Като приключваща дейност на проекта 
Национален младежки форум ще събере 
през месец март 2016 г. участниците от 
различните Локални младежки академии, 
за да представи обобщените резултати и с 
активното участие на младежите да създа-
де механизми за повишаване на младеж-
кото участие в живота на общините.  

В тази книга през погледа на младите 
ще проследим резултатите от проведеното 
социологическо проучване, Локалните 
младежки академии, целите и задачите 
пред НМФ, приетия политически документ, 
научените уроци и изводите, които НМФ 
направи за младежката политика на мест-
но, регионално и национално ниво.  
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I. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА  

Обща информация 
В своите проектни дейности и в ра-

ботата си на терен Национален младеж-
ки форум (НМФ) установи, че има изклю-
чително разминаване в разбирането на 
страните за „включването на младите в 
процеса на вземане на решения“. За по-
вечето институции това означава млади-
те да станат изпълнители на взетите 
решения. От проекната си работа НМФ 
идентифицира нужда от провеждане на 
Местни младежки академии и Национал-
на младежка конференция, както и по-
задълбочено запознаване с „Хартата за 
участието на младите хора в живота на 
общините“. Така се създадохме мрежа 
от младежки точки и групи със синхрони-
зирано разбиране за активното включва-
не, които постоянно обменят информа-
ция. Целта беше създаване на активен 
диалог на младежките НПО с институци-
ите и повишаване на приноса на мла-
дежките организации при формулиране-
то на политики и вземането на решения 
на местно, регионално и национално ни-
во. Таргетираните групи бяха младежи 
на 15 до 29 г. от различни региони на 
страната и представители на отговорни-
те институции. По време на срещите се 
използваха методи на работа, които во-
дят “от проблеми към решения” на мест-

но ниво. Проектът завършва с нацио-
нална среща, на която ще се изготви и 
подпише общ документ за разбирателст-
во. Национален младежки форум прив-
лече в дейностите на Проекта общини от 
различни райони на страната, като тях-
ната роля е ключова в Дейност 3 по 
Проекта – провеждането на местни мла-
дежки академии. С този проект НМФ ре-
ализира диалог между младите и поли-
тически отговорните лица с реално учас-
тие и на двете страни. 

Цели и задачи 
Основната роля на Национален 

младежки форум е да развива нацио-
налното младежко представителство, ка-
то синхронизира нуждите на сектора 
чрез провеждане на различни проучва-
ния, събития и дейности и ги синтезира в 
разписването на документация, която се 
одобрява от Общото събрание. Устано-
вяването на проблемите, които са съ-
ществени за сектора, предлагането на 
конкретни решения за промяна и прила-
гането им спомага за развитието на сре-
дата и развитието на младежкия сектор 
и на НМФ. Постигането на синхрон за-
почва с развитието на разбирането за 
понятията, с които борави сектора. През 
последните две години в работата си 
НМФ установи (чрез изследване, работа-
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та в проекти и проведени събития) изк-
лючително разминаване в разбирането 
за „участие на младите в процеса на взе-
мане на решения” не само между мла-
дите и институциите, но и между различ-
ните младежки лидери. С проекта пре-
доставяме възможност да започне реа-
лен диалог чрез изчистване на разбира-
нето за понятията на първо място. На 
второ място предоставяме ясни инстру-
менти за провеждане на политика на 
младите участници (дебати, лобиране, 
изготвяне на документация, постигане на 
резултати и др.) и тренираме участници-
те как да ги използват. С това развиваме 
усещането за постигане на промяна. На 
трето място изясняваме какво означава 
провеждане на политика на различни 
нива, знанията и уменията, които трябва 
да притежаваш, разбирането за ресурси-
те, които управляваш и техните мащаби. 
На последно място, но не по важност 
проекът на НМФ изяснява и синхронизи-
ра в една голяма младежка мрежа какво 
всъщност значи „политика” и какво озна-
чава да си политик (държавен, младежки 
или друг). 

Основна цел на проекта: Подобря-
ване на диалога на младежките органи-
зации (НПО) с местните, регионалните и 
националните власти и повишаване на 
приноса на НПО при формулирането на 
политики и при вземането на решения на 
местно, регионално и национално ниво. 

Специфични цели 
1. Синхронизиране на разбирането за 

участие на младежите в процеса на взе-
мане на решение чрез развитие на знания 
и умения за политически процеси.  

2. Повишаване на уменията и знани-
ята на младите за тяхната роля в проце-
са на вземане на решения.  

3. Развитие на мрежа от младежки 
организации за обмен на добри практики 
и опит в провеждането на политики на 
международно, национално, регионално 
и местно ниво.  

4. Изграждане на междусекторни пар-
тньорства, както и дейности за подобря-
ване на диалога между младежите, неп-
равителствените организации и местните, 
регионалните и националните власти. 



 9

II. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ 
НА МЛАДИТЕ ХОРА 

Изследване по проекта 
Агенция АФИС реализира национал-

но проучване по поръчка на Национален 
младежки форум в рамките на проект 
„Насърчаване на включването на мла-
дежките организации и младите хора в 
процесите на формулиране на политики 
и вземане на решения съвместно с инс-
титуциите на местно, регионално и на-
ционално ниво“.  

Проучването е проведено на терен в 
периода 06 – 20 февруари 2015 г. и обх-
вана представителна извадка на насе-
лението на възраст между 16 и 29 го-
дишна възраст в общините Батак, Бур-
гас, Варна, Велико Търново, Казанлък, 
Карнобат, Кърджали, Правец, Силистра, 
Харманли и включва 1015 респондента. 
За целите на заданието бе използвано 
полустандартизирано интервю, лице в 
лице в дома на респондента, и случайно 
избрани адреси, с подбор на респонден-
тите на базата на квоти, стратифицирани 
по пол и възраст.  

Впечатление прави, че младежите от 
цитираните общини виждат по-голямо 
развитие в собствените си региони, от-
колкото на национално ниво. 37% от тях 
смятат, че общините им работят в пра-
вилна и донякъде правилна посока, до-

като за действията на държавата този 
процент пада до 24%. Отношението на 
младите към институциите е по-скоро не-
гативно, като Народното събрание съби-
ра отрицателен вот от над 64%, прави-
телството над 58%, а политическите 
партии губят доверието на повече от 
72% от тях. За сметка на това местната 
власт начело с кмета на общината, в ко-
ято се намират, печели одобрението на 
над 58% от младежите. Същевременно 
едва 10% от запитаните са напълно за-
познати с гражданските си права, като 
над половината от тях смятат, че млади-
те хора в тяхната община са по-скоро 
пасивни или изцяло пасивни по отноше-
ние на гражданска активност и добро-
волческа дейност. Показателно е, че 
21% отговарят с „да” (положително) на 
посочените отговори: „Срещи с приятели 
и посещения на заведения“ и „четене на 
книги“ на въпроса “Какво включва граж-
данската активност?“.  

Повече от две трети от респонденти-
те искат да постигнат повече от родите-
лите си. Над две трети от младите хора 
в изброените общини използват свобод-
ното си време за срещи с приятели. На 
въпроса „Бихте ли жертвали живот, 
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здраве, пари в името на…“92% от младе-
жите отговаря с „да“ (положително) на от-
говор „семейството, децата“, 67% са готови 
на такава жертва и за любовта, 41% – в 
името на принципите, вярата и убеждения-
та, 40% биха го направили в името на лич-
ния успех и едва 38% в името на родината. 

Резюме на изводите 
Отчита се цялостното положително 

отношение към доброволчески и мило-
сърдни акции, което означава, че има 
възможност за широка неправителствена 
дейност сред младите хора, насочена към 
развитие на гражданската активност. 

В същото време въпреки позитивното 
отношение и оценка доброволческите 
практики са значително непопулярни 
сред значими групи от млади хора и не 
се проявяват масово. В случая има въз-
можност за интервенция в тази сфера чрез 
популяризиране, обясняване на ползите, 
демонстриране на добавената стойност. 
Това е особено валидно за по-малките об-
щини и населени места. Нужно е артикули-
рането на доброволчеството като ценности 
и смислено социално действие. 

Сред младежта съществува значи-
телна незадоволена потребност от ин-
формация за функциите и работата на 
обществените институции извън средата 
на неформалното общуване, както и за 
правата и задълженията на индивида, съг-
ласно законовите норми и в отношенията 
му с институциите. Препоръчва се необхо-
димостта от въвличане на младите хора 
във всякакви комунални, общностни дейст-

вия заедно с цел припознаване на активно-
то действие, като възможност за промяна 
на незадоволително статукво или транс-
формация на проблемна ситуация. В съ-
щото време е нужно обясняване значение-
то на обществените институции, както и 
тяхната важна роля в живота на всеки ин-
дивид и общност. 

