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Проект

Нашата визия:
Автономни млади хора,
с устойчиви морално-етични ценности
и с добра образователна подготовка, професионални,
социални и граждански умения,
способни да вземат важни решения за себе си,
общността и държавата и да поемат отговорността за тях.
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Списък на използваните съкращения
АЗ

Агенция по заетостта

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда”

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДПС

Детска педагогическа стая

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗМ

Закон за младежта

ММС

Министерство на младежта и спорта

МОН

Министерство на образованието и науката

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НКСМ

Национален консултативен съвет за младежта

НСИ

Национален статистически институт

НСМ

Национална стратегия за младежта

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

НПО

Неправителствена организация

ОКС

Образователно-квалификационна степен

ПАВ

Психоактивни вещества

ПНУ

Преждевременно напуснали училище

ICCS

International Civic and Citizenship Education Study (Международно изследване на
гражданското образование)

FRA

European Union Agency for Fundamental Rights

NEETs

Young people not in employment, education and training (Млади хора, които не учат,
не работят и не се обучават)

OESD

Organisation for Economic Co-operation and Development (Организация за
икономическо сътрудничество и развитие)

PISA

Programme for International Student Assessment
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ВЪВЕДЕНИЕ
Светът е в постоянен процес на развитие и промяна. Научно-техническият прогрес,
навлизането на изкуствения интелект, дигитализацията, достъпните начини за комуникация и
пътуване изменят ежедневно средата ни. Адаптирането към тези динамични промени на
заобикалящия ни свят е както предизвикателство, така и възможност за все по-голяма
свързаност, обмен на информация, идеи и средства за подобряване на начина на живот.
Тези промени се отразят и върху социалните процеси и ценностите на всички поколения.
В най-голяма степен обаче, те засягат житейските перспективи на днешните млади хора. Пред
тях стои отговорността да предложат смели и неконвенционални решения на
предизвикателствата, пред които е изправен светът. Те трябва да покажат ангажираност,
умения и мислене отвъд съществуващите рамки, за да гарантират мира, демократичните
ценности и социалния просперитет и да изградят силни и жизнени общности.
Защото лидерството на утрешния ден е в техните ръце!

НОРМАТИВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА
МЛАДЕЖТА
Държавната политика за младежта на Република България е дефинирана в специален
Закон за младежта (2012 г.) като „целенасочена и последователна дейност на държавата,
общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на благоприятни
условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и
икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно, областно и
национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната“.
Законът за младежта (ЗМ) определя основните принципи, мерки, управление и
финансиране на дейностите, осъществявани в изпълнение на държавната политика за
младежта. В него са регламентирани и документите на политиката за младежта на всички нива,
вкл. Национална стратегия за младежта; Годишни планове и Годишни доклади за нейното
изпълнение; Национални програми, областни и общински планове, както и съответните
координиращи институции и срокове за тяхното създаване. ЗМ определя рамката за
провеждането на младежки дейности, функционирането на младежките организации, статута
на младежкия работник, младежкото доброволчество, както и създаването и функционирането
на Националната информационна система за младежта.
Единната държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм се
осъществява от Министерството на младежта и спорта (ММС) на Република България.
Основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за
младежта е Националната стратегия за младежта (НСМ), която се разработва за срок от 10
години, съгласно чл.4, ал.4 от ЗМ. Първата НСМ в България обхваща периода 2010 - 2020 г., като
за изпълнението ѝ се изготвят годишни планове.
ММС разработва и Национални програми за младежта, чиято цел е да адресират
специфични младежки проблеми. За периода на действие на НСМ 2010-2020 г. са разработени
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две национални програми - за периода 2011 - 2015 г. и 2016 - 2020 г. Едновременно с това е
приета и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за
хазарта през 2017 г.
Кметовете на общини изготвят ежегодно общински годишни планове за младежта, които
се приемат от Общинския съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване с
Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта (където има такъв). Общинските
планове за младежта се предоставят на областните управители, които изготвят областни
планове за младежта.
Планирането и изпълнението на младежките политики изисква взаимодействие и
синхрон между различните институции. Органът, чрез който се осъществява този процес е
Националният консултативен съвет за младежта (НКСМ), чийто статут, състав и задачи са
регламентирани в Закона за младежта. В състава на НКСМ се включват заместник-министрите
на младежта и спорта, труда и социалната политика, икономиката, туризма, здравеопазването,
културата, вътрешните работи, правосъдието, регионалното развитие и благоустройството,
финансите, образованието и науката, заместник-председателят на Държавната агенция за
закрила на детето, представители на Националното сдружение на общините в Република
България, Националното представителство на студентските съвети и национално
представените младежки организации. Председател на НКСМ е министърът на младежта и
спорта или оправомощен от него заместник-министър на младежта и спорта, а
административното обслужване се осигурява от ММС.
Към министъра на младежта и спорта действа и Обществен съвет по въпросите на
младежта – консултативно звено, което формира позиции, становища и инициативи за
решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта.
Общественият съвет обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на
министъра при определянето на провежданите от него политики, на стратегически и програмни
документи, планове, отчети и доклади за изпълнението. Може да предлага и конкретни
инициативи в областта на политиката за младите хора и други. В състава на Обществения съвет
влизат представители на неправителствени организации, които осъществяват дейности в
подкрепа на младите хора и младежкия сектор; представители на национално представените
младежки организации, вписани в Списъка на национално представителните младежки
организации; представители на Националното представителство на студентските съвети в
Република България.
Мониторингът и отчитането на мерките и програмите в изпълнение на младежките
политики се осъществява чрез годишните отчети на плановете за изпълнение на НСМ и
Годишните доклади за младежта, изготвяни съгласно изискването на чл. 5 от ЗМ, които се
приемат от Народното събрание. На общинско и областно ниво, съгласно изискванията на ЗМ,
кметовете на общини са задължени да предоставят на областните управители годишен отчет за
изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на общината.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДЕЖТА
Настоящата стратегия за младежта е изготвена в изпълнение на чл. 4 от ЗМ. Тя има за цел
да дефинира основните и специфични цели и приоритети на държавната политика за младежта
за периода 2021-2030 г., както и мерките за тяхното постигане.
При разработването на настоящата стратегия е отчетен фактът, че политиката за
младежта има хоризонтален характер и че всяка секторна политика – за образованието,
заетостта, културата, спорта, здравеопазването, социалните услуги и т.н. има отношение към
живота на младите хора в България.
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Тази специфика на политиката за младежта предполага зачитане на потребностите и
интересите на младите хора във всяка секторна политика, постоянен фокус върху заложените
стратегически цели и силно и устойчиво междусекторно партньорство с институциите на
национално, регионално и местно ниво, със социалните партньори и неправителствените
организации, които работят в младежкия сектор.
Визията на настоящата НСМ 2021-2030 г. е:

Автономни млади хора,
с устойчиви морално-етични ценности
и с добра образователна подготовка, професионални,
социални и граждански умения,
способни да вземат важни решения за себе си,
общността и държавата и да поемат отговорността за тях.

Тази визия може да бъде постигната чрез:





Засилване ролята на младите хора в обществото;
Поощряване на инициативи за ангажираност и участие;
Свързване и партньорство за по-добър старт в живота;
Очертаване на позитивна житейска перспектива и бъдеще.

Основните принципи, заложени при разработването на настоящата НСМ 2021-2030 г. се
основават на разбирането, че политиката за младежта трябва да бъде:


Политика, основаваща се на потребностите на младите хора

Това предполага системно събиране и анализиране на статистически данни, данни от
социологически проучвания и анализи на нагласите и потребностите на младите хора в
България; използване на национални, европейски, международни и секторни изследвания за
идентифициране на реалните проблеми с цел разработване на адекватни мерки и интервенции
във всяка секторна политика, съчетани с целенасочен диалог с младите хора.


Политика, гарантираща равнопоставеност и приобщаване

Всяка секторна политика трябва да гарантира равнопоставен достъп до образование,
заетост, здравни и социални услуги за всеки млад човек, независимо от неговия пол, етническа
принадлежност, местоживеене и социален статус и че младите хора със специфични
потребности, в неравностойно положение или от уязвими групи, трябва да бъдат подкрепени,
приобщени и интегрирани в обществото.


Политика, насърчаваща гражданско участие и овластяване

Този принцип предполага предоставяне на реални възможности за участие на младите
хора във формирането, разработването, изпълнението и прилагането на младежките политики
на национално, регионално и местно ниво.
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Политика, съобразена с възрастови и регионални специфики

Обособяването на различни младежки възрастови групи и разработване на мерки,
съобразени със спецификите в профила, потребностите и интересите на всяка възрастова група
е важна предпоставка за успешна политика. Мерките трябва да бъдат адаптирани и към
регионалните специфики на населените места, където живеят младите хора.


Политика, изпълнявана в сътрудничество

Партньорството, конструктивният и ефективен диалог с неправителствените и
младежките организации, с институциите на национално, регионално и местно ниво, със
социалните партньори, академичната общност, бизнеса, както и директната комуникация с
младите хора е ключов фактор за постигането на стратегическите цели на политиката за
младежта.
Спазването и разбирането на важността на тези принципи е предпоставка за
постигане на синергия в целите на различните секторни политики и реализиране на
визията на НСМ 2021-2030 г.

ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
При разработването на настоящата стратегия е взета предвид Стратегията на
Европейския съюз за младежта за периода 2019— 2027 г., чиито цели са:








да даде възможност на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, да
подпомага тяхното личностно развитие и постигане на автономност, да им позволи да
изграждат своята устойчивост и да ги подсигури с умения за живота, за да се справят с
променящия се свят;
да насърчи младите хора и да им предостави необходимите средства да бъдат активни
граждани, носители на солидарност и положителна промяна, вдъхновявани от
ценностите на ЕС и европейската идентичност;
да подобри решенията в областта на политиката и начина, по който те въздействат върху
младите хора във всички сектори, по-специално заетостта, образованието,
здравеопазването и социалното приобщаване;
да допринесе за изкореняването на бедността сред младежите и всички форми на
дискриминация, както и да насърчи социалното приобщаване на младите хора.

