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І. Въведение 

Този доклад е резултат от изпълнението на дейност 1 Анализ – оценка на 

изпълнението на Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г. включващ 

препоръки“  по проект BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху 

процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта 

в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.За 

създаването на този доклад бе извършен анализ-оценка  чрез проследяване и измерване 

на постигане на Приоритет 3,Стратегическа цел 3.1 „Насърчаване на здравословния 

начин на живот сред младите хора“ (СЦ3), Оперативна цел 3.1.1 „Превенция на 

факторите, създаващи риск за здравето на младите хора“ (ОЦ 3.1.1), Задача 2 

„Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора на насоките на ЕС за 

физическата дейност, особено сред младежите с увреждания“ от НСМ 2010-

2020.Анализът – оценка и този доклад са основен компонент - предпоставка за 

изпълнение на следващите дейности от проекта. В рамките на доклада се анализират 

политиките и инициативите от гледна точна на тяхната целесъобразност, ефективност и 

ефикасност, както и се прави оценка на въздействието в следствие на тяхното 

прилагане.  

В резултат на анализа-оценка се извеждат препоръки по отношение формиране на 

публични политики насочени към здравословния начин на живот при младежите 

разработването на нова Стратегия за младежта; оценка на управлението на 

изпълнението на Приоритет 3, СЦ ОЦ 3.1.1, Задача 2 от НЦС 2010-2020; и оценка на 

въздействието на интервенции при прилагането на  Национална стратегия за младежта 

2010 - 2020 г. в частност за постигане на Приоритет 3, СЦ ОЦ 3.1.1, Задача 2.  

 

ІІ. Методология 

Настоящата методология е приложена при изпълнение на Дейност 1 „Анализ – оценка 

на изпълнението на Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г. включващ 

препоръки“  по проект BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху 

процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта 

в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Целта е чрез прилагането на методологията да се извърши:  

 Оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на Задача 2 

„Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора на насоките на ЕС за 

физическата дейност, особено сред младежите с увреждания“ за постигане на 
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Приоритет 3, Стратегическа цел 3.1 „Насърчаване на здравословния начин на 

живот сред младите хора“ (СЦ3), Оперативна цел 3.1.1 „Превенция на 

факторите, създаващи риск за здравето на младите хора“; 

 Оценка на въздействието на интервенциите при прилагането на НСМ 2010 - 

2020 г. в частност Приоритет 3, СЦ3.1, ОЦ 3.1.1, Задача 2 на НСМ 2010 - 2020 г. 

 Оценка на добрите практики от прилагането на НСМ 2010 - 2020 г. в частта 

Приоритет 3, СЦ 3.1, ОЦ 3.1.1, Задача 2. 

В следствие на анализа – оценка са:  

 Изведени и формулирани  препоръки/работещи модели, с конкретни насоки за 

прилагането им при актуализирането на Национална стратегия и разработването 

на политики за периода 2020-2027 г. 

На база така формулирания подход за изпълнение на договора, и с оглед на характера на 

предвидените в Техническата спецификация дейности и очаквани резултати, екипът на 

изпълнителя използва следните инструменти за събиране на информация: 

 

2.1 Приложени методи  

2.1.1 Преглед и анализ на релевантни източници на информация и свързани 

документи 

Подходът при изпълнението на този метод се гради върху събирането, проучването и 

анализирането на разнообразни източници на информация и документи, които имат отношение 

към извършването на анализа - оценка. В тази връзка е извършено кабинетно проучване на 

публично достъпни документи. 

Прегледът и анализът на данни и документи от релевантните източници на информация 

подпомогна извършването на задълбочен анализ и постигане на съществена допълняeмост на 

анализа -оценка, изводи и препоръките, изведени в резултат от нея. 

2.1.2 Извършване на собствени проучвания за събиране на количествени и 

качествени данни 

Най-разпространените форми на допитване са провеждане на анкетно проучване. Проведеното 

анкетно проучване е анонимно, за да позволи  прозрачност и честност при формулиране на 

мнението. Имат една обща част, предназначена за всички респонденти, след която се добавят 

специфични въпроси с цел да изяснят и прецизират мнението на заинтересованите страни и 

целевите групи към целите на анализа - оценка. В резултат от собствените проучвания се 

осигури голяма база първични данни, достатъчни за прилагането на статистическите методи за 

анализ. Базата данни е в електронен формат, което позволява да се правят анализи, необходими 

към дадения момент. 