Регистрира се много висок неизпол-
зван потенциал, който не се разпознава 
като значим. Един такъв елемент е сво-
бодното време. Роля на младежките орга-
низации е и обясняването и даването на 
възможност за алтернативи, респективно 
добавената стойност на създаване на соб-
ствени социални продукти и структури, кои-
то могат да са полезни за други млади хо-
ра и общността. Това логично би довело и 
до друг процес – постепенното изграждане 
на нагласа, че нещата са променими, че 
„зависят от мен“ или че е възможен преход 
към усещане за субектност. 

Забелязват се отделни отлики в рам-
ките на различните общини, обект на изс-
ледването. Въпреки това в голяма степен 
параметрите могат да бъдат определени 
като сходни, но не и идентични. Диферен-
циран подход при продължаваща работа 
на терен е възможен и би дал допълнител-
но полезен ефект.  

Данните от изследването дават отп-
равна точка при изготвянето на методоло-
гия и методически подходи за провеждане-
то на Локални младежки академии в стра-
ната.  

Данните от изследването могат да бъ-
дат намерени на www.youthacademy.bg  
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III. ЛОКАЛНИ МЛАДЕЖКИ 
АКАДЕМИИ (ЛМА) 

Какво са ЛМА, какво постигат те, 
какви са целите и защо са важни? 
Младежките академии на НМФ са 

плод на дългогодишна работа на екип от 
експерти и политически отговорни лица в 
младежката сфера. В разработването на 
концепцията и прилагането през послед-
ните 5 години са участвали десетки меж-
дународни обучители, младежки лидери, 
експерти в младежката политика на Ев-
ропейско и международно равнище и по-
литически отговорни лица, от които дори 
на ниво Европейски парламент. При под-
готовката на проекта тази експертиза 
беше анализирана и адаптирана с цел 
прилагане на местно ниво. На база со-
циологическото проучване в началото на 
проекта беше създадена цялостна мето-
дология (комбинация от ефективни ме-
тоди на неформалното учене) и програ-
ма за работа в локални младежки ака-
демии на местно ниво. 

Локалните младежки академии пред-
ставляват четиридневни интерактивни 
обучения, реализирани посредством 
най-актуалните методи в сферата на 
неформалното учене. Участниците в тях 
са младежи на възраст между 14 и 29 
години – лидери от различни общини в 
страната. Академиите дават възможност 

за развитие на капацитета на младежите 
и младежките организации по места, ко-
ето пряко отговаря на приоритети Граж-
данско образование и Демографска по-
литика на Национален младежки форум.  

Всяко от обученията завърши с Док-
лад по отношение на разбирането на 
участниците за младежкото участие, 
възможностите за промяна на средата и 
препоръки. 

Специфичните цели, които се пости-
гат с реализирането на 12-те локални 
академии, са: 

1. Синхронизиране на разбирането за 
участие на младежите в процеса на взе-
мане на решения, чрез развитие на зна-
ния и умения за политически процеси.  

2. Повишаване на уменията и знани-
ята на младите за тяхната роля в проце-
са на вземане на решения.  

3. Развитие на мрежа от младежки 
организации за обмен на добри практики 
и опит в провеждането на политики на 
международно, национално, регионално 
и местно ниво.  

4. Изграждане на междусекторни 
партньорства, както и дейности за по-
добряване на диалога между младежите, 
неправителствените организации и мес-
тните, регионалните и националните 
власти. 
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5. Развитие на капацитета на НМФ, 
възможност за включване на нови орга-
низации в състава й от малки населени 
места и развитието на синхронизирано 
разбиране за ролята на младежкото 
представителство на различните нива.  

Младежките академии са особено 
значими, понеже в резултат на тях се 
постига изговаряне на разбирането сред 
младите хора за демокрацията и нейни-
те ценности, основните политически те-
чения, същността и значението на мла-
дежките организации, младежките поли-
тики, младежкото участие и активно 
гражданство.  

Пример за ефективността на използ-
ваните методи в академиите може да бъ-
де това, че в края на обучителните пане-
ли (част от академиите) участниците чес-
то споделят, че благодарение на интерак-
тивните методи на учене им се изясняват 
същността и разликите между основните 
политически течения, които са изучавали 
в училище, но не са разбирали до момен-
та. Самата обучителна програма има ба-
лансиран дизайн, който допринася за 
ефективното получаване и обработване 
на информация, но и нейното запаметя-
ване, чрез разработване, повторение по 
различен начин и препредаване.  

В резултат от младежките академии 
участниците работят на три основни ни-
ва: за създаване/промяна на отноше-
ние/нагласи; за придобиване на знания и 
за развиване на умения, които могат да 
се приложат на практика.  

Когато говорим за отношения и наг-
ласи, младежките академии съдействат 

за това участниците да придобиват по-
вече увереност да се включват в полити-
чески процеси на местно, регионално и 
национално ниво. Както и да представ-
ляват себе си, да формулират предло-
жения и да ги представят, описват и за-
щитават пред отговорните институции. 
Освен това биват предизвикани да спо-
делят и разпространяват знанията и 
вдъхновението, което са получили по 
време на академията. 

По отношение на натрупаните зна-
ния участниците в края на академията 
могат да дефинират и описват основните 
политически течения и да обясняват 
тяхната връзка с политическите партии. 
Те се учат как да се включат в процесите 
на взимане на решения на местно, реги-
онално и национално ниво и как да учас-
тват активно в тях.  

Обучението в Локалните академии 
съдейства и за това участниците да нат-
рупат знания, чрез които да разпознават, 
посочват примери и аргументират кои са 
различните и значими организации на 
местно, национално, европейско и меж-
дународно ниво, ролята и участието на 
младите хора в тях. Както и да разпозна-
ват как да подкрепят и подпомогнат 
включването на младите хора в процеса 
на взимане на решения. Така си обясня-
ват как могат да подкрепят лично този 
процес. След края на академиите участ-
ниците разбират и разпознават какво е 
значението на “Език без омраза” и как 
говоренето без омраза съдейства за чо-
вешкото мирно развитие и разбирателс-
тво. 



Проект „Насърчаване на включването на младежките
организации и младите хора в процесите на формулиране 

на политики и вземане на решения съвместно с институциите 
на местно, регионално и национално ниво“ 
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Участниците придобиват умения да 
формулират аргументи и начини да се 
включат в процесите на взимане на ре-
шения, да дават примери за процеси на 
включване, определят непосредствени 
начини на включване. Умения, който са 
ценни за младите хора и се развиват 
посредством участието в академиите, са 
свързани с обобщаването и правенето 
на заключения за начините за развиване 
на капаците на младежките организации, 
аргументирано представяне на идеи и 
възгледи; водене на политически дебати.  

Младите хора, взели участие в ло-
калните академии на НМФ, познават и 
боравят уверено с официални докумен-
ти, които регламентират участието на 
младите в живота на общините и ги из-
ползват, за да развият и регламентират 
ползотворното участие на младите. 

Освен това не е за пренебрегване и 
социалният ефект, който подобен тип 
мащабни обучения имат за малките об-
щности. Младежи от един град с разли-
чен опит, минало и бъдеще, интереси и 
възгледи взаимодействат активно по-
между си създават отношения, които ще 
бъдат изграждани и ползотворни с вре-
мето.  

Може би най-голям допълнителен 
ефект от Локалните младежки академии 
на НМФ е вдъхновението и обогатяване-
то, което младежите черпят едни от дру-
ги. В края на формата младежите са ак-
тивизирани и с позитивна нагласа за то-
ва, че те могат да влияят на процеси-
те/политиките, които ги касаят и тяхното 
мнение не е без значение, че те всъщ-

ност могат да бъдат решението, а не 
проблемът. 

Нагласи, знания и умения  
В локалните младежки академии се 

развиват специфични нагласи, знания и 
умения, които целим младежите да мо-
гат да прилагат на практика след края на 
обучителния процес в дългосрочен ма-
щаб и ниво. 

Отношение/Нагласи 

• Увереност да се включват в полити-
чески процеси на местно, регионално 
и национално ниво (действат, насър-
чават, въздействат и одобряват 
включването си в гражданския и по-
литическия живот на местно, регио-
нално и национално ниво). 

• Увереност да представляват себе си, 
да формулират предложения и да ги 
представят, описват и защитават 
пред отговорните институции.  

• Желание да споделят и разпростра-
няват знанията и вдъхновението, ко-
ето са получили по време на акаде-
мията. 