Европейските младежки цели за периода 2019-2027 г., включени в Стратегията на
Европейския съюз за младежта, също са взети под внимание, като те са следните:
Цел 1: Свързване на ЕС с младежта;
Цел 2: Равенство;
Цел 3: Приобщаващи общества;
Цел 4: Информация и конструктивен диалог;
Цел 5: Психично здраве и благоденствие;
Цел 6: Подпомагане развитието на младите хора от малките населени места;
Цел 7: Качествена работа за всички;
Цел 8: Качествено обучение;
Цел 9: Пространство и участие за всеки;
8

Цел 10: Устойчива и зелена Европа;
Цел 11: Младежки и европейски програми.
Други основополагащи документи в процеса по изготвяне на стратегията са Целите на
ООН за устойчиво развитие, Програмата на ООН за развитие до 2030 г. и Стратегията за
младежта на ООН „Младеж 2030: Работа с и за младите хора“. Като приоритети в Стратегията за
младежта на ООН, в сила от 24 септември 2018 г., са изведени:
 ангажирането, участието и застъпничеството чрез засилване на младежките гласове за
разпространението на мирен, справедлив и устойчив свят;
 информираност и подкрепа, чрез гарантиране на по-добър достъп на младите хора до
качествено образование и здравни услуги;
 икономическо овластяване чрез достойна работа, подкрепа на по-добрия достъп на
младите хора до достойна и продуктивна трудова заетост;
 гарантиране на основните права, чрез защита и насърчаване на правата на младите хора
и подкрепа на тяхната гражданска и политическа ангажираност;
 мир и изграждане на устойчивост чрез подкрепа на младите хора като катализатори на
мир, сигурност и хуманитарни дейности.
Проучване на документи, изследвания и анализи
При описването на настоящото състояние (контекста) на всяка една от дефинираните
приоритетни области на политиките за младежта са използвани множество изследвания,
обхващащи различни аспекти от живота на младите хора, проведени с различни възрастови
групи и в различни периоди.
При разработването на настоящия документ са проучени редица стратегически
документи, анализи, доклади, национално представителни и международни изследвания,
анкетни проучвания от неправителствения сектор и експертни мнения по въпросите на
младежта и младите хора. Сред тях са: Оценка на въздействието на Националната стратегия
младежта, извършена през 2018 г. по поръчка на ММС; Междинна оценка на въздействието на
Националната стратегия и плана за действие към нея от 2015 г. (по проект „Информираност,
координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България“, финансиран
по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд); Последваща оценка на въздействието на Закона за младежта
от 2020 г. (по проект „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в
държавната администрация“ изпълняван от администрацията на Министерския съвет по
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд); Годишните доклади за младежта; Националното социологическо
проучване „Гласовете на децата (9-17 г.)”, проведено по задание на УНИЦЕФ България през 2017
г.; Националното социологическо изследване „Българската младеж”, реализирано през 2018 г.;
Експертен доклад „Младежката политика в България. Предизвикателства и перспективи“ от
2020 г. и други.
Консултативен процес
Тази стратегия е възможна благодарение на участието на много млади хора и
организации, които вдъхновиха с енергията и идеите си процеса на създаването ѝ.
Визията, приоритетните области, стратегическите и оперативни цели в НСМ 2021-2030
г. са формулирани в хода на допълване и анализ на информацията, в дискусии и тематични
9

срещи с млади хора от различни области на страната, чрез анкетни допитвания до младежки
организации и други дейности за получаване на обратна връзка.
В периода февруари - юни 2018 г. ММС организира и проведе онлайн проучване, в което
взеха участие 36 младежки организации. Целта на проучването бе да се събере базова
информация относно нагласите и приоритетите в дейността на младежките неправителствени
организации, а споделените идеи да бъдат взети под внимание при формулиране на бъдещите
цели и политики за младежта.
През 2019 г. ММС, в партньорство с общинските и/или областните администрации,
проведе общо 13 консултации с младежи и младежки организации в градовете Варна, Бургас,
Враца, Монтана, Видин, Велико Търново, Русе, Кърджали, Пловдив, Благоевград, Сандански,
Сливен и София, в които взеха участие множество български младежи на възраст 15-29 години.
Целта на консултативния процес бе да се проследят нагласите на младите хора, да се
идентифицират предизвикателствата, ключовите области и приоритетни теми, да се обсъдят
промените, които младите хора очакват в резултат от изпълнението на стратегията. В дебатите,
провеждани паралелно с разработването на рамката на стратегията, се включиха, наред с
младите хора, и представители на заинтересованите страни, местните и регионални власти.
В периода 06-08.09.2019 г. в гр. Велико Търново се проведе Младежки фестивал
„България обича младите”, в който взеха участие близо 100 младежи от над 25 населени места.
В продължение на три дни, разпределени в групи по интереси, те работиха активно, за да
идентифицират предизвикателствата в различни тематични области: образование; заетост и
предприемачество; здраве, физическа активност, спорт и екология; гражданска активност;
равенство, многообразие и приобщаване, достъп до информация, селски райони и малки
населени места; свободно време и култура. Споделените по време на консултативния процес и
форума идеи и предложения са обобщени, структурирани и включени в НСМ 2021-2030 г.
С оглед на многосекторния подход на младежките политики и необходимостта от
консултиране по конкретните тематични области с експерти по ресори, ММС сформира
Междуведомствена работна група с представители на всички министерства през месец март
2020 г. за разработването на оперативни цели и мерки за изпълнение на Националната
стратегия за младежта 2021-2030 г.
Разпознавайки ключовата роля на местната власт за успешното изпълнение на
Националната стратегия за младежта, проектът на документ е обсъден и с представители на
Националното сдружение на общините в Република България.
Проектът на мерки, които да бъдат включени в новата Национална стратегия за
младежта, са обсъдени в рамките на Националния консултативен съвет за младежта и
Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта.
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ПРОФИЛ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
По данни на НСИ, към 31.12.2019 г. младите хора на възраст 15-29 г. в България са 1 005 227.

1. Инфографика: Разпределение по възраст и пол1




15-19 г. – 312 977;
20-24 г. – 301 636;
25-29 г. – 390 614.
Възраст

Общо

По пол
Мъже

2019 г.

Жени

15-19 г.

312 977

161 171

151 806

20-24 г.

301 636

155 212

146 424

25-29 г.

390 614

200 705

189 909

2. Инфографика: Разпределение по населено място2



В градовете: 753 896;
В селата: 251 331.
Възраст

2019 г.

Градове

Села

Мъже

Жени

Мъже

Жени

15-19 г.

117 524

110 984

43 647

40 822

20-24 г.

116 167

111 427

39 045

34 997

25-29 г.

150 632

147 162

50 073

42 747

3. Инфографика: Прогноза за брой млади хора 2020-2030 г. (при хипотеза за
конвергентност)3
Възраст

2020 г.

2025 г.

2030 г.

15-19 год.

315 724

347 484

336 145

20-24 год.

309 294

315 447

351 685

25-29 год.

370 831

309 363

315 718

4. Инфографика:


33% от младите хора на възраст 15-29 г. са ученици или студенти, които не работят; 43%
работят на пълна заетост, а 4% работят на частична заетост. 4

1

НСИ
НСИ
3
НСИ
4
Годишен доклад за младежта за 2018 г.
2
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Делът на младите хора от 15-24 години, които не учат, не работят и не се обучават
(NEETs) бележи тенденция на намаляване, но остава висок в сравнение със средните
стойности за държавите от ЕС.
2017
4-то
тримесе
чие

2018
1-во
тримесе
чие

2018
2-ро
тримесе
чие

2017
1-во
тримесе
чие

2017
2-ро
тримесе
чие

2017
3-то
тримесе
чие

2018
3-то
тримесе
чие

2018
4-то
тримесе
чие

2019
1-во
тримесе
чие

2019
2-ро
триме
сечие

EС

10,9

10,9

10,9

10,7

10,7

10,4

10,3

10,2

10,2

10,2

България

16,5

16,0

14,7

14,2

15,4

15,1

15,2

14,5

13,7

13,5

5. Инфографика




14% от младите хора в България живеят без брак;
19% от младите хора имат деца; в тази група малко над ⅓ са с едно дете, 29% - с 2 деца, а
8% с по три;5
Българските младежи напускат дома на родителите си средно на 30 год., като мъжете
живеят с родителите си до 32.1 години, а жените - до 27.6 год.6

6. Инфографикa:


България е първа в ЕС по раждания от жени под 20-годишна възраст. Една от всеки 8
жени в България ражда за първи път под 20-годишна възраст.7

5

Годишен доклад за младежта за 2019 г.
ЕВРОСТАТ
7
ЕВРОСТАТ
6
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7. Инфографика:
•

81% от младите хора се гордеят, че са граждани на България.



Наблюдава се увеличение на дела на младите хора, които нямат намерение да емигрират.
Данните от 2019 г. показват, че мнозинството от младежите (43%) биха останали да
живеят на мястото, където живеят в момента. 27% посочват, че при първа възможност
биха отишли да живеят в чужбина, 18% в друго населено място в страната.8



Мотивацията за емиграция е свързана с желание за по-добър живот, по-добро
образование и по-висок жизнен стандарт и заплащане. 9



Всеки втори на възраст 15 -17 г. смята, че България ще е по-добро място за живеене, 25%
не очакват някаква промяна. 63% в тази възрастова група вярват, че животът им в
бъдеще ще бъде по-добър, а 15% – много по-добър от този на техните родители.10



Младите българи остават с подчертано положително отношение към ЕС, като сред 18-29годишните се регистрират най-позитивни нагласи към ЕС. 11

8

Годишен доклад за младежта за 2019 г.
„Българската младеж”
10
UNICEF – „Гласовете на децата“
11
Изследване на социологическа агенция ТРЕНД „Нагласи към ЕС и евроизборите“ (6-13.03.2019)
9
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ОСИ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
Настоящата стратегия очертава 3 стратегически оси: (1) Образование и заетост; (2)
Ангажираност, участие и равни възможности и (3) Социално благополучие и 9 приоритетни
области на политиката за младежта:

1
ОБРАЗОВАНИЕ
И ЗАЕТОСТ

2
АНГАЖИРАНОСТ, УЧАСТИЕ
И
РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Гражданска
активност и участие
Образование
и умения

СОЦИАЛНО
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Физическо
и психично здраве

Равенство,
многообразие
и приобщаване

Достъп до
информация
и услуги
Младежко
предприемачество и
заетост

3

Политики за младите
хора в малките
населени места и
селските райони

Екологично
поведение и
опазване на
околната среда

Свободно време,
творчество
и култура
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1. СТРАТЕГИЧЕСКА ОС: ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ
1.1. Приоритетна област: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ
Стратегическа цел
Качествено формално и неформално образование, гарантиращо умения за успешна
житейска и професионална реализация.
Контекст
Функционална грамотност и умения за заетост
Висок е процентът на младите хора, които са продължили своето образование в редовна
форма на обучение във висше учебно заведение след завършване на гимназия12. Това говори за
осъзнаване на образованието като ценност и стремеж към още знания и умения.
България се развива с високи темпове по отношение на информационните технологии.
54% от младежите на възраст 16-24 год., разполагат с основни или над основните дигитални
умения.13 Практически всеки младеж разполага с мобилен телефон (98%). Малко по-нисък е
процентът на тези, които притежават компютър, като почти всеки от тях имат достъп до
интернет у дома. Повишаването на дигиталните им умения е предпоставка за успешна
професионална реализация и за развитие на модерна и конкурентноспособна икономика с
висока добавена стойност.
Не е висок процентът на младите хора, които имат документи за някакъв вид
професионална квалификация или документ, придобит от неформално обучение, но в над
половината от анкетираните млади хора14 все повече узрява мисълта, че допълнителна
квалификация би разкрила по-големи възможности за успешна реализация. Над 40% от младите
хора на възраст 15-29 год. споделят, че не са участвали в неформални форми на обучение, но
биха участвали с удоволствие.15 Ролята на тези обучителни форми в европейски и световен
мащаб се увеличава и наред с формалното образование, развива познавателните, социалните и
граждански умения.
България се утвърждава като водещо място на Балканите за бизнес компании от цял свят
и поради факта, че голям процент от младите хора у нас владеят чужди езици на високо ниво.
Доказателство за това са данните, че 92% от младите хора с висше или полувисше образование
владеят чужд език, 66% от хората със средно образование и 67% от хората с основно
образование се причисляват към тази категория. Над 80% от анкетираните млади хора
споделят, че владеят английски език. 16
37% от младите хора са били на стаж или практика в хода на образованието си.17 Те са
важен фактор за професионалното развитие и за кариерното ориентиране на младия човек.
Образование и неравенства
Социалното изключване е проблем на национално ниво, който оказва влияние върху
всички сфери на обществения и икономическия живот. Факторите, които водят до социално
изключване на младежи, са разнородни, но образованието е основната предпоставка за
социализацията и личностното развитие. В тази връзка е необходимо надграждане на
12

