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Анализ на участието на младите хора
в процесите на взимане на решения в 

България 
и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ 

решения и дигитализацията

◦ Анализът е разработен по собствена 
инициатива на членовете на ИСС и приет 
на пленарната сесия на 22 юли 2022 г.;

◦ Докладчици по анализа са                        
доц. д-р Валери Апостолов от II група и 
доц. д-р Офелия Кънева от III група;



Основни заключения и препоръки

ИСС смята:

◦ че ангажираните, информираните и 
овластените млади граждани и 
организациите, които се застъпват за техните
интереси, са най-добрата гаранция за 
устойчивостта на демократичното общество. 

◦ че е важно да се отбележи необходимостта от 
целенасочени действия по отношение на 
работата с младежите и възможностите за тяхното
участие както от страна на местните и 
регионалните власти, така и от страна на 
държавата с нейните приоритети, национални
инициативи и законова уредба. 



Основни заключения и препоръки
Участие във вземането на решения за процесите на 

устойчиво развитие и „зелена сделка“ 

➢ИСС препоръчва разширяване на 
възможността за пряко участие на младежите
в процеса на вземане на решение чрез 
разработване на конкретни препоръки за 
формулиране на публични политики по 
опазване на околната среда.



Основни заключения и препоръки
Участие във вземането на решения за процесите на 

устойчиво развитие и „зелена сделка“ 

➢ИСС смята, че е необходим ускорен процес
на обмяна да добри практики и иновативни
решения, свързани с подобряване на 
гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на 
политики и законодателство. Този процес е 
свързан с включването на младежки
представители и отделни млади хора в 
процеса на правене на публични политики 
относно зелената сделка. 



Основни заключения и препоръки
Участие във вземането на решения за процесите на 

устойчиво развитие и „зелена сделка“ 

➢От изключителна важност за мотивацията за 
участие и за продължаващо участие е 
осъзнаването, че може да се постигне промяна
или резултат чрез собствени усилия, както и че 
тези резултати са част от процес, който има
различни фази и в повечето случаи е 
дългосрочен и е преживяване на реален опит. 



Основни заключения и препоръки
Младежкото участие в процеса на 

дигитализацията
➢Нарастващото използване на информационните
технологии в живота на младите хора несъмнено
създава нови начини на комуникация, 
споделяне на опит и засилване на тяхното
участие. 

➢За младежите потреблението на дигитални
медии и участието в социалните мрежи са
обичайна част от ежедневието им и още една
възможност за участие във вземането на 
обществени решения. 

➢Най-успешните стратегии за влияние върху
вземането на решения от младите хора на 
местно, регионално, национално и европейско
ниво се свързват с офлайн и онлайн участието.

➢Уеббазираните инструменти за участие 
обикновено са насочени или подбрани от млади
хора, които вече са политически ангажирани. 



Основни заключения и препоръки
Младежкото участие в процеса на 

дигитализацията
➢Цифровата грамотност и специфичните
дигитални умения играят решаваща роля за 
независимостта, социалното приобщаване, 
гражданската ангажираност и включването
на младите хора. 

➢Младите хора имат разнообразни
компетентности, които им дават възможност
да работят в цифровизирана среда. В този
смисъл е необходимо преодоляване на 
цифровото разделение – всички млади хора 
следва да имат равни възможности за 
повишаване на компетентностите си в 
областта на цифровите технологии 
независимо от техния произход.



Основни заключения и препоръки
Младежкото участие в процеса на 

дигитализацията
➢Младежката работа и участие разполага с 
голям потенциал за предоставяне на 
възможности за учене от опит в неформална
среда и за ангажиране на младите хора в 
дейности за укрепване на техните цифрови
компетентности и медийна грамотност. 

➢Младежката работа може също така да 
ангажира младите хора, които са изложени
на риск да бъдат изоставени в 
цифровизираното общество. Тя може също
така да помогне на младите хора да се 
справят с онлайн рискове, свързани с 
поведение, съдържание, контакти и 
комерсиализация, включително изказвания, 
подбуждащи към омраза, кибертормоз, 
дезинформация и пропаганда.



Цялият 
анализ може 
да прочете 
като 
сканирате 
следния код:



Благодаря за вниманието!