Знания 

• Да дефинират и описват основните 
политически течения и могат да 
обясняват тяхната връзка с полити-
ческите партии. 

• Да разпознават как да се включат в 
процесите на взимане на решения на 
местно, регионално и национално 
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ниво и как да се включат активно в 
тях. Дефинират процесите и въз-
можностите за включване, формули-
рат аргументи и начини да се вклю-
чат в процесите на взимане на ре-
шения, дават примери за процеси на 
включване, определят непосредст-
вени начини на включване,  

• Да разпознават, посочват примери и 
аргументират кои са различните и 
значими организации на местно, на-
ционално, европейско и междуна-
родно ниво, ролята и участието на 
младите хора в тях.  

• Да разпознават как да подкрепят и 
подпомогнат включването на млади-
те хора в процеса на взимане на ре-
шения. Обясняват как могат да подк-
репят лично този процес. 

• Да обобщават и правят заключения 
как да развиват капацитета на мла-
дежките организации. 

• Разбират и разпознават какво е зна-
чението на „Език без омраза“ и как 
говоренето без омраза съдейства за 
човешкото мирно развитие. 

Умения 

• Аргументирано да представят идеите 
и възгледите си, формулират пред-
ложения и решения, описват и ги 
поставят в публичното пространство 
спрямо демократична ценностна сис-
тема.  

• Да категоризират и представят идеи-
те и възгледите си, разбират и вла-
деят ситуации на представяне, спо-

собни са да ги защитават пред взе-
мащите решения. Умеят да прокар-
ват тези възгледи и идеи и да разви-
ват до промяна на средата в полза 
на обществото.  

• Ще познават, описват и боравят уве-
рено с официални документи, които 
регламентират участието на младите 
в живота на общините и ги използ-
ват, за да развият и регламентират 
ползотворното участие на младите.  

• Да създават и аргументирано водят 
политически дебати – ясно и уверено 
формулират тези и изготвят обосно-
вани аргументи за и против.  

Резултати 
от Локалните младежки академии 
В различните населени места стиг-

нахме до различни резултати на ниво 
формулиране на проблеми и решения. 
От една страна този резултат се получа-
ва поради различното ниво на участни-
ците – някои младежи за първи път нав-
лизаха в младежкия сектор и там тряб-
ваше да работим повече на ниво нагла-
си, развитие на конкретни знания и уме-
ния за бъдеща работа. На други активни 
младежи имаха яснота за местните 
проблеми и начините, по които могат да 
се справят с тях. Така от част от акаде-
миите имаме конкретни резултати на ба-
за предложения за конкретни решения в 
работата на младежите и институциите, 
а на други сме се фокусирали повече 
върху тренирането на младежите за бъ-
деща активна работа в младежкия сек-
тор и разясняване на основни понятия и 
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концепции в сектора. В различните ака-
демии на база включването на мнозинс-
тво участници от училище или по-висока 
образователна степен се наблюдава по-
сочване на проблемни области, свърза-
ни с възрастта и приоритетите в този 
момент – повече ориентирани в училище 
и/или университета и свързания с това 
живот на младите. Общо се наблюдава 
тенденция към интерес на младите хора 
към образованието и проблемите на об-
щността. 

София  
В Столицата младите хора имат мно-

го възможности за участие в различни 
младежки дейности и проекти, което 
значително улеснява достъпа до качест-
вена младежка работа. В края на 2014 г. 
младежки организации заедно със Сто-
лична община се събраха и създадоха 
Софийски младежки съвет. ЛМА София 
събра участници и от СМС.  

В този смисъл препоръките, които 
отправиха, са пряко свързани с пробле-
мите, които откроиха, и са специфични 
за средата, а именно: връзката и парт-
ньорството между различните младежки 
организации, развитието на местна мла-
дежка политика, развитие на добровол-
чеството, повече гласност на добрите 
практики, развитие на Структурния диа-
лог между младите и местната власт, 
пряко участие в процеса на вземане на 
решение.  

Батак  
Участниците в ЛМА Батак откроиха 

проблеми и направиха препоръки за тях-
ното решаване, които бяха предимно 
свързани и имаха отношение към факта, 
че населеното място е малко и липсва 
разнообразието на големите пространс-
тва. Проблемите, които посочиха, акцен-
тират на факта, че в Батак не се провеж-
дат често подобни младежки дейности, 
младите хора не са запознати с младеж-
кото включване, не участват в процеса 
на вземане на решения и пр.  

Предложенията за промяна включ-
ваха участия в младежки мероприятия в 
други градове и след това пренасянето 
на практиката на местно ниво, участни-
ците да поработят за личностното си 
развитие и усъвършенстване като под-
държат контакти с младежи от други гра-
дове и обменят идеи и добри практики.  

Правец  
Участниците откроиха проблеми и 

техните решения, като се използваха 
различни инструменти и ги обобщиха в 
три политически документа.  

В първия документ се отличава като 
основен проблем кариерно ориентира-
не за учениците. Локална младежка ака-
демия (ЛМА) предлага да бъде създаден 
кариерен център на територията на об-
щина Правец и предлага да бъде назна-
чен екип, който да отговаря за организа-
цията. 

Във втория документ се откроява 
проблемът с липсата на организация, 
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свързана с дейности като клубове, 
академии или групови сбирки. Локална 
младежка организация предлага да се 
популяризира неформалното учене и не-
говите ползи чрез организиране на раз-
лични дейности, създаване на интернет 
страница и фен страница във Фейсбук и 
пр. Също така да се проведе неформал-
но обучение като тази Академия във вся-
ко училище с различни теми като спорт, 
мениджмънт, здравно образование, 
етични норми, културознание и др. Също 
така се разви и идеята да се обучат тре-
нери на местно ниво, да се създаде еко-
клуб, литературен клуб, театрален клуб 
и да се създаде Консултативен младеж-
ки съвет към Общината.  

В третия документ като основните 
проблеми на общината са определени 
липсата на платформи за инвалиди и 
майки с деца. Голяма част от гражданите 
изпитват затруднения с придвижването 
из града, също така недостъпната и/или 
невярна информация за автобусните 
разписания. Участниците предлагат 
следните решения: 
• Относно проблема със затрудненото 

придвижване ефективно решение е 
изграждането на платформи на 
труднодостъпни места. Те трябва да 
бъдат поставени на ключови места, 
съобразени с потребностите на об-
ществото 

• Отчитайки проблема с недостъпната и 
невярна информация за автобусните 
разписания, предлагат няколко реше-
ния: фирмите, отговарящи за публич-
ния транспорт в общината, трябва да 

поемат отговорност за публикуването 
на вярна информация в един общ и 
леснодостъпен сайт. Също така табе-
лите с разписания на спирките трябва 
да бъдат обновявани регулярно. 

Харманли  
Темите, по които участниците дефи-

нираха като проблеми и препоръки, които 
са изведени, са съобразени с контекста 
на представената Харта на участие на 
младите хора в живота на общините и ре-
гионите. Също така са взети предвид осо-
беностите на групата, географския регион 
и релевантните за местната общност те-
ми. Представя се проблема и следва пре-
поръката в съответната област:  
1. Гражданска активност 
• Липса на гласност на младежките 

проблеми и връзка между младите хо-
ра с институциите на местно ниво  
• Повишаване на нивото на ин-

формираност на младите хора 
за възможностите за участие в 
процесите на взимане на реше-
ния съвместно с местната 
власт за решаване на важни за 
младежите проблеми чрез про-
веждане на обучения, нов 
предмет в училище и пр.  

• Незапознатост на младежите с из-
борния процес 
• Провеждане на информацион-

ни кампании сред младите хора 
за разясняване на изборния 
процес и правата на младите 
хора като гласоподаватели 
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чрез обучения и информация в 
училище. 

2. Образование 
• Липса на участие на учениците при 

определянето на учебната програма 
• Активно включване на ученици-

те с препоръки и мнения при 
изготвянето на учебните пла-
нове, така че да са съобразени 
с техните предпочитания и да 
не се нарушават неправомерно 
нормативните изисквания на 
МОН. 

• Липса на висше учебно заведе-
ние/университет/филиал в общи-
ната 
• Създаване на висше учебно за-

ведение/университет/филиал. 
• Учениците, които участват в мла-

дежки проекти по различни теми, 
нямат възможност да предадат 
знанията на своите съученици в 
рамките на учебния процес.  
• Провеждане на диалог с отго-

ворните лица в училището за 
предоставяне на пространство, 
където учениците да имат въз-
можност да предават придоби-
ти знания на принципа „връст-
ници обучават връстници“. 