Годишен доклад за младежта за 2019 г.
PISA 2015
14
Годишен доклад за младежта за 2019 г.
15
„Българската младеж”
16
Годишен доклад за младежта за 2019 г.
17
Годишен доклад за младежта за 2019 г.
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целенасочените дейности по задържане на младите хора в училище и усилията за гарантиране
на достъпа до качествено образование в добра среда навсякъде в страната.
•

Образователната интеграция на младите роми е затруднена: в групата на
преждевременно напусналите училище и на младежите, които не учат, не работят и не се
обучават (NEETs), техният дял е най-висок. 18

•

60% от младите хора в страната смятат, че могат да получат добро образование в
населеното място, в което се намират.19

Образование и перспективи
Модернизацията на системата за образование и обучение продължава, но качеството,
приобщаващият характер и съответствието на образованието и обучението с нуждите на пазара
на труда продължават да бъдат предизвикателство. Демографските тенденции и
увеличаващият се недостиг на умения означават, че България трябва да инвестира повече в
квалификацията на своята настояща и бъдеща работна сила.20 Показателно е, че основен
приоритет на държавната политика е именно образованието и инвестицията в
преподавателите, материалната база и техническата обезпеченост на българските училища и
университети. То следва да се развива както в областта на формалното обучение, така и в
областта на неформалното образование и ученето през целия живот. Образованието е ключов
фактор за бъдещето на всеки млад човек, то предопределя активното му гражданско участие,
шансовете му за професионална реализация и качествен живот.
•

•

•

Макар училището и образованието да стоят високо в ценностната система на младите
хора на възраст 15-17 г. (82% ходят на училище, за да получават знания и да се образоват,
60% - за да имат професия)21, младите хора проявяват критичност по отношение на
използваните методи на преподаване, учебната програма, организацията в училище и
смятат, че подготовката, която получават за своята бъдеща професионална и житейска
реализация, е недостатъчна, че практическите часове в училище са малко и че е нарушена
връзката между образованието и пазара на труда.22
14 на всеки 100 младежи във възрастовата група 20-29 год. завършват висше
образование в областта на технологиите, техническите науки и математиката, при
средна стойност за ЕС от 19 %. Един на всеки двама студенти в България завършва в
областта на социалните науки, бизнес администрацията или правото в сравнение с един
на всеки трима студенти в ЕС.23
Над половината от представителите на бизнеса са доволни от качеството на
академичното образование в България.24

18

„Българската младеж”
Годишен доклад за младежта за 2019 г.
20
Мониторинг на образованието и обучението, 2019 г.
21
UNICEF – „Гласовете на децата“
22
Мониторингов доклад за образованието, 2019 г.
23
Мониторингов доклад за образованието, 2019 г.
24
Германо-българската индустриално-търговска камара, анкета, 2019 г.
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Предизвикателства




Формиране на
необходимите
познавателни,
социални и
граждански умения

Информиране за
професионално
развитие, практики и
стажове

Оперативни цели

Мерки

Гарантиране на
формално и
неформално
образование, което
развива
познавателни,
социални и
граждански умения



Подкрепа за формиране на
дигитални умения;



Подкрепа за формиране на
умения за реакция при
бедствия, кризи, аварии;



Развиване на културата за
безопасност на движението
по пътищата.



Осигуряване на
възможности за
развитие на
професионални
умения чрез
формално и
неформално
образование;



Прилагане на програми за
кариерно ориентиране в
училищата, разширяване на
извънкласните занимания и
активности, насочени към
бъдещата професионална
реализация на младите хора;




Насърчаване
кариерното
ориентиране на
младите хора и
информирания
избор за бъдеща
професия

Стимулиране активността
на университетските
кариерни центрове;



Подобряване на връзката
между образование и пазар на
труда чрез приложение на
дуалното обучение в
професионалното
образование;



Използване на онлайн
платформи за предоставяне
на консултативни услуги
относно възможности за
кариерно развитие;



Насърчаване на
стажуването;



Популяризиране на младежки
програми за студентски
стажове в държавната
администрация и обмени,
включително на Портала за
студентски стажове в
държавната администрация;



Насърчаване активността и
участието на младите хора в
програмите „Еразъм“ и
„Европейски корпус за
солидарност“.
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Преход към пазара на
труда, връзката
училищеуниверситет-бизнес



Участие на млади хора 
в неформални
обучения и учене през
целия живот

Укрепване
партньорството
между формалната
образователна
система и бизнеса

Насърчаване на
участието на
младите хора в
неформално и
самостоятелно
учене



Насърчаване на обмена на
информация между
училищата и бизнеса и
университетите и бизнеса
относно търсенето и
предлагането на определени
специалности и възможности
за професионална реализация;



Предоставяне на достъпна и
адекватна информация за
тенденциите на пазара на
труда, търсенето и
предлагането на конкретни
професии, заплащането в
различните сектори;
изискванията на бизнеса;



Проследяване на
професионалната реализация
на младите хора с цел
адаптиране на програмите за
образование и обучение към
изискванията на пазара на
труда и тенденциите в
различните региони на
страната;



Стимулиране на бизнеса за
създаване на програми за
стажове, чиракуване или
почасова работа на млади
хора с интерес към дадена
професия;



Популяризиране създаването
на повече „хибридни
специалности” за придобиване
на многоспектърни знания и
умения.



Валидиране на умения,
придобити в рамките на
неформалното образование
или учене и на резултати от
учене чрез опит;



Развитие на модели на
сътрудничество и обмяна на
опит с държави, развиващи
неформалното образование;



Подкрепа и популяризиране на
дейности и инициативи на
младежки организации,
включващи обучения по
методите на неформалното
образование.
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Ключови институции, агенции и структури за изпълнението на мерките: Министерство
на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните
работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика,
Министерство на икономиката, Национална агенция за професионално образование и обучение,
Агенция по заетостта, Държавна агенция „Безопасност за движение по пътищата“, Център за
развитие на човешките ресурси, Национално сдружение на общините в Република България,
областните управители, общините и други.
Други партньори за изпълнението на мерките: неправителствени организации, училища,
университети, младежки центрове и пространства, социални партньори, международни
организации.

1.2. Приоритетна област: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И
ЗАЕТОСТ
Стратегическа цел
Устойчива заетост и конкурентно заплащане на труда на младите хора, силен
предприемачески дух и инициативност.
Контекст
Реализация на пазара на труда и нагласи за предприемачество
Когато става въпрос за професионално развитие, най-често се има предвид
възможностите за започване на работа във вече съществуващи организации. В последните
години обаче се обособява особено подходяща среда за стартиращи компании, т.нар. стартъпи.
Основата им е иновацията и предоставянето на несъществуващ дотогава бизнес модел. Тези
компании вече бележат успехи на българския и световния пазар и полето им за развитие е
неограничено. Много млади и креативни български младежи създават свои марки за ръчно
изработени изделия, декорации, сувенири, дрехи, бижута, аксесоари и др., които популяризират
през социалните мрежи. Предприемаческата култура и инициативност, потиснати за дълъг
период в недалечното минало, днес имат нужда да се насърчат още повече. Иновативното
мислене на младите хора и огромните възможности, които предоставят комуникациите и
новите технологии, са предпоставки за започване на собствен бизнес, който би бил успешен, ако
е съчетан и със съответните нагласи, умения, мотивация и финансов инструментариум.
Проблем с намирането на работа се отчита при младите хора, които попадат в групата на
тези, които не работят и не участват в образование или обучение (NEETs) и при младежите в
неравностойно положение. Това е един ценен резерв за все по-нуждаещия се от работна сила
пазар на труда. Делът на NEETs остава висок в сравнение със средните стойности за държавите
от ЕС. През 2018 г., по данни на ЕВРОСТАТ, делът на им в България във възрастовата група 1529 години е 18.1% при средна стойност за ЕС 28 12.9%. Сред мъжете в България този дял е 14.6%,
а сред жените - 21.8%.25 Това налага тази група на младите българи да бъде обект на специални
мерки от страна на институциите, които да взаимодействат и да се допълват.
Друг фактор са регионалните дисбаланси. Младите хора често не намират интересна,
предизвикателна и добре платена работа за тях в по-малките населени места и затова решават
да се преместят, най-често в столицата. Въпреки устойчивия тренд на нарастване на младежката
25

ЕВРОСТАТ
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заетост и намаляване на безработицата до 2020 г., в определени региони на страната нивата на
безработица сред младите хора остават високи.
През първото тримесечие на 2020-та година, процентното съотношение на безработните
млади хора между 15-25 години е 14,7% при 12,5% коефициент на безработица. От 2013 г. насам
този процент бележи постоянно понижение, което следва тренда и на общо намаление на
безработицата в следствие на възходящото икономическо развитие на страната. Младите хора
все повече се ориентират към завършване на допълнителна професионална квалификация. Над
половината от допитаните в национално проучване заявяват, че допълнителна квалификация
ще им бъде от голяма полза при намиране на работа, като половината от тези хора заявяват, че
в най-близко бъдеще ще се включат в квалификационни или образователни курсове.
Същевременно остава висок процентът на българските младежи, които не работят по
специалността си.
С навлизането на все повече международни компании в България се повишава и
процентът на младите хора, които по-лесно успяват да си намерят работа, над половината от
допитаните в проучване споделят именно това. Многото нови работни места, открили се в
България, са атрактивни за младите хора заради разнообразните позиции, които се предлагат в
тях. Междукултурната и международна работна среда и възможностите за бъдещо развитие
също са от водещите фактори младите да търсят работа в подобни фирми. Над 60% от тях
споделят, че са доволни от настоящата си работа и нямат намерение да сменят работата си
скоро.
Повечето млади хора смятат, че познават трудовите си права. Те търсят работа по
различни методи, като над половината от анкетираните разчитат на препоръка от приятел, а
останалата част разчитат на интернет обяви и бюрото по труда.