Провеждане на фокус групи. Чрез прилагането им се събра допълнителна и по-конкретна 

информация по отношение на казуси, характерни за отделните целеви групи и заинтересовани 

страни; 
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 Потвърдиха се или се отхвърлиха формулирани въз основа на проведеното допитване 

хипотези; 

 Предотврати формулирането на неверни изводи, заключения, препоръки по отношение 

изпълнението и управлението на стратегията. 

Информацията, получена чрез фокус групи послужи като основа за по-нататъшното 

провеждане на интервюта, изследване на причинно-следствени връзки и изясняване на 

възникнали противоречия между целевите групи и заинтересовани страни.  

 

2.2  Приложени инструменти  

2.2.1 Инструменти за качествени изследвания: 

Преглед на документи (кабинетно проучване) 

Методът, преглед на информация и проучване на документи, е базов при провеждане на 

анализа – оценка.Поради своя характер, анализа-оценка включи преглед на голямо количество 

източници на вторична информация – публично достъпна: доклади, анализи, стратегически 

документи, разработки на министерството, методически указания и работни документи, 

документи, свързани с изпълнението и мониторинга на стратегията. Резултатите от прегледа на 

документите е  един от основните източници на информация за екипът и генерираните от него 

изводи, като същевременно е използван и като основа в процеса на планиране на последващите 

информационни и аналитични дейности по извършването на анализа. Резултатите от 

прилагането на метода са основата за информационните дейности по събиране на първична 

информация и за последващите аналитични дейности. Методът е използван при изпълнение на 

всички анализаторски дейности и предостави първоначалната ресурсна база от информация за 

извършването на всички дейности по анализ и оценка. 

Експертна оценка 

Инструментът за анализ-оценка въз основа на експертното заключение на експерти е  приложен 

във всички аналитични дейности. Експертите са представили своите становища, на база на 

които са оформени обобщените резултати в анализа- оценка 

Дълбочинни интервюта 

Изпълнителят е провел дълбочинни интервюта с представители на бенефициентите, целевите 

групи и с представители на различни институции. Интервютата са използвани за  набиране на 

дълбочинна информация и ясно разбиране на процесите. Интервютата с представители на 

заинтересованите страни бяха особено полезни за по-детайлна оценка на постигнатите 

резултати и извеждане на препоръки за подобряване на бъдещата Стратегия. 

Дълбочинните интервюта са проведени на основата на полуструктуриран въпросник. 

Полусвободната форма на въпросниците позволи на екипа да регистрира и важни оценки извън 

стандартизирания въпросник, чрез добавяне на допълнителни въпроси според ситуацията. 

Идентифицирането на респондентите се реализира със съдействието на Възложителя и по 

заложените в договора параметри. 
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Дълбочинните интервюта са проведени преди запознаване с първите резултати от 

количествените изследвания – тяхното предназначение е да позволят ясното изграждане на 

хипотези, които след това са проверени с количествените изследвания. За целите на анализа са  

проведени общо 15 дълбочинни интервюта:  

- 10 интервюта сред представители на централната власт; 

- 5 интервюта с бенефициенти по програми на ММС. 

 

Фокус групи 

Груповата дискусия (фокус групата) е модерирана и целенасочена (фокусирана) дискусия на 

група от хора. Размяната на мнения и конфронтация на идеи с другите участници ни даде 

разширена информация. Процесът на групова динамика доведе до интензивна дискусия по 

интересни теми.  

Информацията, получена чрез този метод послужи за конкретизиране на причинно-следствени 

връзки и изясняване на възникнали противоречия между целевите групи и заинтересовани 

страни. 

За целите на анализа са проведени 3 фокус групи, както следва:  

- 1 фокус-група с централната власт; 

- 1 фокус-група с бенефициенти по програмите: спортни клубове и 

неправителствени организации; 

- 1 фокус-група с младежи 15-29 г., участвали в програмите.  

Подбор на респондентите за участие във фокус групите:  

Участниците са избрани на случаен принцип от възможно най-широката база данни, с които 

Изпълнителят разполага за всяка от целевите групи, като стремежът бе да има възможно най-

голямо разнообразие от типове участници. 