• Учениците биват селектирани от 
учителите за участие в различни 
мероприятия, без да са изявили 
мотивация и желание, като по този 
начин не се дава възможност на 
други мотивирани ученици да взе-
мат участие. 

• Информацията за участие в 
събития, касаещи младите хо-
ра, да достига директно до тях 
и те да избират, дали да се 
включат на база своята моти-
вация и интерес по темата.  

3. Младежка заетост 
• Липса или недостатъчна информа-

ция за възможности за младежка 
заетост в града от страна на ин-
ституциите, които отговарят за 
това 
• Представяне на информацията 

по достъпен начин и провежда-
не на информационни кампа-
нии с участието на младежкия 
медиатор за гр. Харманли с цел 
информацията да достига до 
младите хора по няколко раз-
лични канали. 

4. Култура и спорт 
• Недостатъчно спортни клубове, а 

съществуващите нямат доста-
тъчно добро финансово обезпеча-
ване 
• Създаване на нови спортни 

клубове и осигуряване на фи-
нансиране, което да обезпечи 
добра материална база и усло-
вия за спортни занимания. 

• Липса на кино 
• Използване на обществени 

пространства (като например 
Културен център и библиотека) 
за кино прожекции. 
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5. Свободно време 
• Липса на пространства, които 

младите хора да използват за пъл-
ноценно оползотворяване на сво-
бодното си време в различни зани-
мания (напр. настолни игри, клубове 
по интереси, планиране на бъдещи 
младежки инициативи) 
• Използване на обществени 

пространства (като например 
Културен център и библиотека) 
и подкрепа от Община Харман-
ли за тяхното обезпечаване и 
устойчиво развитие като сво-
бодни младежки зони. 

Силистра 
В продължение на четири, на пръв 

поглед обикновени, дни (16-19 април 
2015) в к.к Златни пясъци, област Варна, 
се проведе една от Локални младежки 
академии, организирани от Национален 
Младежки Форум. В обучението взеха 
участие младежи от град Силистра. По 
време на престоя си те имаха възмож-
ността да работят в екип, да създават 
проекти, които биха намерили приложе-
ние в родния им град, да подобрят свои-
те презентационни, но също така и твор-
чески умения, уверено да дебатират и 
отстояват позиция. 

Сесиите, съставляващи програмата, 
представяха актуални теми като: „Де-
мокрация и нейните ценности“, различ-
ните видове политически течения и 
форми на гражданско участие, начините, 
по които младежите могат активно да се 
включат в „живота на общината“, но и в 

събития на регионално, национално и 
международно ниво. 

Като препоръки участниците предс-
тавиха желанието си да се организират 
повече подобни дейности в Силистра, 
определиха използваните методи като 
ефективни и считат, че взаимодействие-
то формално образование с неформално 
учене ще допринесе за по – ефективното 
натрупване на компетенции. Също така 
планират в бъдеще да се включват в по-
вече дейности на форума, за да повишат 
сами компетенциите си за участие.  

Варна  
Участниците откроиха различни проб-

леми и представиха различни препоръки, 
като ползваха инструменти, подчинени на 
изготвената предварителна методика. Като 
основни проблеми са посочени: липса на 
информация за развитие на предприе-
мачество в града, липса на качество при 
работа, при материали, които се дистрибу-
тират, липса на стажове, липса на соци-
ални предприятия, липса на спортни 
съоръжения, липса на ефективен диалог 
между младите и институциите и др. 
Предложения, които се отправят, са свър-
зани с подобряване на състоянието, по-
добряване на връзката между РИО и уче-
ниците по отношение на информацията, 
която достига до тях. Според тях общината 
трябва да кандидатства пред еврофондове 
за развитие на спортната инфраструктура, 
да се използва максимално продуктивно 
спечелената титла – Варна – Младежка 
столица и да се възстанови младежката 
политика, дейности, активност в града, да 
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се организират и повече срещи между 
младежите и Общината, да се увеличи 
практическото обучение в училище. 

Като се има предвид, че логото на 
Столицата е Innowave , участниците по-
сочват, че технологиите в днешно време 
са водещ фактор за учене не само в 
бизнеса, но и в образованието. Препоръ-
ката е да се развият различни възмож-
ности за насърчаването на местната об-
щност да прояви дигитална креативност 
и да се създадат нови дигитални прост-
ранства за взаимодействие.  

Кърджали 
Препоръките са формулирани от 

млади хора от гр. Кърджали в процеса на 
групова работа в рамките на Академията 
и в резултат на идентифицирани от тях 
проблеми на местно ниво.  

Демографска политика 
1. Привличане на нови инвестиции 

чрез акцентиране върху увеличения чо-
векопоток заради откриване на ГКПП 
Маказа и осигуряване на благоприятен 
микроклимат за бизнеса. 

2. Откриване на център за следдип-
ломно обучение с продължителност 6 
месеца, тясно свързано с областта, в ко-
ято младите искат да се развиват. Об-
щина Кърджали, МОН. 

Здраве и физическа активност 
3. Закупуване на нова екипировка. 

Ремонт и обновяване на болнични стаи. 
4. Ремонтиране на спортни съоръ-

жения и изграждане на нови. Чистене на 
басейни и стадиони. 

Гражданска активност 
5. За да засили мотивацията за учас-

тие в младежки организации и да подоб-
ри перспективите на младите за бъдеще, 
предлагаме въвеждане на менторска 
програма със съдействието на специа-
листи в следните сфери: изобразително 
изкуство, спорт и наука. 

6. Стимулиране на доброволческата 
дейност чрез реклама и личен пример, 
кампания с рекламни материали (стике-
ри, плакати, фейсбук страница)  

Образование 
7. Предприемане на доброволческа 

дейност, която се състои в дискутиране 
на тема ,,Ниво на грамотност училище.‘‘ 
(8 кл.) и акция за разлепяне на листове с 
правописни норми в България по цялото 
училище (кратко, точно и ясно)  

8. Предлагаме организиране на фо-
рум в гимназиите на територията на об-
щина Кърджали (8-12 кл.), в който учени-
ците от 10-ти и 11-ти клас (с предвари-
телно запитване на 8-ми и 9-ти) да пред-
ложат на комисия от училищната управа 
малки, но съществени реформи. 

Младежка заетост 
9. Осигуряване на неплатен стаж в 

местни фирми с възможност за наемане 
на работа след двумесечен период без 
провеждане на конкурсни процедури чрез 
обсъждане между фирми, община и НПО. 
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10. Младежка безработица/Демо-
графска политика. Организиране на рек-
ламна кампания за местните производи-
тели, която да доведе до увеличаване на 
продажбите, а от там и повишаване на 
търсенето на работна ръка и заплащане  

Устойчиво развитие 
11. Насърчаване на общественото 

предприемачество чрез правилната 
функция на бизнес инкубатора и наема-
не на опитни експерти. 

12. Да се създадат условия за кино 
прожекции в града за младежите. 

Карнобат  
Препоръките са формулирани от 

млади хора от гр. Карнобат в процеса на 
групова работа в рамките на Академията 
и в резултат на идентифицирани от тях 
проблеми на местно ниво, като участни-
ците посочиха, че Академията е помог-
нала да придобият нова представа за 
мястото, където живеят.  

Проблеми и предизвикателства 
След това в обща дискусия се обсъ-

диха реалните проблеми, които имат 
младите хора в Карнобат, релевантни на 
темите на локалната младежка акаде-
мия. Проблемите посочват проблемни 
точки в осигуряването на спортна база, 
на развлекателни пространства, на кул-
турни пространства, но също така и по – 
обикновени проблеми като липса на ос-
ветление.  

Препоръките са свързани с участие-

то на младите в живота на Общината, в 
запознаването с управлението на Общи-
ната и възможностите й да инвестира в 
подобряване на инфраструктурата, също 
така и развитието на доброволчеството 
сред младите като възможност за възс-
тановяване на средата.  

Участниците виждат смисъл в про-
веждането на втори клас на ЛМА, като се 
ангажират да водят разговори с Общи-
ната за финансова подкрепа.  

Бургас 
Участниците от ЛМА Бургас откроиха 

следните проблеми и предизвикателства:  
• хигиената в училище; камерите в 

тоалетната; дисциплината в час; 
заинтересоваността на учителите 
към учениците; ранното почване 
в училище; замърсяването на 
плажовете; осветлението на ули-
ците; недостатъчно места за раз-
ходка на дом.любимци; ограни-
ченото работно време на градс-
кия транспорт; продажба на ал-
кохол, цигари,наркотици на не-
пълнолетни. 