Предизвикателства

Оперативни цели

 Предприемаческа
 Насърчаване на
култура и
младежкото
инициативност; нагласи,
предприемачество,
умения и мотивация за
вкл. и в областта на
стартиране на собствен
социалното
бизнес
предприемачество,
стимулиране на
иновативното мислене
на младите хора

Мерки
 Разработване и внедряване
на програми в средното и
висшето образование за
формиране и развитие на
инициативност,
креативност и
предприемачески дух и
компетентности;
 Разпространяване на
информация и насърчаване
използването на
инструменти по примера на
HEInnovate (инструмент за
самооценка на висшите
училища разработен от
Европейската комисия и
Организацията за
икономическо
сътрудничество и развитие)
за измерване на
предприемачеството;
 Създаване на възможности
за обучения и менторство за
млади предприемачи;
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 Разработване на програми
за симулация на „старт-ъп“
бизнеси в средното и
висшето образование;
 Насърчаване на бизнес
центрове и бизнес
инкубатори за оказване на
подкрепа на млади
предприемачи;
 Насърчаване обмена на
информация между младите
предприемачи за създаване
на младежка
предприемаческа екосистема;
 Създаване на възможности
за развитие на „старт-ъп“
проекти и иновативни
бизнес решения на млади
хора;
 Насърчаване на социалното
предприемачество сред
младите хора чрез обучение,
осигуряване на методическа
помощ и други механизми.
 Достъп до пазара на
труда на младежи,
включително на тези в
неравностойно
положение

 Осигуряване на
заетост, която
насърчава социалното
включване на
младежите,
включително на тези в
неравностойно
положение

 Осигуряване на
възможности за заетост,
вкл. стажуване и чиракуване
на младежи в
неравностойно положение;
 Подкрепа на социални
предприятия, осигуряващи
заетост за младежи,
включително на тези в
неравностойно положение;
 Популяризиране на
възможности за
придобиване на трудов
стаж в държавната
администрация,
включително чрез
Програмата „Старт на
кариерата“.
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 Млади хора, които не
учат, не работят и не се
обучават (NEETs)

 Насърчаване на
включването в
образование и заетост
на младежите от
групата NEETs

 Насърчаване на
активността на
младежките организации за
идентифициране, достигане
и активиране на младежите
от групата NEETs, вкл. чрез
засилване на
партньорствата с местни
институции и организации;
 Разработване на услуги за
социално включване на
младежи от групата NEETs.

 Регионални дисбаланси
в младежката заетост

 Намаляване на
регионалните
дисбаланси в
младежката заетост

 Подкрепа за осъществяване
на иновативни бизнес
решения чрез младежко
предприемачество в
малките населени места и
селските райони;
 Подкрепа за стартиращи
предприятия и млади
предприемачи съобразно
националните и регионални
приоритети, разписани в
Националната стратегия за
малките и средните
предприятия 2021 – 2027 г.;
 Изпълнение на програми и
мерки за заетост и обучение,
вкл. регионални програми за
заетост, в които
младежите са част от
целевите групи за включване
в заетост. Провеждане на
трудови борси.

Ключови институции, агенции и структури за изпълнението на мерките: Министерство
на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и
социалната политика, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Национална агенция за професионално образование и обучение, Агенция
за социално подпомагане, Национално сдружение на общините в Република България,
областните управители, общините и други.
Други партньори за изпълнението на мерките: неправителствени организации, училища,
университети, младежки центрове и пространства, социални партньори, международни
организации.
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2. СТРАТЕГИЧЕСКА
ВЪЗМОЖНОСТИ

ОС:

АНГАЖИРАНОСТ,

УЧАСТИЕ

И

РАВНИ

2.1. Приоритетна област: ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И УЧАСТИЕ
Стратегическа цел
Висока активност и гражданско участие на младите хора чрез доброволчество, лични
каузи, дискусии и дебати, форми на самоуправление и партниране с институции.
Контекст:
Младите хора в България са по-скоро оптимистично настроени за развитието на
държавата (63%), както и на Европейския съюз.
Годишният доклад за младежта за 2019 г. отчита приблизително равни две групи млади
хора по отношение на информирането за новини и актуални събития, като делът на тези, които
отделят някакво време да се информират, е малко по-голям. Степента на образование оказва
влияние върху тези данни. Съвсем естествено, най-младата целева група 15-19 г. в най-малка
степен да се интересува от политика. 23% от допитаните млади хора заявяват, че винаги
гласуват на избори, а 10% не упражняват правото си на вот. Основен източник на информация
по политически и обществени въпроси е телевизията, след нея са интернет сайтовете и
социалните мрежи.
Малко са младите хора, които членуват в политическа партии, както и на асоциации,
неправителствени организации или друг тип организации. По-високи проценти се наблюдават
при членуването в професионални асоциации, а 16% от всички анкетирани декларират, че могат
да участват и да вземат решения на местно ниво. Ангажираността на младите към обществените
проблеми и политическия живот в страната е гаранция за нейното позитивно развитие и
утвърждаването на демокрацията. Обратното – отчуждеността, отрицанието, нихилизмът,
неспособността да се изрази структурирано, аргументирано и без агресия собственото мнение
и позиция, продуцира несигурност. Допълнителен риск е количеството и качеството на
информацията, която достига до младия човек. Качествената, достоверна, смислена
комуникация и информация, става все по-ключова за неговото гражданското самосъзнание и
изграждане като личност.
Налице е положителна настройка на младия човек към доброволчеството: 39% от
анкетираните млади хора са участвали в доброволчески инициативи през последните 3 години
в България. Същевременно не е малък е процентът на младежи, които не са участвали изобщо в
доброволчески акции. 68% от младите хора смятат, че си струва човек да участва в
доброволчески/дарителски акции и биха се включили преобладаващо в такива, в които се
контактува с хора/деца в нужда, социални дейности, при бедствия и аварии или в дейности по
опазване на околната среда. Импулсът за добротворчество, усилен и от ситуацията у нас и по
света, свързана с настъпилата пандемия на коронавирус през 2020 г., следва да се поощри.
Разгръщането и осъзнаването на социалната ценност на доброволчеството ще е от полза за
цялото ни общество. 26
Развитието на младежки пространства, достъпни за всички, където младите могат да
получат подкрепа за развитие, информация, благодатна среда за обем на идеи и диалог,
осигурява възможности за по-конкретно младежко участие. С настоящата Стратегия се поставя
като основно предизвикателство и цел комуникацията между младите хора и младежките
клубове в страната. При осъществяване на свързаността между двете звена, ще се повиши
26

Годишен доклад за младежта за 2019 г.
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ангажираността на младите хора по обществените и политически проблеми в страната. Ще се
разкрият повече възможности пред младите да разгърнат потенциала си, участвайки в
различни по вид събития, спрямо това в каква организация членуват, което от своя страна би
помогнало и за тяхното професионално развитие в бъдеще.
Предизвикателства

Оперативни цели

Мерки

 Информираност и
комуникация между
младежките
организации и клубове

 Популяризиране на
платформите за обмен
на данни и
информация и
комуникация на и за
младите хора в
България

 Картографиране на
младежките пространства в
България с основни дейности,
инициативи и контакти;
 Провеждане на целенасочени
проучвания за потребностите
от информация по въпроси,
които засягат младите хора;
 Насърчаване обмена на
информация и комуникация
между младежките
организации и клубове.

 Ангажираност на
младите хора към
обществените
проблеми и
политическия живот в
страната

 Насърчаване на
активното включване и
ангажираност на
младите хора във
форми и организации
за развитие на
гражданско
самосъзнание и участие

 Подкрепа на инициативи
свързани с предоставяне на
обучения и дискусии за
сформиране на умения за
дебатиране, аргументиране и
публично говорене;
 Противопоставяне на езика на
омразата;
 Насърчаване партньорството
за младежко участие с
общинските администрации в
процесите на вземане на
решения по въпроси, които
касаят младите хора;
 Подкрепа на кампании за
формиране на гражданско
самосъзнание и обществена
отговорност на младия човек;
 Подкрепа на инициативи
свързани с насърчаване на
ефективно взаимодействие за
формирането на младежки
лидери.
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 Граждански и
доброволчески
инициативи и
резултатите, които те
биха постигнали

 Насърчаване на
младежкото
доброволчество

 Валидиране на умения,
придобити по време на
доброволчество;
 Популяризиране на онлайн
платформи за публично
набиране на средства и/или
човешки ресурс за обществено
полезни проекти, инициирани и
организирани от млади хора;
 Популяризиране на
възможности за участие в
международно младежко
доброволчество, включително
чрез програмата „Европейски
корпус за солидарност“.

 Предаване на опит и
приемственост между
поколенията

 Възпитание в
устойчиви моралноетични ценности и
интерес към
същностните
характеристики на
общество

 Насърчаване провеждането на
инициативи, кампании и
дейности за съхраняване и
поддържане на традицията,
обичаите и паметта като
извор на национална
идентичност и общочовешки
ценности.

Ключови институции, агенции и структури за изпълнението на мерките: Министерство
на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на външните
работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на културата, Център за
развитие на човешките ресурси, Национално сдружение на общините в Република България,
областните управители, общините и други.
Други партньори за изпълнението на мерките: неправителствени организации, училища,
университети, младежки центрове и пространства, социални партньори, международни
организации.