2.2.2 Инструменти за количествени изследвания: 

Анкети  

В анкетните карти въпросите са основно от затворен тип въпроси и въпроси с използване на 

скали, които позволиха разнообразна статистическа обработка на отговорите и използването на 

различни анализи на данните. Включени са малко на брой отворени  въпроси, позволяващи 

събиране на качествена информация. За всяка от целевите групи и заинтересованите страни е 

изготвен самостоятелен въпросник, като са включени въпроси, които са еднакви за всички – с 

цел сравнимост на получените данни.  

За анкетното проучване се използва по-долу описаната методология. 

Избраният метод на проучванията е анкетна карта за самопопълване (програмирана в 

електронен вариант, който минимизира случайните грешки и гарантира, че ще бъде отговорено 

на всички въпроси).  
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На представители на целевите групи и заинтересовани страни по стратегията  е изпратен имейл 

с линк към електронна анкетна карта. Имейлът съдържа разяснение относно целта на 

изследването, възложителят на изследването, както и гарантираната анонимност на 

индивидуалното мнение. За по-голяма представителност, анкетните проучвания са изпратени 

до всички представители на целевите групи и заинтересовани страни, чиито контакти бяха 

достигнати, като се заложи минимален брой на отговорите, който гарантира надеждност на 

резултатите (малка стохастична грешка).  

Изчислен е минимален дял на нужните анкети за да се гарантира надеждност и точност на 

получените данни. Стремежът ни бе  максималната стохастична грешка да бъде не повече от 

седем процента, т.е. максималната относителна грешка на оценките да не надвишава 7% за 50%  

относителни дялове при гаранционна вероятност P(t)=0.95 (напр. ако имаме 50% мъже и 50% 

жени в генералната съвкупност истинската величина на интересуващия ни относителен дял при 

този размер на грешката се възпроизвежда в границите от  43% до 57% - което означава, че в 

извадката съотношение между мъже и  женище попада в посочения интервал). 

Обемът на минималния брой нужни анкети се определя по формулата: 

𝑛 =
𝑢2.

𝑞

𝑝
. 1002

? 𝑖2 + 𝑢2.
𝑞

𝑝
.
1002

𝑁

 

където: 

u -  гаранционен множител, съответстващ на приетата гаранционна вероятност 0.95  u=1.96; 

p - относителен дял в проценти; 

q = 100 - p; 

N - единици в генералната съвкупност (например 637 бенефициенти по първа приоритетна ос); 

% - максимална относителна грешка на оценките в проценти; 

Стохастичната точност се оценява чрез пресмятане на максималната стохастична грешка на 

различните дялове при гаранционна вероятност P(u) = 0.95. 

Така получаваме минимална извадка от 500 респондента. 

 

таблица 1 Стохастична точност за различни относителни дялове 
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В хода на анализа-оценка се проведе количествено изследване сред целевите групи и 

заинтересовани страни, като бяха разпространени  анкетни карти.  

Общо обработените анкетни карти за целите на анализа са 509 бр., както следва:  

 представители целевите на групи – спортни клубове, НПО, които работят с 

младежи, институции и други обществени организации, които имат интерес към 

изготвения анализ.  

Извадката е представителна за изследваната целева група. Общата извадка е 54 случая при 

планиран минимум от 50 анкети (това е минималният обем на очаквана извадка, който е 

съгласуван с Възложителя). Това гарантира изпълнението на планираната максималната 

стохастична грешка, която не е повече от седем процента, т.е. максималната относителна 

грешка на оценките не надвишава 7% за 50%  относителни дялове при гаранционна вероятност 

P(t)=0.95.  

Трябва да се отбележи сравнително ниският дял на интерес към участие в изследването от  

страна на поканените лица. Изпратени са общо малко над 350 покани към организации, от 

които 60 към институции и над 290 към НПО и спортни клубове. Изпратени са покани за 

участие към всички бенефициенти по програмата, които са на сайта на ММС, но делът на 

отговорилите сред тях е изключително нисък – едва 4 случая (бенефициенти).  

 заинтересовани страни – младежи на възраст 15 – 29 години от цялата страна.  

Общата извадка е 455 случая при планиран минимум от 450 анкети (това е минималният обем 

на очаквана извадка, който е съгласуван с възложителя). Това гарантира изпълнението на 

планираната максималната стохастична грешка, която не е повече от седем процента, т.е. 