Представиха следните възможни 
решения: 

• доброволчество в училище за 
подобряване на средата, учас-
тване в НПО; създаване на по-
вече културни събития от уче-
ници за ученици, преговори с 
висшепоставени лица с цел 
решаването на проблемите; ор-
ганизиране на протести; орга-
низиране на петиции; организи-
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ране на благотворителни ак-
ции; информиране на младите 
за касаещи ги събития; гъвка-
вост в работното време на 
градския транспорт; организи-
ране на повече клубове по ин-
тереси 

Велико Търново  
Резултати от разработването на ре-

шенията, предложени от младите хора: 
• Ниска заинтересованост към бъ-

дещето си – кариерно ориентиран-
не/пробна практика за ученици от 10-
12 клас за определен период чрез 
ротация на различни групи в различ-
ни фирми с помощта на експерти и 
информационни кампании в учили-
щата 
• Кои хора усещат този проб-

лем – студентите в цяла Бъл-
гария; Какъв е проблемът – 
Липса на връзка между фирма-
университет; ниска заинтересо-
ваност; Решение – търсене на 
компетентни кадри; да свържем 
двете звена – университет и 
фирма; Ресурси – време – 6 
месеца; търсене и предлагане; 
да се информираме и да знаем 
какво правим; през това време 
ние ще събираме информация; 
да има разбиране и баланс 
между фирмата и университе-
та; да представляваме органи-
зация или нещо от този сорт; 
квалифициран човек(експерт – 
доброволно или срещу запла-

щане); да ни осигурят финанси; 
Някой, който да ни помага – 
ректора; младежи като нас; 
градски ученически парламент; 
община; собственици на фир-
ми; Координация – да има ор-
ганизация; кои сме ние – обе-
динение, план за действие, 
проучване, анализиране на ин-
формацията, свързване. 

• Липса на достатъчно култур-
ни събития за младежи; не-
достатъчно благотворителни 
събития – ежемесечни благот-
ворителни събития(концерти) 
на различна тематика с цел на-
биране на средства за различ-
ни каузи; 

• Кои сме ние – ученици и бъдещи 
граждани на Велико Търново; Какъв 
е проблемът – липса на заинтере-
сованост на младите хора към култу-
рата и отдалеченост от нея; сближа-
ване на младите хора и да се възпи-
та у тях култура на взаимопомощ; 

Решение – ежемесечни благотвори-
телни събития(концерти, изложби) на 
различна тематика с цел набиране на 
средства за различни каузи, чрез даване 
поле на изява на студенти и ученици; 
Ресурси – помещение; инструменти; чо-
вешка ръка; реклама; намиране на кауза; 
разрешение от общината; нотариус; оз-
вучаване; Партньори – спонсори; уче-
ници; студенти; клубове; „Младежки 
дом“; „Европейски център – Европа ди-
ректно“; БЧК; Дейности – План; Органи-



  
 
 
 

 22 

ПОГЛЕДЪТ НА МЛАДИТЕ И ПОЛИТИКАТА НА МЕСТНО НИВО ПРЕЗ 2015 г. 
 

МЛАДЕЖКОТО УЧАСТИЕ НА МЕСТНО НИВО ПРЕЗ ПОГЛЕДА 
НА МЛАДИТЕ ХОРА В МЛАДЕЖКИТЕ АКАДЕМИИ 

НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 

зация; Писмо до общината; Флаери; До-
питване до студентите и учениците за 
желание за участие; Представяне идеята 
на „Младежки дом“, „Европейски център“, 
БЧК; Търсене/намиране на спонсори; 
Разпространение на идеята в социални-
те мрежи; Представяне на идеята на раз-
лични училища;  

• Липса на връзка между универси-
тет -> работа -> фирми – сътрудни-
чество между двете страни чрез 
изясняване на ползи и за двете 
страни; Какъв е проблемът – нео-
риентираност относно развитие в ка-
риерен план(професия);Решение – 
кариерно ориентиране за учениците 
във всяко училище от седми клас до 
дванадесети, с цел постигане на ин-
формираност относно:Ресурси – Ка-
риерни консултанти; Финанси; Ра-
ботно място; Време; Партньорства 
– Имаме нужда от партньорство от 
работодатели от различни сфери; 
Училищата; Общината; Районна инс-
пекция по образованието; Кариерни 
центрове; Медии; Действия – Освен 
теория да има и практика по време 
на обучението; Както получаваме, 
така и да даваме 

Видин  
Темите, по които участниците дефи-

нираха проблеми и препоръки, са избра-
ни от обучителния екип на база няколко 
критерия. На първо място са съобразени 
с контекста на представената Харта на 
участие на младите хора в живота на 

общините и регионите. Също така са 
взети предвид особеностите на групата, 
географския регион и релевантните за 
местната общност теми. Изредени са 
проблеми и техните решения.  

 
1. Гражданска активност 
• Недостатъчно познания на младите 

хора по отношение на начините да 
бъдат граждански активни  
• Включване на часове или до-

пълнителни модули в училищ-
ните програми, които дават 
знания по отношение на теми, 
свързани с гражданска актив-
ност. 

• Липса на възможности за младите 
хора в града като информационни 
кампании по темата, форуми и извън 
училищни дейности 
• Стимулиране на младото 

включване и повишаване ниво-
то на информираност на мла-
дите хора за възможности за 
включване в процесите на взи-
мане на решения. 

• Организиране на информационни и 
доброволчески кампании съвместно 
с общината и други институции за 
популяризиране на важни за младе-
жите каузи и идеи сред обществе-
ността. 

2. Образование 
• Остаряла материална база в учили-

щата – спортни салони за физическо 
възпитание, лаборатории и специа-
лизирани кабинети 
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• Обновяване на материалната 
база чрез диалог между орга-
ните на ученическо самоуправ-
ление и ръководствата на учи-
лищата, доброволчество. 

• Липса на мотивация сред учителите 
и заинтересованост към учебния 
процес у учениците 
• Стимулиране на извънкласни 

дейности, интерактивни методи 
на преподаване и предаване на 
знания между ученици по мето-
да „връстници обучават връст-
ници“. 

3. Младежка заетост 
• Липса на стажове и допълнителни 

възможности за повишаване на ква-
лификацията на младежи 
• Насърчаване на институциите 

на местно ниво да предоставят 
стажантски програми за млади 
хора. 

• Липса на предприятия, които да оси-
гуряват работни места за младите 
хора 
• Насърчаване на малкия и сре-

ден бизнес и създаване на ус-
ловия на местно ниво за разви-
тие на предприемачество сред 
младите хора. 

4. Култура и спорт 
• Лошо състояние на спортните бази и 

терени и ограничен достъп на мла-
дите хора до обновени такива 
• Обновяване на спортните бази 

и терени, което да стимулира 
повече млади хора да спорту-

ват, доброволчество. 
• Липса на условия за масов спорт 

• Популяризиране на масовия 
спорт сред младите хора и съз-
даване на условия, които да 
стимулират включването им в 
подобни спортни активности. 

Липса на мотивация у младите хо-
ра да участват в културни събития и 
мероприятия 

• Провеждане на повече култур-
ни събития и активното им по-
пуляризиране сред младите 
хора по достъпен начин. 

5. Свободно време 
• Липса на пространство – “Младежка 

зона“, където младите хора да опол-
зотворяват свободното си време в 
различни занимания (напр. настолни 
игри, клубове по интереси, планира-
не на бъдещи младежки инициативи)  
• Предоставяне на пространство 

в „Младежки дом“ – Видин, кое-
то съвместно с общината да 
бъде обособено като младежка 
зона със свободен достъп до 
различни ресурси, полезни за 
младите хора. 

• Неефективно оползотворяване 
на свободното време на млади-
те хора  

• Насърчаване включването на 
младите хора в младежки орга-
низации и инициативи, съвмес-
тно с местните институции. 
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Стара Загора 
Участниците в ЛМА Стара Загора се 

обединиха около следните проблеми, 
които могат да идентифицират в заоби-
калящата ги среда, а именно: липса на 
възможности за спорт, мръсни паркове, 
липса на оценка на постиженията на 
младите, липса на младежко и ученичес-
ко лидерство.  

Участниците направиха предложения 
за дейности/инициативи, които респон-
дират директно с предварително иден-
тифицирани проблеми в община Стара 
Загора. Младежите генерираха пробле-
ми и т.нар. “слаби места” на местно ни-
во, след което избраха най-значимите 
такива и систематизираха възможни 
дейности за тяхното разрешаване.  

1. Създаване на „Алея на поетите” в 
Новия парк. Идеята е до всяка липа в 
дарената „липова горичка” да се постави 
метален елемент във формата на липо-
во листо, на което е гравиран цитат на 
старозагорски поет и неговото име. По 
този начин ще припомним на гражданите 
многото поети на града ни и ще помог-
нем за подобряването на културата на 
съгражданите ни.  