2.2. Приоритетна област:
ПРИОБЩАВАНЕ

РАВЕНСТВО,

МНОГООБРАЗИЕ

И

Стратегическа цел:
Свързаност между младите хора, общуване, разбиране и толерантност, превенция на
дискриминацията, агресията и отхвърлянето.
Контекст:
Различните форми на агресия сред младите хора са негативно явление, борбата с което е
общо предизвикателство. Създаването на условия за изграждане на социално отговорно
поведение чрез превенция на агресията и различните форми на зависимости, насърчаване на
здравословния начин на живот, активно въздействие чрез информационни кампании, програми
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и обучения е ключово за смекчаване на тези тревожни тенденции. Разбирателството и
толерантността, отричането на агресивността и насилието като модел на поведение, който е
приемлив, правят по-благоприятна средата, в която се формират младите хора. Приобщаването
на всички в нашето общество чрез интеграцията на младежите в неравностойно положение и
със специфични потребности, чрез равен достъп до образование, шансове за реализация за
всеки, ще го направи по-сплотено и силно.
В условията на свободно придвижване и установяване в ЕС, много млади българи се
обучават и работят в различни страни от континента, а и в света. За радост, често те попадат в
заглавията като едни от най-изявените в сферите на науката, изкуствата или бизнеса.
Достигането до тях е важно, за да не се загуби връзката им с Родината – нито емоционалната,
нито чисто практичната за поглед към България като реална възможност за завръщане и
житейска и професионална реализация. Голяма част от студентите в чужбина, за разлика от
трудовата емиграция, нямат непременно за цел установяване след дипломирането си в дадената
страна. Привличането на интереса и целенасоченото аргументирано информиране дава още
една валидна опция пред тях с адрес: България.
Вълната българи, които се завърнаха в страната при избухването на световната
пандемия от коронавирус, доказа, че на нея се гледа като сигурен избор по време на кризи, като
дом, в който да се завърнеш. Важно е и запазване и задълбочаване на връзката с младите хора
от исторически обособените български диаспори.
Дискриминационни нагласи
Почти половината от младите хора смятат, че би било проблем деца със специфични
нужди (психически и физически) да учат в едно училище с други деца. Останалите младежи
посочват, че това за тях не би представлявало проблем.
Положителните нагласи към различните по етнос са много по-силно изразени в малките
населени места и в селата, отколкото в големите градове. По-високите нива на приемане на
различните етноси в малките населени места се обяснява с близкото съжителство между
българска, ромска или турска общности и т.н. При младите хора, които живеят в столицата,
нивата на неприемане на хора от други общности са по-високи, като причината за това е липсата
на информация и близост с тези общности.
Противообществени прояви и престъпления сред младите хора
От 14-та година възниква възможността за реализиране на наказателна отговорност по
отношение на младия човек за извършени от него престъпления. Понякога поради младостта
си, спецификите на възрастта, негативни модели на подражание и неукрепнал характер,
младите са по-лесно манипулируеми, неосъзнаващи напълно рисковете, поддаващи се на
крайни емоции и пориви, чието въвличане в противообществени прояви и престъпления,
поставя под заплаха здравето и бъдещото им развитие. Повишаването на ролята на младите
хора в превенцията на престъпността, особено в превенцията на правонарушения, извършени
от млади хора и подкрепата за интегрирането в обществото на съгрешилите като непълнолетни,
са мерки, чрез които отрицателният феномен може да бъде органичен. Запазването на
институционалния авторитет на полицията сред младите хора е една добра основа;
предизвикателство остават обаче високите дялове на пасивност по отношение на отговорното
гражданско поведение относно реакцията при нарушение, на което са станали свидетели.


По данни на НСИ през 2019 г. на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) се водят 9
167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и
престъпления. Делът на непълнолетните лица (14 -17 г.) е 79.4%, на учащите - 77.2%.
26



В структурата на противообществените прояви най-голям е делът на бягствата от
вкъщи, специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип (17.7%).
Следват проявите на насилие и агресия, употребата на психоактивни вещества,
повреждането на обществена и/или частна собственост, непристойно и/или хулиганско
поведение на обществено място. Сред другите обществено значими противообществени
прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни са „тормоз“ , „скитничество“ и
„просия“.27

Предизвикателства

Оперативни цели

 Толерантност

 Противодействие на
нетолерантността,
дискриминацията,
агресията и насилието

 Намаляване на
агресията и
автоагресията сред
младите хора
 Противообществени
прояви, извършени от
непълнолетни лица

 Противодействие и
предотвратяване на
противообществените
прояви, извършени от
непълнолетни лица

Мерки
 Насърчаване
партньорствата между
институции и
неправителствени
организации, които
работят за превенция и
преодоляване на
дискриминацията и
насилието сред младите
хора;
 Подкрепа на
информационни кампании и
младежки обучения,
свързани с
противодействие на
нетолерантността,
дискриминацията,
насилието и езика на
омразата;
 Подкрепа за
разработването на
програми за формиране на
социални умения за
развитие на самоконтрол и
ненасилствено поведение;
 Насърчаване на
развитието на социална
интелигентност сред
младите хора за
преодоляване на асоциално
поведение;
 Разработване на програми
за менторство,
наставничество и подкрепа
на младежи в
неравностойно положение;
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 Насърчаване на
законосъобразното
поведение на лицата,
извършили като
непълнолетни
престъпление или
административно
нарушение, чрез подкрепа и
стимулиране на тяхното
интегриране в обществото
с подходящи възпитателни
мерки.
 Интеграцията на млади
хора в неравностойно
положение и със
специфични
потребности

 Насърчаване
приобщаването и
социалната интеграция
на младите хора със
специфични
потребности и в риск от
маргинализация

 Фокус върху програми за
развитие на социални
умения и съвместно
общуване на младежи от
различна културна среда;
 Идентифициране на
позитивни модели за
подражание, които да
вдъхновяват и мотивират
младите хора от уязвими
общности;
 Разработване на
мотивиращи визуални
материали с реални
успешни истории на млади
хора, живеещи със
заболяване или в трудни
условия.

 Достигане до младите
българи в чужбина

 Насърчаване
професионалната
реализация в България
на младите хора,
завършващи висшето си
образование или
работещи в чужбина
 Изграждане на трайни
връзки с младите
българи, живеещи в
чужбина

 Кампании за предоставяне
на информация относно
възможностите за
професионална реализация
в България на млади
българи в чужбина;
 Съвместни инициативи с
бизнеса за привличане на
завършващи образованието
си в чужбина млади
българи;
 Организиране на регулярни
срещи в задграничните
представителства с
младите българи в
чужбина, на които да
бъдат канени за дискусия
реализирали се българи в
страната по акредитация;
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 Изграждане на платформа
за младите българи зад
граница и организиране на
тематични срещи на
българите по страни;
 Създаване и популяризиране
на възможности за
посещение на Република
България от лица от
български произход, родени
извън страната в
исторически обособени
диаспори (по модела
Birthright).

Ключови институции, агенции и структури за изпълнението на мерките: Министерство
на младежта и спорта, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните
работи, Министерство на правосъдието, Държавна агенция за закрила на детето, Държавна
агенция за българите в чужбина, Агенция за социално подпомагане, Централна комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Национално сдружение на
общините в Република България, областните управители, общините и други.
Други партньори за изпълнението на мерките: неправителствени организации, училища,
университети, младежки центрове и пространства, социални партньори, международни
организации.

2.3. Приоритетна област: ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
Стратегическа цел:
Гарантирано право на информиран избор и равнопоставен достъп до услуги.
Контекст:
Гарантиран и лесен достъп до информация и добра информационна и медийна
грамотност, т.е. знания, умения и компетентности за търсене на информацията, за верификация
на източниците и разпознаване на фалшивите новини, за критична оценка и валидиране на
достоверността и надеждността на информационното и медийно съдържание, за обезпечаване
на личната дигитална безопасност и киберсигурност – това са особено важни неща за младия
човек в съвременния свят.
Младите намират сравнително бързо и лесно информация по конкретни въпроси. Една
трета от тези на възраст 15-17 години посочват28, че познават много добре правата си.
Мнозинството е запознато с правото да не бъде малтретирано; да бъде образовано; да се
изразява свободно. Делът на добре запознатите по отношение на информационните технологии
е задоволителен. Всеки осем от десет на възраст 15-17 г. оценяват високо осведомеността си по
въпроси, свързани с компютри и интернет. Извън интереса на младежите остава информацията
за международни инициативи и възможности за младежко участие: над половината от тях не
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търсят информация за участие в международни инициативи, за възможности за младежко
участие или информация за услуги, свързани със социалната и професионалната им интеграция
и възможностите за участие в доброволчество.29
Медийна грамотност
Над половината от младежите влизат в мрежата повече от 10 пъти на ден, а повече от
половината се информират от социалните мрежи. Тревожно е, че една трета от младите хора не
могат да преценят кое е фалшива новина. Близо половината от учениците в България се
съмняват в истинността на всяка публикувана информация.30 В Европа 75% от младите хора
между 15 и 24 г. признават, че не могат да различат истини от неистини и истински от фалшиви
новини. Налице е разбиране, че това световно негативно явление съществува, но липсва
умението за разпознаването му.
Видно е, че голяма част от времето се прекарва в Интернет. Съвременен феномен е
зараждащата се зависимост от него и социалните мрежи. Формирането на информационна и
медийна грамотност е един от начините за избягването ѝ. Естествено, тя е най-важна за
противодействие на фалшивите новини. Младите хора са едни от най-потърпевшите и макар да
имат самочувствието, че се оправят добре във виртуалната среда, то рисковете за злоупотреби,
дезинформация, тормоз спрямо тях са немалки. Младежите имат нужда и право на информация.
Понякога обаче тя е в твърде голямо изобилие и със съмнително качество. Предизвикателство
е с качествено подготвена и добре разпространена и поднесена информация да се привлече
вниманието на младите към темите в техен интерес и към възможностите за младежко
включване, инициативи, програми, реализация и т.н. Източниците ѝ за младия човек днес са
различни от тези, които се определят за традиционни такива. Въпреки това, важно е младите да
знаят и за тях, защото те се характеризират с по-голяма солидност и проследимост на
източниците. Безкритичното приемане на информацията е риск за младия човек, който следва
да се адресира с формиране на медийна грамотност, която да ги прави отговорни потребители
и производители на такава. Разпознаването на манипулативната или неистинска новина от една
страна предотвратява попадането в капана на заблудата, а от друга – прекъсва веригата на
нейното разпространение. Културата за дигитална защита и обезпечаване на личната
киберсигурност са нови форми на знание и умение, които заслужават специално внимание.
Предизвикателства

Оперативни цели

 Актуална информация  Лесен достъп до
за услуги за младите
информация за
хора
младежки
организации, услуги,
образователните
програми, програми за
заетост, инструменти
за професионално
ориентиране,
младежки стажове и
проекти

Мерки
 Използване на актуални и
иновативни информационни
инструменти и канали за
достигане до младите хора;
 Стимулиране на дигитална
свързаност на институциите,
младежките организации,
университетите, научните
организации и бизнеса;
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Център за развитие на медиите, Проучване на медийната грамотност на 642 ученици между 15 и 19 год. в 10
училища в страната.
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 Развитие на цифровата
младежка работа,
предоставяна чрез цифрови
технологии, цифрови модели и
методи в онлайн
пространството;
 Развитие на методи на
неформалното образование и
обучение като „Връстници
обучават връстници” за поширок достъп до информация
на повече млади хора.

 Информационна и
медийна грамотност,
умения за търсене и
намиране на
надеждна и
достоверна
информация,
безкритично
приемане на
източниците на
информация

 Развитие на
информационната
грамотност на младите
хора и капацитета на
младежките
организации за
информиране,
консултиране и
обучение на младите
хора

 Разработване и прилагане на
младежки програми за
формиране на информационна
грамотност и умения за
критично осмисляне на
информацията;

 Култура за дигитална
защита и
обезпечаване на
личната
киберсигурност и
умения за справяне с
кибертормоза

 Превенция на
кибертормоза и
злоупотребите онлайн

 Фокус към програми за
превенция на кибертормоза и
злоупотребите онлайн;

 Подобряване на способността
на младите хора за разкриване,
анализиране и
неразпространение на
дезинформация и фалшиви
новини.

 Насърчаване коректното и
морално поведение при онлайн
комуникацията и
информираност относно
заплахите и последствията от
кибертормоза и онлайн
злоупотребите.

