НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
NATIONAL YOUTH FORUM BULGARIA
СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО
ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДЕЖТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Повече от шест години Национален младежки форум (НМФ) успешно е найголямата младежка платформа в България, обединяваща 40 младежки организации,
която има за задача да изследва, анализира и представлява интересите и нуждите на
младите хора в страната. За целта ние изваждаме на преден план значението и
важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и
обществено-политическите процеси, за да се осигурява ефективен структурен диалог в
сътрудничество със заинтересованите институции, вземащи решения в сферата на
младежката политика.
Национален младежки форум е активна страна в процеса по създаване на
Консултативен младежки съвет в град София от 2014 година насам. В съвместната ни
работа със Столична община и заинтересовани млади хора, успяхме да положим
основите на Софийски младежки съвет с представители на повече от 20 организации от
град София. Последващото изработване и приемане на „Стратегията за младите хора на
Столична община 2017-2027“ е пример за ефективен структурен диалог между
институции и млади хора. За НМФ това е един успешен и устойчив пример, който не
веднъж сме популяризирали сред други институциите и представители на местната
власт.
Приветстваме Вашите усилия и конкретни действия за създаване на
Консултативен съвет по политики за младежта (КСПМ) към Кмета на Столична
община и разглеждаме този процес като заявяване на желанието от Ваша страна да
включите младите хора на град София като активна част от политическите процеси и
вземането на решения в най-голяма община в България.
КОНТЕКСТ ЗА РАЗВИТИТИЕ НА МЕСТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА
Развитието на местна младежката политика и включването на младежки
организации в процесите на вземане на решение на местно ниво е гарант за
осъществяването на качествени младежки политики. Това е залегнало в „Европейската
харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите 1“ и основен
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Декларация от 29 юли 1999 г. Народното събрание препоръча на органите на
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принцип, който общини от цялата страна припознават като ефективен за справяне с
предизвикателства пред младите хора, съвместно със самите младежи. Този приоритет е
отразен и в дейностите, свързани с Област на действие: „Местна младежка работа и
политика“ на НМФ.
Допълнение към това е Стратегията на ЕС за младежта 23, която посочва, че
младите хора следва да се превърнат в участници в обществото, тъй като участието им
във всички аспекти от живота им е предпоставка за изготвяне на политиките в областта
на младежта.
През 2016 година, по време на Общото събрание на Европейски младежки
форум, чийто пълноправен член е Национален младежки форум, се приеха осем
Стандарта за качествени младежки политики. По смисъла, на които включването на
младежите в хоризонталните и вертикални процеси при взимане на решения е от
основно значение за създаване и провеждане на качествени младежки политики или
т.нар. Включващи младежки политики / Participatory Youth Policy 4.
Според Закона за младежта5 на Република България в член 15, ал. 1 и 2 е
записано, че: (1) Кметовете на общини отговарят за провеждането на общинската
политика за младежта в съответствие с държавната политика за младежта. (2)
Кметовете на общини работят в тясно сътрудничество с Министерството на младежта и
спорта, с областните управители и с младежките организации, когато се разглеждат
въпроси, свързани с политиката за младежта.
Съгласно Националната стратегия за младежта 2010 – 2020г. 6: - участието на
млади хора в управлението на младежката политика на национално, регионално,
областно и общинско ниво не е достатъчно ефективно; - младежките организации
осигуряват младежко участие и представителство при формулирането и изпълнението
на политиките за младежта; - младежките организации работят в тясно сътрудничество
с централните, регионални и местни органи; - младите хора са на възраст от 15-29
години включително.
местните и регионалните власти на Съвета на Европа (ревизирана през 2003г.).
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http://www.knsb-bg.org/pdf/456/Strategia_na_EU_za_mladejta.pdf



http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.13.5.pdf



http://www.youthforum.org/8-standards/



http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Zakoni/ZAKON_za_mladejta.pdf