2. Кампания за почистване на парко-
вете в града. Да има разделно събиране 
на боклука. Да бъдат използвани младе-
жи, които не работят – да почистват пар-
ковете и да им се заплаща. 

3. Създаване на спортни мероприя-
тия. Да има повече безплатни клубове за 
спорт. Рекламиране и информиране на 
обществото за съответното спортно съ-
битие.  

4. По-висока информираност сред 
младежта чрез peer to peer обучения – 
участници в организации проповядват и 
информират за дейността в своята орга-
низация пред други потенциални участ-
ници.  

5. Допитване до младите хора чрез 
анкети как биха желали да бъдат възнаг-
радени за техните успехи и изготвяне на 
стандарт (в общината) за възнагражде-
нията спрямо значимостта на успехите.  

6. “Adventure park” – младежка зона, 
в която младите да прекарват свободно-
то си време и да се забавляват.  

Смолян  

Препоръки на младите хора 
в гр. Смолян към местната власт 
Темите, по които участниците дефи-

нираха проблеми и препоръки, са избра-
ни от обучителния екип на база няколко 
критерия. На първо място са съобразени 
с контекста на представената Харта на 
участие на младите хора в живота на 
общините и регионите. Също така са 
взети предвид особеностите на групата, 
географския регион и релевантните за 
местната общност теми.  
1. Гражданска активност 
• Осигуряване на подкрепа за реали-

зиране на проекти и идеи на младите 
хора чрез допускане участието на 
неформални групи, които да предс-
тавят проектни предложения и да 
имат достъп до финансиране по 
Програмата на община Смолян за 
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финансиране на младежки проекти и 
инициативи  

• Подкрепа на доброволчески групи и 
инициативи чрез насърчаване на 
гражданската активност сред млади-
те хора чрез съвместни кампании и 
инициативи 

• Подкрепа при създаването на мла-
дежка медия и онлайн платформа за 
разпространяване на възможности 
за включване на младите хора в раз-
лични проекти, инициативи и обуче-
ния. 

2. Образование 
Провеждане на обучения, подобни 

на Локална младежка академия на НМФ, 
които да развиват капацитета на млади-
те хора и младежките организации, които 
представляват, като се фокусират върху 
развиването на специфични знания, 
умения и компетенции.  

3. Младежка заетост 
• Достъпност на информацията до 

младите хора за възможности свър-
зани с намирането на работа на те-
риторията на общината 

• Подкрепа за сформиране на предп-
риемачески клубове и насърчаване 
на младежкото предприемачество  

• Създаване на пространство (hub, 
бизнес инкубатор, споделено работ-
но пространство), което да се пре-
доставя на млади хора с бизнес идеи 
срещу преференциални условия за 
ползване с цел подпомагането им в 
стартирането на бизнес на местно 
ниво.  

4. Култура и спорт 
Осигуряване на подходяща инфрас-

труктура за развитие на спортни и кул-
турни дейности и свободен достъп за 
ползване от младите хора.  

5. Свободно време 
Младежки зони и физически прост-

ранства с необходимата материална ба-
за, които да се предоставят на младежки 
организации, клубове по интереси и не-
формални групи с цел насърчаване на 
гражданската активност и въвличане на 
младите хора в дейности, оползотворя-
ващи ефективно свободното им време.  
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ІV. ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ НА ПРИЕТ 
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМ  

ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ 
Насърчаване на включването на 

младежките организации и младите 
хора в процесите на формулиране на 
политики и взимане на решения съв-
местно с институциите на местно, ре-
гионално и национално ниво 

Документът е формулиран в ре-
зултат от дейностите по проект „На-
сърчаване на включването на младеж-
ките организации и младите хора в 
процесите на формулиране на полити-
ки и взимане на решения съвместно с 
институциите на местно, регионално 
и национално ниво” и реализирани Мес-
тни младежки академии в 11 града в 
България. 

Приет на Общо събрание на НМФ, 
гр. София, 13.12.2015 г. 

1. Преамбюл 
Национален младежки форум (НМФ) 

е най-голямата формална младежка 
платформа в България, обединяваща 40 
младежки организации и представлява-
ща чрез своите организации членове над 
100 000 млади хора. Мисията на органи-
зацията е да представлява интересите 

на младите хора в България и техните 
нужди, извеждайки на преден план зна-
чението и важността на младежките ор-
ганизации, тяхното развитие и участие в 
социалните и обществено-политическите 
процеси и да осигурява ефективен 
структурен диалог чрез сътрудничество-
то със съответните заинтересовани 
страни и институции, взимащи решения 
в младежката политика. 

2. Въведение 
В изпълнение на: 

• мисията и визията на НМФ за разви-
тие на младежкия сектор и младеж-
ката работа; 

• в изпълнение на заложените страте-
гически цели в приоритет “Образова-
ние” и подпомагайки дейностите по 
приоритети “Гражданска активност”, 
“Демографска политика” и “Устойчи-
во развитие”; 

• в контекста на Четвъртия цикъл на 
процеса на Структурен диалог в ЕС 
“Младежко овластяване” и като 
председателстващ Националната 
работна група по Структурния диалог 
на Министерство на младежта и 
спорта, 
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Национален младежки форум реали-
зира децентрализирана младежка рабо-
та по места, обхващаща всички райони 
на страната, като осъществи 11 Местни 
младежки академии, насърчаващи 
включването на младежките организации 
и младите хора в процесите на форму-
лиране на политики и вземане на реше-
ния съвместно с институциите. В хода на 
работата бяха организирани и срещи по 
места с представители на младите хора, 
младежките организации и неформални 
младежки групи, с младежки работници и 
с представители на институции, пряко 
отговорни за създаването и реализация-
та на младежки политики.  

Резултатите от специално проведено 
проучване за обществените нагласи на 
младите хора в обхванатите общини1, 
наблюденията в хода на работата на те-
рен, препоръките на младите хора по 
места и диалога с представители на мес-
тната власт дават основата за създава-
нето на настоящия политически доку-
мент, който акцентира върху ползи, пре-
дизвикателства и препоръки към включ-
ването на младежки организации и мла-
ди хора в процесите на взимане на ре-

                                           
1 „Обществени нагласи на младите хора в 
десет общини в Република България“ – Про-
учване на агенция АФИС по поръчка на На-
ционален младежки форум в рамките на про-
ект „Насърчаване на включването на мла-
дежките организации и младите хора в про-
цесите на формулиране на политики и взе-
мане на решения съвместно с институциите 
на местно, регионално и национално ниво“ 

шения и формулиране на младежки по-
литики.  

За целите на документа е необходи-
мо и синхронизиране на разбиранията за 
понятието „младежко включване“. Поня-
тието няма еднозначна дефиниция, но 
НМФ приема и използва определението, 
дадено в Ревизираната европейска хар-
та за участието на младите хора в живо-
та на общините и регионите, Приета от 
Конгреса на местните и регионални 
власти в Европа, 21 май 2003 г. / Прило-
жение към Препоръка 128, а именно: 

 „Участието и активното граждан-
ство се изразява в това да имаш пра-
вото, средствата, пространството и 
възможността, а когато се налага и 
подкрепата, да участваш и влияеш в 
процеса на вземане на решенията и да 
се заемеш с действия и дейности, с ко-
ито да допринесеш за изграждането на 
едно по-добро общество.“ 

Изхождайки и от принципа, залегнал 
в Хартата, че „Младите хора са ресурс, а 
не проблем“, настоящият документ си 
поставя за цел да предложи на внимани-
ето на институциите, организациите и 
обществото:  
• Целевите групи и заинтересовани 

страни в процеса; 
• Текущо състояние на процеса на 

местно и национално ниво, на база 
на което са разработени предложе-
нията, залегнали в документа;  

• Предизвикателствата пред младите 
хора в различни райони на страната 
за активно включване; 

• Ползите от включването на младите 
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хора и младежките организации във 
всеки етап от процесите на взимане 
на решения и формулиране на поли-
тики съвместно с институциите; 

• Препоръки за ефективно осъществя-
ване на процеса и последващи стъп-
ки за реализирането му с цел подоб-
ряване качеството и резултатите. 

3. Целеви групи и заинтересовани 
страни 

Целевите групи, които са пряко учас-
тват в процеса и имат полза от включва-
нето на младите хора в процесите на 
взимане на решения най-общо да бъдат 
разграничени на: 
• Самите млади хора на възраст меж-

ду 15 и 29 години; 
• Младежки организации, неформални 

младежки групи и младежки работ-
ници; 

• Институциите и политиците, отговор-
ни за създаването и реализирането 
на младежки политики на местно, ре-
гионално и национално ниво.  