Ключови институции, агенции и структури за изпълнението на мерките: Министерство
на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните
работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Национално сдружение на общините в Република България, областните управители, общините
и други.
Други партньори за изпълнението на мерките: неправителствени организации, училища,
университети, младежки центрове и пространства, социални партньори.
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2.4. Приоритетна област: ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Стратегическа цел:
Равен шанс за развитие на младите хора от малките населени места и селските райони.
Контекст:
Малко над 250 000 от младите българи на възраст 15-29 г. живеят в села. Това е ¼ от
общия брой на младежите в България. Най-многобройна е групата на възраст 25-29 г. – 92 820,
следвана от 15-19 г. - почти 85 000 и 19-24 г. - близо 75 000 души.31
Живеещите в селата младежи от български етнос са 56% (при 79% в национален план),
от турски етнос са 24% (при 10% в национален план), а от ромски етнос - 14% (от 9% в
национален план).
Образование и заетост
Всеки трети от младите хора в селата смята, че може да получи добро образование в
населеното място, където живее. Мнозинството са със слаби компютърни умения, четат помалко книги и ползват по-малко интернет. Oт живеещите в малките населени места, ½ са
песимисти по отношение на кариерната си реализация и шансовете да получат добра заплата
там, където живеят. Голям е делът на тези, които трудно си намират работа. Над половината от
живеещите в селата млади хора пътуват към друго населено място, където са намерили работа.
В сравнение с връстниците си от по-големите градове и столицата те са по-доволни от работата,
която имат в момента. Въпреки това, колкото в по-малко населено място живеят, толкова посилно е желанието им да търсят ново работно място.32
Свободно време
Само един от трима от живеещите в селата млади хора смята, че може пълноценно да
разнообрази ежедневието си. Това от своя страна води до по-малкия дял на интересуващите се
от наука и изкуство в малките населени места в сравнение с живеещите в столицата и
областните центрове. Младежите в селата вземат книги от библиотеката и читалището по-често
от връстниците си от големите градове и столицата, 13% свалят безплатно електронни книги;
само 5% ходят на кино/театър.
Миграционни процеси
•

•

Младите хора в селата са доста по-песимистично настроени по отношение на бъдещето на
населеното място, където живеят, на България и ЕС като цяло, в сравнение с връстниците
си от градовете и столицата. През 2018 г. 31.3% от младите хора под 20 години и 33.9% от
младежите на възраст 20-29 г. са променили своето обичайно местоживеене в страната.33
Близо 9 000 младежи на възраст 20-29 г. са се изселили, а други 6 700 са се заселили в
селата през 2018 г.34
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•

⅓ от живеещите в селата не мислят за вътрешна или външна емиграция.35Мотивите за
миграция най-често са свързани със стремеж към по-добро образование и работа, повисоко заплащане и повече възможности за повишаване на качеството на живот.

Предизвикателствата тук са свързани със създаване на условия, които да позволят на
младите да реализират своя потенциал и компенсиране на липсващото им в малките и
отдалечени населени места в страната. Както всички свои връстници и те имат нужда от достъп
до информация и качествени здравни, социални, образователни, културни услуги. Подкрепата
към младежки мобилни групи за предоставяне на младежки услуги на място е валидна опция.
Младежкото предприемачество в секторите с местно значение е възможно да се насърчи с
изнесени обучения и услуги за формиране на подобен тип възможности. Все по-голяма
популярност добива екотуризмът и младите хора могат да са движещата сила за развитието му
в съответните райони.
Важен момент за развитието на местни политики за младежите от малките населени
места и селските райони е наличието на информация за потребностите им, които варират.
Качествени проучвания за това биха спомогнали за разгръщането на местни програми, които
адресират и са съобразени именно със специфичния характер и потребности на населеното
място. Като ценен ресурс за общността си, важна е подкрепата за изграждането на младежко
представителство, което да е полезен и активен партньор на местните власти.
За свободното си време младежите от малките населени места, очаквано, разполагат с поограничен набор от опции. Затова поддържането на младежки зони и достъпа до културни и
спортни ресурси са възможни мерки срещу това. Изследванията сочат, че младите в тези места
посещават повече читалищата и библиотеките си и те самите могат да бъдат онези младежки
пространства, където да получават нужната им информация.
Предизвикателства


Образование и заетост:

-

възможности за учене;

-

нива на заетост,
безработица;

-

достъп до информация и
качествени здравни,
социални, образователни,
културни и младежки
услуги.

Оперативни цели


Гарантиран достъп
до информация и
качествени
здравни, социални,
образователни,
културни и
младежки услуги за
младите хора от
малките населени
места

Мерки
 Подкрепа и насърчаване на
младежки мобилни групи
за предоставяне на
младежки услуги;
 Изнесени обучения и
услуги за формиране на
умения за заетост,
реализация на пазара на
труда и
предприемачество;
 Стимулиране на
младежкото
предприемачество в
сферата на земеделието,
животновъдството,
туризма и др. сектори с
местно значение;
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 Предоставяне на
подходящи социални
услуги, включително и за
активизиране на
младежите.


Свободно време:

-

възможности за прекарване
на свободното време;

-

мобилност на младите хора
от малките населени места и
селските райони



Осигуряване на
повече
възможности за
свободното време
на младите хора от
малките населени
места и достъп до
спортна и културна
инфраструктура

 Насърчаване на
партньорството между
образователните,
обучителни, културни
институции (читалища,
библиотеки, музеи) и
младежките организации
на местно ниво;
 Изграждане на младежки
зони и/или младежки
пространства за
информация и достъп до
културни ресурси,
спортни и младежки
услуги;
 Насърчаване на
мобилността чрез
предоставяне на мобилни
услуги (пътуващо кино,
театър, библиотеки).

 Информация за
потребностите на младите
хора от малките населени
места и селските райони

 Развитие на местни
политики,
съобразени с
потребностите на
младите хора от
малките населени
места и селските
райони

 Проучвания на
потребностите на
младите хора от малките
населени места и селските
райони;
 Разработване на местни
програми, адресиращи
потребностите на
младите хора;
 Подкрепа за изграждане на
младежко
представителство в
местните органи на
самоуправление.

Ключови институции, агенции и структури за изпълнението на мерките: Министерство
на младежта и спорта, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на
икономиката, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на
земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция
по заетостта, Национално сдружение на общините в Република България, областните
управители, общините и други.
Други партньори за изпълнението на мерките: неправителствени организации,
младежки центрове и пространства, социални партньори, международни организации.
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3. СТРАТЕГИЧЕСКА ОС 3: CОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ
3.1. Приоритетна област: ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
Стратегическа цел:
Добро физическо и психично здраве, спорт и физическа активност.
Контекст:
Преходът от детството към зрялата възраст се счита за най-важния период във
физическото, психическо и емоционално израстване на всеки човек. Тогава се изграждат голяма
част от навиците, свързани с физическото, психичното и емоционално здраве, начина на
хранене, физическата активност и спорта; формират се умения за самоконтрол върху личните
емоционални състояния и поведение, създават се моделите за здравословно поведение, култура
и начин на живот.
Физическото и психично здраве са ключов елемент на социалното благополучие и
приоритетна област на политиката за младежта.
Общо здравословно състояние, физическа активност и спорт
Над половината от младите хора в България определят общото си здравословно
състояние като отлично или като много добро. Профилактични прегледи си правят половината,
като мнозинството в тази група живеят в София и големите градове.
Всеки трети във възрастовата група 15-19 г. пуши цигари, а във възрастовата група 2529 г. процентът е най-висок. Разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните
момчета е второто най-високо в ЕС .36
Всеки четвърти младеж между 15-24 г. употребява твърд алкохол. Половината от
младите хора в групата на 25-29 годишните употребяват алкохол.
Сравнително малък е делът на младежите, които декларират, че употребяват наркотици:
14% посочват, че са пробвали леки и само 1% - тежки наркотици. Най-често използваната дрога
в България е канабиса (8%), следван от „екстази“ (3%), амфетамини (1%) и кокаин (0.3%).
Физическата активност сред младите хора излиза на преден план. Важно е създаването
на условия за спортуване и наличието на адекватна, модерна и безопасна инфраструктура за
това. Насърчаването на младите към практикуването му, както и към здравословния начин на
живот, играят ролята на солидна превенция срещу агресията и зависимостите. Световна
тенденция е все по-голямото внимание, което се отделя на здравословното хранене като
информираността сред младежите в този период от съзряването им е важна за изграждането на
трайни навици. Най-вече сред момчетата е нужно да се работи за повишаване на осведомеността
от злоупотребата със стимуланти и хранителни добавки.
Психично здраве
При сериозен проблем или когато се чувстват депресирани, младите българи търсят
подкрепа и съвети първо от семейството и приятелите си и едва след това се обръщат към
36
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специалисти. В редица случаи, напр. при нервни разстройства или тревожни състояния
търсенето на специализирана подкрепа е инцидентно, като причините за това са липса на
информация, неразбиране и неглижиране на проблема, неудобство или срам. Фокусът върху
психичното здраве на младите хора във все по-забързаното и стресирано ежедневие е безспорно
нужен.
Репродуктивно здраве
България е на 1-во място сред държавите от ЕС по ранни раждания - през 2017 г. 12.5%
от всички първи раждания в страната са от момичета, които не са навършили 20 години, а делът
на бременните момичета във възрастовата група 15-19 г. е 3.9%37. Висок, в сравнение с другите
държави от ЕС, е и делът на забременяванията на млади жени между 20 и 24 години - почти 7%.
Съобщенията за случаи на инфектирани с ХИВ млади хора остава под средната за ЕС.
Сексуалното и репродуктивно здраве е важен фактор за благополучието на младите хора.
Статистиките показват, че е нужна подкрепа и още целенасочени усилия, особено сред групи от
населението, така че тенденцията през годините данните да се подобряват да бъде устойчива и
феноменът „деца раждат деца“ да бъде преодолян.
Достъп до здравна информация и здравни услуги
Младите хора търсят информация по интересуващите ги здравни въпроси сами и
предимно в интернет. Частична информация за здравето и здравословния начин на живот
получават в часовете по биология и здравно образование в училище, както и ако участват в
проекти или извънкласни инициативи със здравна тематика.
Всеки шести младеж декларира, че има възможност да си закупи лекарства, 18% могат
да закупят само част от необходимите им медикаменти. Достъпът до здравеопазване и здравни
услуги е проблем и за много млади хора с увреждания и хронични заболявания, за младите
семейства с деца и за живеещите в села и малки населени места или в отдалечени райони.
Достъпът до адекватна и съобразена с възрастта на младите хора информация по
здравните въпроси ще спомогне осъзнаването на ценността да се спортува, да се хранят
правилно, да не се злоупотребява с алкохол, цигари, стимуланти. Дезинформацията не
подминава и здравните въпроси, като тя може сериозно да повлияе на младия човек и родител.
Кризата, породена от Ковид-19, постави на дневен ред редица неочаквани въпроси.
Вероятността от подобни кризи в бъдеще не се изключва, с оглед на все по-глобализиращия се
и „смаляващ“ се свят. Наложително е постигане на осъзнато поведение при настъпването им. От
една страна, по-задълбочена здравна култура и дисциплина – как да пази себе си и другите, и от
друга, как правилно да се реагира, така че да не се поставя никого в риск, а при възможност и да
се помогне, защото обществото би очаквало това от младия човек.
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Предизвикателства
 Наличие на
инфраструктура за
спорт и физическа
активност, особено
в по-малките
населени места;

Оперативни цели
 Създаване на условия и
насърчаване на
младите хора към
здравословен начин на
живот, здравословно
хранене, физическа
активност и спорт

 Физическа
активност сред
младите хора;
 Тютюнопушене,
употреба на
алкохол и
психоактивни
вещества сред
младите хора

Мерки
 Изграждане на съоръжения
за физическа активност и
спорт;
 Изпълнение на програми,
приоритетно насочени към
младите хора, с цел
насърчаване на
физическата активност и
включването им в
организирани спортни
занимания прояви и
състезания;
 Информационни кампании
за промотиране на
здравословния начин на
живот, физическата
активност и спорта сред
младите хора;

 Нездравословно
хранене

 Изпълнение на програми,
свързани с превенция на
различни форми на
зависимости сред млади
хора;
 Насърчаване на
здравословното хранене и
превенция на хранителни
разстройства;
 Работа със спортни и
младежки организации по
повишаване на
осведомеността на
младежите относно
страничните ефекти при
злоупотреба с вещества
като анаболни стероиди,
диуретици, стимуланти и
хормони на растежа.
 Заплахи, свързани с
рискове и кризи от
епидемиологични/
пандемични заплахи.