http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/strategy_youth_2012-2020.pdf
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В продължение на горепосоченото допълваме, че младите хора на България,
намиращи се в тази възрастова граница, са специфична целева група със своите
подгрупи, а именно:
ученици (ученически съвети, младежки ученически парламенти, общински
ученически парламенти),
студенти (Студентски съвети към ВУЗ-ове, студентски организации и
асоциации според ЗЮЛНЦ),
младежи в неравностойно положение, маргинализирани групи, малцинства,
организирани младежи (неформални групи, сдружение с нестопанска цел
според ЗЮЛНЦ),
NEETs – неучещи, неработещи и не включени в никакви форми на обучение,
безработни, но активно търсещи работа, регистрирани или не в Бюра по
труда, други.
Имайки предвид гореизложеното и заявените публични позиции на различните
заинтересовани институции за включване на младежки представители в процеса на
вземане на решения по един демократичен и прозрачен начин, НМФ отправя следните
ПРЕПОРЪКИ КЪМ МЯРКА 1.1.1. „СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН
КОНСУЛТАТИВЕН ОРГАН КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА С АКТИВНО
МЛАДЕЖКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“ НА СТРАТЕГИЯ :СОФИЯ – ГРАД НА
МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“:
1. Включването на широк кръг младежки организации и техните представители
да бъде основен критерии при формирането на структурата на КСПМ в град София.
Това означава организациите, извършващи младежки дейности и инициативи на
територията на Общината и/или регистрирани, да имат право да участват в процесите
на вземане на решения, чрез членство/представителство.
2. При изработване на критериите за членство в консултативния орган би
следвало да се изхожда от разбирането за младежки организации и организации,
работещи с и за младите хора, съгласно разпоредбите на Закона за младежта.
3. Членуването в КСМП трябва да бъде доброволно и свободно, затова Покана от
Ваша страна, официално публикувана на страницата на Столична община и
популяризирана в медийното пространство, е добър подход за приобщаване на
младежки организации, ученическите и студентски съвети, и други заинтересовани. 7
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Препоръка № 19 на Комитета на министрите от декември 2001 г. за гражданското участие в
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4. При сформиране на Младежки консултативни съвети е от изключителна
важност той да остане отворен за младежките организации и неформални групи, които
активно работят с младежи от съответната територия.
5. Считаме, че постигането на Оперативна цел 1.1. от Стратегия за младите хора
на Столична община 2017-2027, а именно: „Включване на младите хора в
управленската политика на местно ниво –институционална подкрепа“, не може да
бъде постигната без осигуряване на максимална представителност на различните групи
от организирани и неорганизирани младежи, всяка със своите диференцирани нужни.
С оглед гореизложеното бихме искали да посочим готовността на Национален
младежки форум да бъде разглеждан като активен партньор в процеса по създаване,
консултиране и действие на Консултативен съвет за политика за младежта в град
София. Също така искаме да подчертаем, че не виждаме мястото на
национални/чадърни обединения на младежки или студентски структури, като членове
на консултативен орган с право на глас на местно ниво. Считаме, че желаното „активно
младежко представителство“, в смисъла на пълноценно и активно участие в КСПМ,
може да бъде сформирано от местните представителства на национални младежки
организации и/или младежки организации, активно работещи за и с младите хора на
територията на град София.
Нашите препоръки се формират на база работа ни с общините: Пловдив, Варна,
Стара Загора, Перник, Враца, Шумен, Марица, с които през годините работим
съвместно при създаването, функционирането и развитието на Консултативни
младежки съвети на местно ниво, водени от желанието да постигаме резултати в
Областите на действие на НМФ: „Структурен диалог“ и „Местна младежка работа и
политика“ в България.
Вярваме, че Столична община може да бъде сред примерите за ефективен
структурен диалог и конструктивна работа между представителите на младежки сектор
и местната власт, и се надяваме, че Стратегията София – град на младите и активните и
нейното ефективно изпълнение, могат да бъде отправна точка за работа в полза на
нейната многочислена младежка общност.
В заключение бихме искали да посочим, че създаването на Консултативен
младежки съвет е дългосрочен процес, които реално би имал полза за общество
единствено ако бъде припознат от страна на всички заинтересовани страни, както и
и пълна информация относно различните въпроси, засягащи местната общност, както и на правото за
участие в основните решения от значение за бъдещето на общността.)
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младежки представители са включени във всички фази в процеса на вземане на
решения.

Становището е прието на извънредно обсъждане в Управителния съвет на
Национален младежки форум и е адресирано до отговорните лица в Столична община,
които трябва да следят за постигането на заложените очаквани резултати от
изпълнението на „Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027)“.

гр. София
9 февруари 2017г.
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