4. Текущо състояние и контекст 
На база на проведеното проучване 

на НМФ за „Обществени нагласи на 
младите хора в десет общини в Репуб-
лика България“ и последващите обучи-
телни дейности на терен във всяка една 
от общините, както и комуникацията с 
представители на местната власт по 
места, могат да се направят важни за 
целите на документа заключения, стъп-
ващи на факти, данни и обратна връзка 

на участници в обученията по места.  
Един от най-важните акценти е, че 

младежката работа и младежкото 
включване по места е различно в раз-
личните райони и населени места, което 
не е изненадващо. Докато в някои слу-
чаи разликите не са толкова големи, то в 
други се наблюдават значителни отлики 
по отношение на стандартите за качест-
во на младежка работа на местно ниво и 
възможностите за участие на младежи и 
младежки организации при взимането на 
решения и формулирането на политики 
съвместно с местната власт. От 2005 г. 
към Община Варна е създаден консулта-
тивен младежки съвет, чрез който мла-
дежките организации и младежките 
представители участват в процеса на 
взимане на решения на местно ниво; в 
гр. Бургас местните власти провеждат 
активна младежка политика, насочена 
към осигуряване на високо качество на 
публични услуги и инфраструктура за 
младите хора за разлика от населени 
места като Кърджали, Харманли, Батак, 
Видин, където прозрачността на взимане 
на решения и възможностите за младеж-
ко включване са силно ограничени.  

Един от най-важните фактори за 
участие на младите хора в процесите на 
взимане на решения съвместно с инсти-
туциите е нивото на доверие към тях. 
Проучването показва явен контраст в от-
ношението към националните и местни-
те институции. Над 50 % е недоверието 
към Народното събрание (64 %) и прави-
телството (58 %). Почти двойно по-малко 
млади хора проявяват отрицателно от-
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ношение към институциите на местно 
ниво – кмет (25 % ) и общински съвет (31 
%). Притеснителен е фактът, че голям 
процент от младите хора нямат отноше-
ние и не изразяват мнение по въпроси, 
касаещи институциите. Тази отдалече-
ност и нежелание за разбиране и учас-
тие в обществени и политически процеси 
е и една от основните причини за ниския 
интерес на младите хора към собствения 
им статут на граждани. Оттам следва и 
високият процент на млади хора, които 
категорично твърдят, че не са запознати 
с правата си на граждани – 27 %, а само 
10 % смятат, че са запознати с тях. От 
данните можем да съдим, че младите 
хора са слабо мотивирани да участват в 
процесите на взимане на решения, а за-
ниженото доверие към представителите 
на местната и на националната власт 
води и до ниска информираност по от-
ношение на възможностите за участие в 
процеса на взимане на решения. 

Много нисък процент млади хора по 
места участват и в дейностите на мла-
дежки неправителствени организации, 
неформални групи, органи на младежко 
самоуправление и други. Процентите 
варират от 1.4% за студентски съвет, 
3.1% за младежки неправителствени ор-
ганизации до 6.5% за спортни клубове. 
Може да се каже, че тук процентите не 
са далеч от тенденциите на национално 
ниво. Но следва да се отбележи, че това 
е един от факторите, който играе важна 
роля и за ниските проценти на младежко 
включване и сътрудничество с местната 
власт за формулиране на младежки по-

литики, тъй като развиването на капаци-
тет за участие в организациите, подпо-
мага и развиването на младежки лидери 
и представители.  

От друга страна анкетираните над 
1000 младежи по места имат богата 
представа за гражданска активност, коя-
то не се изчерпва само с „гласуване на 
избори“. По-важна обаче е нагласата им 
по въпроса дали според тях младите хо-
ра от тяхната община са граждански ак-
тивни. Само 5% преценяват, че младе-
жите между 15 и 29 години проявяват 
гражданска активност. Единствено в об-
щина Варна резултатите контрастират 
ярко – над 40% от младите хора са съг-
ласни с твърдението. 

Ключово е и отношението на млади-
те хора към факторите и нагласите за 
промяна на социалната среда. Над 50% 
от анкетираните поставят личната моти-
вация за участие като основен фактор, а 
според само 22% от младежите решени-
ята на местната и централна власт могат 
да доведат до тази промяна. В някои от 
по-малките общини се забелязват раз-
личия в представите. В Силистра, мла-
дите хора поставят решенията на инсти-
туциите пред личната мотивация. Мла-
дежите от Карнобат и Батак отреждат 
водеща роля на образователните инсти-
туции и родителите.  

Над 30% смятат, че участието на 
младежите не би променило нищо, като 
този отговор дават предимно млади хора 
от маргинализирани групи и с по-ниска 
степен на придобито образование. По-
ложителна тенденция е, че около поло-
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вината от респондентите са на мнение, 
че младите хора могат да повлияят на 
политически решения, които ги касаят 
пряко. 

Всички тези факти и заключения да-
ват база за очертаването на основните 
предизвикателства пред включването на 
младите хора в процесите на взимане на 
решения и формулиране на политики 
съвместно с институциите, както и пре-
поръки за ефективното осъществяване 
на процеса.  

5. Предизвикателства  
Разглеждането на предизвикателст-

вата пред включването на младите хора 
в процесите на взимане на решения е 
свързано с: 
• Разпознаването на младите хора от 

страна на отговорните институции 
като ценна и пълноправна част от 
обществото, която може да доприне-
се за неговото развитие; 

• Осъзнаване на ролята, правата, от-
говорностите и възможностите за 
включване на самите млади хора в 
процесите на взимане на решения; 

• Доверие от страна на младите хора 
към местните и националните влас-
ти, което да даде основа за диалог и 
сътрудничество с местната и нацио-
налната власт. Резултатите от соци-
ологическото проучване за общест-
вените нагласи на младите хора в 
десетте обхванати общини в Бълга-
рия сочат отчуждение от формални-
те институции, което води до силно 
недоверие в публичните институции 

и засилен дефицит на социален ка-
питал на индивида в качеството му 
на гражданин; 

• Едно от основните предизвикателст-
ва, които дефинират самите млади 
хора е достъпът до информация, 
който по тяхно мнение е ограничен и 
не дава възможност на по-широк 
кръг да оползотвори наличните въз-
можности за включване в процесите 
на взимане на решения. Това води и 
до по-ниски нива на представител-
ност на мненията, като някои групи 
млади хора са изключени от проце-
са, а техните нужди не са адекватно 
отразени в създаваните политики; 

• Качеството на младежката работа по 
места е предизвикателство пред 
младежкия сектор, който следва да 
гарантира устойчивост и високи 
стандарти на младежка работа. Това 
предизвикателство е ясно очертано в 
Докладите на обучителите на Мест-
ните младежки академии;  

• Липса на младежко представителст-
во и/или системен принцип на работа 
с такова с необходимия капацитет и 
експертиза като партньор при фор-
мулиране на политики. 

6. Ползи 
Включването на младежките органи-

зации и младите хора в процесите на 
формулиране на политики и вземане на 
решения съвместно с институциите на 
местно, регионално и национално ниво е 
процес, който има качествено и количес-
твено измерими ползи за участниците в 
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него. Ясното осъзнаване на тези ползи 
от различните страни води до подобря-
ване на разбирането за неговата важ-
ност и въвличането на повече участници 
в самия процес, които да допринасят за 
ефективното му осъществяване.  
6.1. Ползи за младите хора и 
младежките организации от 
включването в процеса на взимане на 
решения 
• Повишаване на знанията на младите 

хора за тяхната роля в процеса на 
вземане на решения; 
• Развиване на уменията и ком-

петенциите за участие във фор-
мулирането на политики; 

• Развитие на разбирането на 
младите хора за техните права 
за участие и отговорност към 
собствения им живот и към со-
циално–обществените отноше-
ния; 

• Придобиване на опит в реали-
зирането на политики на мест-
но, регионално и национално 
ниво; 

• Развитие на култура на учас-
тие, овластяване и представи-
телство и чувствителност към 
проблемите и предизвикателс-
твата на заобикалящата среда, 
ориентирана към решения и 
препоръки за подобряването й;  

• Осъзнаване на нуждите и пот-
ребностите на по-широк кръг 
млади хора и изграждане на 
толерантно отношение към 

различните групи млади хора; 
• Реално социално включване и 

младежко овластяване в про-
цесите на едно общество и 
развитие на социална ангажи-
раност и отговорност; 

• Развитие на капацитета на 
младежкия сектор чрез мрежу-
ване и синхронизирано разби-
ране за ролята на младежкото 
представителство на различни-
те нива; 

• Развиване на капацитета на 
младежките организации по от-
ношение на пълноценно учас-
тие в процеса на формулиране 
на младежки политики. 