 Постигане на осъзнато
поведение по
отношение на
възникнали
епидемиологични/
пандемични кризи.

 Стимулиране на
доброволчески инициативи
за оказване на взаимопомощ
по време на
епидемиологични/
пандемични кризи;
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 Организиране на обучения и
програми за сформиране на
умения у младите хора за
реакция по време на
епидемиологични/
пандемични кризи.
 Информация за
психичното и
емоционално
здраве на младите
хора

 Фокус и промотиране на
психичното здраве на
младите хора,
целенасочена
превенция на риска от
психични заболявания

 Развиване на здравни и
психологически услуги,
насочени към младите хора,
и превенция на рисковете в
периода на съзряването;
 Кампании за осведоменост
относно психичното здраве;
предоставяне на
информация за организации
и институции за подкрепа
при психични разстройства.

 Достъп до
адекватна и
съобразена с
възрастта на
младите хора
информация по
въпроси, свързани
с ХИВ, сексуално
преносими
инфекции и
контрацепция;
липса на
структурирани
програми и
системно обучение
в училищата;
стигматизация по
темата

 Превенция и
подобряване на
сексуалното и
репродуктивно здраве
на младите хора

 Подкрепа за кампании,
инициативи и обучения за
превенция и подобряване на
сексуалното и
репродуктивно здраве на
младите хора;
 Насърчаване използването
и прилагането на
методологии за здравно
образование;
 Подкрепа на достъпа до и
използване на съвременни
методи за семейно
планиране сред младите
хора;
 Подкрепа за повишаване на
родителските умения на
младите родители.

Ключови институции, агенции и структури за изпълнението на мерките: Министерство
на младежта и спорта, Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната,
Министерство на вътрешните работи, Национален център по обществено здраве и анализи,
Национално сдружение на общините в Република България, областните управители, общините
и други.
Други партньори за изпълнението на мерките: неправителствени организации, училища,
университети, младежки центрове и пространства, социални партньори, международни
организации.
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3.2. Приоритетна област: ЕКОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Стратегическа цел:
Осъзнато екологично поведение, базирано на ценности, нагласи и екологична култура.
Контекст:
Kлиматични промени, замърсяване на въздуха, увеличение на емисиите на въглероден
двуокис, изсичане на горите, деградацията на обработваемата земя, намаляване на природните
ресурси, ерозията на почвите, изчезване на животински и растителни видове са само част от
екологичните проблеми, пред които е изправен съвременният свят, в т.ч. и България.
Какви са нагласите на младите хора по екологични теми38:


26% от младите хора на възраст 18-29 години в България смятат, че в последните години
състоянието на околната среда там, където живеят, се влошава. Доминират
песимистичните очаквания - 39% не очакват промяна, а 18% мислят, че в следващите
години състоянието на околната среда дори ще се влоши. Всеки 4-ти е на мнение, че
въздухът в населеното място, където живее, е станал по-мръсен.

•

Най-много младите хора се тревожат от замърсяването на въздуха, на питейната вода, на
реките и на почвите. Обезлесяването, сечта и изчезването на растителни видове също са
сред темите, които ги притесняват. Висока е загрижеността от увеличаването на
отпадъците.

•

За 66% от интервюираните младежи глобалното затопляне представлява сериозна
заплаха за тях и техния начин на живот. Всеки втори е на мнение, че околната среда
трябва да се защитава, дори това да повлияе върху икономическия растеж. Три пъти помалко са тези, които твърдят, че трябва да се даде приоритет на икономическия растеж,
дори околната среда да не е достатъчно защитена.

•

Макар по-голямата част от младежите да разбират важността на екологичните проблеми,
само 6% са направили големи промени в навиците си в последните 5 години, които да
помогнат за опазването на околната среда: малко над една четвърт декларират, че
рециклират отпадъци, 66% – че използват енергоспестяващи крушки, 48% – че
спестяват вода, 58% – че използват енергоспестяващи уреди вкъщи; 22% – че си купуват
биоразградими продукти и само 19% – че използват по-рядко автомобила си.

Видно е, че темите, свързани с опазването на околната среда, вълнуват младия човек.
Разширяването на познанията по темата ще спомогне за формирането на отношение, навици и
способност за реална промяна, а не само за алармизъм и тревожност. Позитивни са нагласите на
младежта по отношение на рециклирането на отпадъци, преосмислянето на потребителските
практики, участието в екологични инициативи и е важно те да се развият. Все повече се засилват
доброволческите акции в тази насока и включването на множество млади хора следва да бъде
поощрено. Отговорност на младия човек днес е да бъде фактор на промяната в екологичен
аспект.
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Национално представително проучване „Нагласи на българите по екологични теми”, проведено през
февруари 2018 г. от Изследователски център „Тренд“
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Предизвикателства
 Формиране на
екологична
култура и
екологично
поведение при
младите хора
 Заплахи, свързани
с глобалните
климатични
промени

Оперативни цели
 Постигане на
осъзната промяна в
мисленето и
поведението на
младите хора по
отношение на
опазването на
околната среда

Мерки
 Разширяване на познанията
и културата на младите
хора в областта на
опазването на околната
среда, посредством
училищни и извънучилищни
учебни програми;
 Провеждане на
информационни и
разяснителни кампании,
насочени към младите хора,
целящи опазване на
околната среда и
природните ресурси;
 Подкрепа за проекти и
инициативи, целящи
формиране на знания,
умения, нагласи и
ангажираност с
екологичните проблеми и
тяхното решаване (в това
число намаляване на
количеството на
отпадъците; преосмисляне
на потребителските
практики, кръгова
икономика и др.);
 Стимулиране и подкрепа на
доброволчески инициативи в
областта на околната среда
и формиране на устойчива
екологична култура и
поведение.

Ключови институции, агенции и структури за изпълнението на мерките: Министерство
на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Министерство на
образованието и науката, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката,
Национално сдружение на общините в Република България, областните управители, общините
и други.
Други партньори за изпълнението на мерките: неправителствени организации, училища,
университети, младежки центрове и пространства, социални партньори, международни
организации.
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3.3. Приоритетна област: СВОБОДНО ВРЕМЕ, ТВОРЧЕСТВО И
КУЛТУРА
Стратегическа цел:
Ефективно осмисляне на свободното време чрез дейности, допълващи и стимулиращи
личностното развитие.
Контекст:
Начинът на прекарване и осмисляне на свободното време е въпрос на жизнен стил,
ценности и лични предпочитания, но и на финансови възможности и условия, които предоставя
средата.
Голям процент от българските младежи предпочитат в свободното си време да излизат с
приятели. Всеки шести се разтоварва с гледане на телевизия и слушане на музика; играят на
телефона или компютъра; всеки трети „сърфира“ в мрежата. Дейности, които изискват
активност или са свързани с личностно развитие, самоусъвършенстване и развитие на умения
не се практикуват често. Около 70 % обаче търсят информация за културни и спортни
мероприятия.
Един от трима от младите българи се занимава активно със спорт, като мъжете спортуват
повече от жените. 65% смятат, че в България има добри условия за спорт, а 29% не споделят това
мнение. Младите хора от София и областните градове спортуват най-често във фитнес залите, а
тези от малките населени места и селата – навън или вкъщи. С нарастване на възрастта, делът
на неспортуващите се увеличава значително.
Четенето на книги е пълноценен начин на оползотворяване на свободното време. Една
четвърт от младите хора прочитат повече от 6 книги на година. Най-малко четат младежите с
основно и по-ниско образование и безработните.39
Интересът към изкуството е друг важен фактор на личностното развитие. Част от
младите хора ходят на театър или кино, като в тази група преобладава делът на младите
столичани, 5% са младежите от селата, които посещават кино и театър.40 23% посещават
галерии и музеи, като делът на висшистите в тази група е най-висок.41
Една трета от младите хора на 15-29 г. посещават в свободното си време младежки
център или клубове по интереси42. Също толкова от юношите на възраст 15-17 г. прекарват
свободното си време в организирани групи, малко повече от половината в тази група членуват
в спортни клубове, една четвърт – в танцови състави, в групи и клубове по изкуство (рисуване,
грънчарство и др.).43 Сред 15-годишните най-разпространени са спортните и културните
прояви. Много по-малък е интересът към инициативи, свързани с опазването на културното
наследство или участие в мултикултурни прояви.44
Оползотворяването на свободното време на младия човек може да е приятно и
продуктивно и да го направи по-здрав, щастлив и успешен. Много от възможните занимания не
изискват специално усилие, нито пък заплащане. Важното е да е налице стимулираща среда и
насърчаване активността на младите хора за пълноценното прекарване на свободното им време.
Днес предизвикателството е да се намери алтернатива на обсебването му от виртуалната среда
39 Годишен доклад за младежта за 2019 г.
40 Годишен доклад за младежта за 2019 г.
41 Годишен доклад за младежта за 2019 г.
42 Изследване „Българската младеж”
43
„Гласовете на децата”, УНИЦЕФ
44
Нагласи за активно гражданско поведение на учениците, Резултати от участието на България в ICCS 2016
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и социалните мрежи. Достатъчно дълги са часовете, които съвременният младеж прекарва пред
екрана на електронното си устройство при учене и работа, за да бъде това и единствената форма
на забавление и отмора. Активният начин на прекарване на свободното време чрез занимания
със спорт, културни дейности, лично творчество, практикуване на хоби и т.н. е допълващо и
стимулиращо личностното развитие. Той дава възможност за повишаване уменията и
компетентностите, разширяване на интересите, формиране на трайни позитивни навици, които
остават и напред във времето.
Мотивацията за личностно развитие е важен фактор, които може да заведе младия човек
в младежкото пространство или център като средище за общуване, обем на идеи, неформално
учене. Решаващо е насърчаването на партньорството между младежките организации и тези от
културната, образователната, спортната сфера; подкрепата за дейности и инициативи за
повишаване на творческите умения на младите хора; организирането на младежки срещи,
фестивали, работилници; стимулирането на младите за посещение на културни институции и
мероприятия.
Позитивно е, че младите българи обичат да се социализират. Доброто прекарването на
времето се свързва със срещата с приятели, излизането навън. Подобряването и разширението
на спортната инфраструктура из страната способстват интересът към спорта да става все позасилен. Културният живот до голяма степен е обусловен от възможностите, които се
представят от населеното място. Мобилността на младежки творчески групи, на всички форми
на изкуство, улеснени от новите технологии, ще позволят да се достигне до младите и в поизолираните от тази гледна точка зони.

Предизвикателства


Активен начин на
прекарване на
свободното време;



Мотивация за
личностно
развитие.

Оперативни цели


Създаване на
стимулираща среда
и насърчаване
активността на
младите хора и
пълноценното
прекарване на
свободното им
време

Мерки


Създаване на младежки
пространства/центрове/зони
като средища за общуване,
обмен на идеи, неформално
учене, култура, творческо
изразяване;



Насърчаване партньорството
между младежките
организации и образователни,
културни, спортни, здравни
организации и институции с
цел разработване и
предоставяне на услуги за
свободното време, съобразени с
интересите на младите хора;



Подкрепа на дейности и
инициативи за повишаване на
творческите умения и
компетентности на младите
хора;
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Насърчаване на мобилността
на младежки творчески трупи;
подкрепа за мобилни форми на
изкуство и култура (пътуващи
изложби, театри, кина),
предоставяне на мобилни
услуги под формата на
занимания по театър,
рисуване, танци и др.



Укрепване връзката на
младите хора с традиции, бит
и история чрез стимулиране
участието в културноисторически клубове,
фолклорни състави,
исторически възстановки, и др.;



Подкрепа за разработването и
изпълнението на услуги за
свободното време, на
национални младежки
срещи/фестивали/артлагери/работилници за
изкуства;



Стимулиране посещението на
младите хора на културни
институции и събития
мероприятия чрез различни
механизми (информационни,
мотивационни, финансови,
социални и др.).

Ключови институции, агенции и структури за изпълнението на мерките: Министерство
на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на
детето, Национално сдружение на общините в Република България, областните управители,
общините и други.
Други партньори за изпълнението на мерките: неправителствени организации, училища,
университети, младежки центрове и пространства, социални партньори, международни
организации.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Очаквани резултати по Стратегическа ос 1: ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ
1.1.1. Очаквани резултати по приоритетна област: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ
1. Повишаване броя на младите хора, възползващи се от предлагани качествени
формални и неформални методи и възможности за обучение;
2. Повече млади хора, обучени в сферата на информационните технологии;
3. Увеличение на броя на млади хора, информирани относно практики и стажове за
професионалното им развитие;
4. Повишаване на достъпността до дейностите в подкрепа на кариерното ориентиране за
информиран избор на университетска специалност и професионалната реализация на
младежите.
1.1.2. Очаквани резултати по приоритетна област: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И
ЗАЕТОСТ
1. Повишаване броя на младите предприемачи;
2. Повече младежи в неравностойно положение, включени в пазара на труда;
3. Понижаване на броя на младите хора, попадащи в групата NEETs;
4. Увеличаване дела на младежко предприемачество в малките население места и
селските райони.
Очаквани резултати по Стратегическа ос 2: АНГАЖИРАНОСТ, УЧАСТИЕ И РАВНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
1.2.1. Очаквани резултати по приоритетна област: ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И УЧАСТИЕ
1. Увеличаване броя на инициативите на млади хора, използващи и участващи в
младежките пространства в страната;
2. Повишаване ангажираността на младите към обществените проблеми и политическия
живот в България;
3. Повишаване броя на младите хора, включващи се в доброволчески инициативи и
организации.
1.2.2. Очаквани резултати по приоритетна област : РАВЕНСТВО,
ПРИОБЩАВАНЕ

МНОГООБРАЗИЕ И

1. Повишаване толерантността на младите хора и намаляване случаите на агресия,
насилие и дискриминация сред тях;
2. Намаляване броя на противообществените прояви, извършени от млади хора;
3. Увеличаване дела на приобщените пълноценно в обществото млади хора в
неравностойно положение и на тези със специфични потребности;
4. По-голям брой завърнали се млади българи от чужбина, поради откриващите се пред
тях възможности за житейска и професионална реализация.
1.2.3. Очаквани резултати по приоритетна област: ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
1. Подобряване на качеството и улесняване на достъпа на млади хора до информация за
младежки организации, услуги, образователни програми, програми за заетост, инструменти за
професионално ориентиране, младежки стажове и проекти;
2. Повишаване нивото на информационна, медийна грамотност и критично мислене у
младите хора;
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3. Намаляване броя на засегнатите млади хора от кибернасилие и онлайн тормоз.
1.2.4. Очаквани резултати по приоритетна област: ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
1. Подобряване и насърчаване на достъпа до информация и качествени здравни,
социални, образователни, културни и младежки услуги за младите хора от малките населени
места;
2. Повишаване разнообразието от възможности за пълноценно прекарване на
свободното време на младите хора от малките населени места и разширяване достъпа до
спортна и културна инфраструктура;
3. Усъвършенстване развитието и прилагането на местни политики, съобразени с
потребностите на младите хора от малките населени места и селските райони.
Очаквани резултати по Стратегическа ос 3: CОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ
1.3.1. Очаквани резултати по приоритетна област: ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
1. Повишаване на физическата активност сред младите хора;
2. Понижаване употребата на тютюневи изделия, алкохол и психоактивни вещества сред
младите хора;
3. Увеличаване броя на младите хора, хранещи се здравословно;
4. Повишаване нивото на информираност и подготвеност за реакция на младите хора при
епидемиологични/пандемични заплахи;
5. Повишаване дела на здравни и психологически услуги, насочени към младите хора;
6. Повишаване знанията на младите хора, по въпроси свързани с ХИВ/СПИН, сексуално
преносими инфекции и контрацепция.
1.3.2. Очаквани резултати по приоритетна област: ЕКОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Повишаване на екологичната култура и стимулиране на екологично поведение при
младите хора;
2. Значително увеличаване броя на доброволчески инициативи в областта на околната
среда и формиране на устойчива екологична култура и поведение.
1.3.3. Очаквани резултати по приоритетна област: СВОБОДНО ВРЕМЕ, ТВОРЧЕСТВО И
КУЛТУРА
1. Повишаване качеството на свободното време на младите хора с възможности за
творчески, културен, образователен и развлекателен вид мероприятия;
2. Повишаване мотивацията у младите хора за личностно и ценностно развитие.

ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на Националната стратегия за младежта ще се осъществява в рамките на
средствата, планирани по бюджетите на отговорните институции чрез Държавния бюджет за
съответната година, включително за младежките национални програми, средства от
общинските бюджети за младежки дейности и програми, със средства от Европейските фондове,
програмите „Еразъм“ и „Европейски корпус за солидарност“, други програми на Европейската
комисия, Съвета на Европа и други източници.
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МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
С оглед хоризонталния характер на политиката за младежта, в изпълнението на
настоящата Стратегия ще бъдат включени всички ангажирани институции и ведомства.
Органите на местната власт, представителите на гражданския сектор, на академичните среди са
сред идентифицираните заинтересовани страни, от които се очаква също активна роля и
подкрепа за реализацията на Стратегията.
Мониторингът и оценката на изпълнението на актуализираната Национална стратегия
за младежта са от съществено значение за подобряване ефективността и ефикасността на
политиката. Ефективно използване на предоставените ресурси в подкрепа развитието на
младите хора има пряко отношение към устойчивото развитие на страната. Мониторингът на
състоянието на младите хора в страната ще се осъществява чрез проследяване на индикатори,
които ще бъдат заложени в Годишните планове за изпълнение на Стратегията, дефинирани на
базата на очакваните резултати от изпълнението на заложените мерки.
Изпълнението на мерките в настоящата стратегия, включващо горепосочените
индикатори, ще бъде конкретизирано в годишни планове за изпълнение на Стратегията, които
се приемат от Министерския съвет, съгласно чл.6 от ЗМ. Механизмът за отчитане на
изпълнението ще се основава на обобщаване на информация, предоставената от централните
държавни власти, отговорни за изпълнението на секторните политики, както и от общините, на
база на планираното и изпълнение на програмите, схемите, проектите, кампаниите и
инициативите, включени в плановете за действие в изпълнение на стратегическия документ.
Събраната информация ще се обобщава от Министерството на младежта и спорта на годишна
база и ще се използва за изготвяне на годишни отчети за изпълнението на плановете за
действие.
Годишните отчети на плановете за действие и докладите за младежта ще предоставят
информация за изпълнението и в известна степен за резултатността и ефективността на
провежданата политика.
В контекста на установената практика, оценяването на държавни политики се разглежда
като преценка на публичната намеса в развитието, съобразно постигнатите резултати и
въздействия при изпълнението на заложените цели, приоритети и мерки върху целевите групи.
Тя определя извършването на междинен и окончателен преглед на изпълнението на
Стратегията.
Не по-късно от шестата година от изпълнението на Стратегията ще бъде извършен
междинен преглед. С оглед постигане на по-добро качество на предложенията и по-добро
насочване на предлаганите действия, междинният преглед има за цел да направи оценка на
постигнатите към момента резултати и да установи дали има необходимост от преразглеждане,
допълване или отпадане на приоритети, цели и мерки, както и по-активното включване на
заинтересованите страни в процеса по оценката и наблюдението.
Междинният преглед включва оценка на въздействието на Стратегията, която изследва
съотношението между формулираните цели и постигнатите междинни резултати, както и
оценка на степента на синхронизация с националната и европейска рамка в областта на
политиките за младежта. В края на периода на действие на Стратегията ще се извърши оценка
на ефекта от изпълнението на стратегическия документ, с оглед установяване на реалните
ползи от приложените мерки. Окончателният преглед ще послужи като основа за планиране на
бъдещата политика за младежта през следващия период.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От съществено значение за изпълнението и постигането на заложените приоритети на
Национална стратегия на младежта (2021-2030) е сътрудничеството и партньорството на
всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво с
представителите на неправителствените организации и младите хора. Ангажираността,
активното участие на младежите и включването им в етапите на създаване, изпълнение,
мониторинг и оценка на политиките е от ключово значение за постигане на ефективност,
ефикасност, въздействие и устойчивост на провежданата политика за младежта.
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