6.2. Ползи за институциите и 
политиците, отговорни за 
създаването и реализирането на 
младежки политики на местно, 
регионално и национално ниво 
• Синхронизиране на разбирането за 

включване на младите хора в проце-
сите на вземане на решения за 
ефективен диалог; 

• По-голяма легитимност на решения-
та и политиките, пряко касаещи мла-
дите хора; 

• Възможности за възприемане на 
добри практики и модели за форму-
лиране и реализиране на доказател-
ствено базирани качествени младеж-
ки политики чрез участието на по-
широк кръг партньори в лицето на 
младите хора;  

• Повишаване ефективността на мла-
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дежките политики чрез подобряване 
на анализа на нуждите и разпозна-
ването им от младите хора като инс-
трумент за тяхното развитие и 
включване в обществения живот; 

• Подпомагане развитието на проак-
тивни млади хора, които гарантират 
устойчивото развитие на общността 
чрез синхронизиране на политиките 
днес и утре. 
Освен директните ползи за преките 

участници в процеса – младежки органи-
зации и млади хора и местни, регионал-
ни и национални власти, съществуват и 
редица косвени ползи за цялото общест-
во, които са свързани с подпомагане на 
развитието на обществените отношения.  

Упражняването на правото на учас-
тие на младите хора в процесите на взи-
мане на решения популяризира и под-
помага позитивно гражданско участие и 
гражданска активност в обществото. Ак-
тивното участие на младите хора в ре-
шенията и действията на всички нива на 
реализиране на младежки политики под-
помага изграждането на демократично и 
проспериращо общество, основано на 
взаимодействие и толерантност, както и 
подпомага повишаване качеството на 
социалните услуги и социалната интег-
рацията на младите хора.  

7. Препоръки 

• Синхронизиране на разбирането 
за „младежко включване“ между 
участниците в процеса, според по-
сочените целеви групи, така че той 

да бъде реализиран ефективно на 
база общо разбиране; 

• Засилване на участието на младите 
хора и младежките организации чрез 
включване в процесите на взима-
не на решения на всички нива: от 
консултиране, разработване, 
формулиране, изпълнение до мо-
ниторинг, отчетност и оценка на 
инструменти, политики, стратегии и 
програми за младежта; 

• Насърчаване на включването чрез 
подходящи обучителни програми 
и повишаване на капацитета на 
младежките организации, младеж-
ките лидери и представители за 
участие в процесите на взимане на 
решения; 

• Повишаване информираността за 
възможностите за включване на 
младите хора и улесняване достъпа 
до информация на по-широк кръг 
млади хора, включително и на соци-
ално изключени групи. Информация-
та следва да е поднесена по достъ-
пен, разбираем и привлекателен за 
младежите начин, както и да бъде 
насърчено медийното отразяване на 
младежки инициативи и проекти; 

• Създаване на структури и меха-
низми, които улесняват и подпо-
магат младежкото включване в 
процесите на взимане на решения, 
като например Консултативни мла-
дежки съвети по места. Подобни 
младежки обединения да бъдат кон-
султирани и включени в процеса на 
взимане на решения по секторни по-



Проект „Насърчаване на включването на младежките
организации и младите хора в процесите на формулиране 

на политики и вземане на решения съвместно с институциите 
на местно, регионално и национално ниво“ 
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литики, пряко касаещи младите хора; 
• Предоставяне на необходимата 

финансова подкрепа и подходяща 
инфраструктура, която да подпома-
га развитието на младежкия сектор и 
младежките организации и способст-
ва за повишаване на техния капаци-
тет за участие. На местно ниво да 
бъдат обособени програми за фи-
нансиране на младежки проекти и 
инициативи, които да насърчат 
включването и овластяването на 
младежи за реализиране на младеж-
ки дейности; 

• Разработване на стратегически 
документи за развитие на младеж-
та на местно ниво, които да са син-
хронизирани с националните и евро-
пейски такива, но и да отчитат осо-
беностите на съответното населено 
място и възможностите за подпома-
гане на развитието на младите хора. 
При изготвянето на подобни доку-
менти да се насърчи партньорството 
между младите хора/младежките ор-
ганизации и местната власт, за да се 
постигнат оптимални резултати и 
споделена визия за развитие;  

• Местните институции да събират и 
анализират информация за нужди-
те на младите хора на местно ни-
во, за да гарантират, че създаваните 
младежки политики са базирани на 
доказателствен подход и ще бъдат 
максимално ефективни. Насърчава 
се и провеждането на политика на 
обратна връзка от младежите, която 
да е максимално отворена и гъвкава 

по отношение на отразяване на тех-
ните идеи и коментари в рамките на 
процеса на взимане на решения; 

• Институциите да запознават слу-
жителите си с процеса на младеж-
ко включване и как ефективно могат 
да работят съвместно с младежи и 
младежки организации, гарантирай-
ки, че в процеса ще бъдат спазени 
принципите на Структурния диалог;  

• Участие на младежите и младеж-
ките организации в съуправление 
(co-management) на процеси, пряко 
касаещи формулирането и импле-
ментирането на младежки политики. 
Да се гарантира прозрачност на ре-
шенията, достъп до работни групи и 
възможности за съуправление на 
проекти с цел младите хора да при-
познават дейностите и постигнатите 
резултати;  

• Гарантиране, че в процеса на мла-
дежко включване максимално мно-
го младежи имат достъп и въз-
можност за участие, независимо 
какъв е техният пол, религия, про-
изход и др. Процесът да е макси-
мално отворен, приобщаващ и не-
дискриминиращ към тяхното включ-
ване;  

• Провеждане на изследване за но-
ви форми за младежко участие и 
тяхното отражение върху формули-
рането на младежки политики, като 
например онлайн участие; 

• Провеждане на изследване на 
разбирането на институциите на 
местно, регионално и национално 
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ниво за включването на младите и 
ползите от него. 

Заключение 
С приемането на този документ НМФ 

заявява своята позиция относно насър-
чаване на включването на младежките 
организации и младите хора в процесите 
на формулиране на политики и вземане 
на решения съвместно с институциите на 
местно, регионално и национално ниво 
като разработва конкретни препоръки, 
синхронизирани с процеси и официални 

документи на европейско ниво и отразя-
ващи мнението на млади хора и младеж-
ки организации от всички региони на 
страната. Надяваме се, че ще бъдем 
последвани както от институциите, така 
и от други неправителствени младежки 
организации, които да застанат зад на-
шата активна позиция и действия в посо-
ка развиване на включването на младите 
хора в процесите на взимане на решения 
и формулирането на качествени и резул-
татно ориентирани младежки политики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Национален младежки форум е наци-
онално младежко представителство, кое-
то развива младежката политика, като 
събира информация, изследва факти и 
разписва документация чрез провеждане-
то на различни мероприятия и дейности. 
Проектът „Насърчаване на включ-
ването на младежките организации и 
младите хора в процесите на фор-
мулиране на политики и вземане на 
решения съвместно с институции-
те на местно, регионално и нацио-
нално ниво“ предостави възможност на 
НМФ да придобие по – професионална и 
реалистична представа за провеждането 
на младежката политика на различните 
нива – местно, регионално и национал-
но. 

От една страна това, което се наб-
людава, е активност на младите хора в 
различни сфери, които остават нераз-
познати от страна на институциите, от 
друга страна се вижда желанието на ин-
ституциите младите хора да са фокус на 
техните политики, но не разбират какво 
означава младежко овластяване и реал-
но включване в процеса на вземане на 
решения по теми, пряко касаещи ги.  

Проектът също така направи една 
реална картина на участието на младите 
хора, като потвърди фрагментираност на 
националното ниво, липса на синхрони-
зираност в разбирането за включване от 
страна както на институциите, така и на 
младите хора, също така различие на 
ангажираност на младите хора в общес-
твените процеси в различните градове, 
обект на проекта. Това е реална основа, 
отправна точка на бъдещите политики и 
действия на Национален младежки фо-
рум, които ще стъпят на реални данни, 
факти и създадени отношения с различ-
ни организации и млади хора на местно 
ниво.  

Проектът започна работа на местно 
ниво като част от приоритетите на Наци-
онален младежки форум, след проведе-
ните локални младежки академии отчете 
повишаване на компетенциите на участ-
ниците по различни теми на демократич-
ното участие, установи добри практики, 
но и възможности за бъдещо партньорс-
тво и развитие на местно ниво.  
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