максималната относителна грешка на оценките не надвишава 7% за 50%  относителни дялове 

при гаранционна вероятност P(t)=0.95. 

Конкретните задачи на изследването бяха: 

 Да даде максимално точна и конкретна информация за опита и личните оценки 

на целевите групи по отношение на провежданите политики по отношение на 

насърчаване на здравословния начин на живот след младите хора; 

 Сравнение на мненията по поставените въпроси на различните целеви групи и 

заинтересовани страни – къде има разминавания между различните групи и 

страни; 

 Обща оценка на провежданите политики сред различните целеви групи и 

заинтересованите страни; 

 Разкриване на добри практики при провежданите политики по отношение на 

насърчаване на здравословния начин на живот след младите хора. 

Статистически бази данни 

За целите на анализите са използвани следните методи на анализ: 
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Описателна статистика –извършен е анализ на честотите (брой пъти, в които 

променливите могат да бъдат идентифицирани) в допълнение към средните стойности 

(средно аритметично) и междинните стойности; 

Вариационен анализ – използвана е за да се прецени дали разликите между определени 

групи са съществени или не. 

За да проследи реалната ефективност от изпълнението на Стратегията експертите направиха 

различни сечения, както на ниво целеви групи, така и на ниво райони.  

Т-тест (T-test) за зависими и независими извадки – този статистически метод позволи 

проследяването на значими диференциации в зависимост от различните подизвадки, като при 

достатъчно големи стойности на t-коефициента са направени заключения за значими различия 

между сравняваните групи и последователно се сравнят средните стойности и стандартните 

отклонения; 

Еднофакторен дисперсионен анализ (One-way ANOVA) – този статистически метод се основава 

на сравнението на две оценки за вариацията на групите, като дава задълбочена информация за 

изменчивостта на признака под влияние на контролируеми променливи. Резултатите от 

прилагането на еднофакторен дисперсионен анализ могат показват съществуват ли 

статистически значими различия в отговорите на изследваните лица в зависимост от 

демографските им характеристики, целевите групи, като при достатъчно големи стойности на 

F-коефициента са направени заключения за значими различия между сравняваните групи. 

По-горе описаните статистически методи са използвани при анализа и оценката на 

статистическата информация получена от количествените изследвания.   

При статистическите анализи са приложени при минимум 10 отговорили на конкретен въпрос. 

В случай, че отговорите са по-малко, то те са  обработени, но поради високата не надеждност 

на разпределенията, те не могат да бъдат коректно анализирани. 
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фигура 1 Логика на прилаганите методи и инструменти 

 

ІІІ. Оценка на целесъобразността от прилагането 

 

Целта на настоящия раздел е да се анализира целесъобразността от прилагането на 

Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 и в частност на Приоритет 3, 

Стратегическа цел 3.1 „Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите 

хора“ (СЦ3), Оперативна цел 3.2.1 „Превенция на факторите, създаващи риск за 

здравето на младите хора“ (ОЦ 3.1.1), Задача 2 „Осигуряване на ефективно 

прилагане сред младите хора на насоките на ЕС за физическата дейност, особено 

сред младежите с увреждания“.  

За тази цел бяха разгледани, обобщени и анализирани, публично достъпни 

документи,  17 ключови национални документа (1 стратегия, 7 плана за действие по 

изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020),  4 отчета за 

изпълнение на дейностите по Националната стратегия за младежта (2010 – 2020), 5 

годишни доклади за младежта, както и разработените и прилагани политики и 

инициативи, свързани с изпълнението на стратегията за разглеждания период (2011 – 

2018).  Същевременно бяха проведени  фокус групи, дълбочинни интервюта с 

представители на бенефициентите, целевите групи и с представители на различни 

институции, както и количествено изследване сред представители на целевите групи 

и заинтересовани страни.  
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Националната стратегия за младежта задава рамката на политиката за младежта в 

България за периода 2010 – 2020 година. Стратегията формулира като 

визия„Подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за успех 

на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като 

значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора в 

развитието на България и Европейския съюз“1.  

Стратегията е съобразена с ключови европейски стратегически документи: 

Резолюция за социалното включване на младите хора на ЕС 2000 г, Бяла книга на ЕС 

„Нов тласък за европейската младеж (COM (2001) 681, Европейски пакт за младежта 

на ЕС от 2005, Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации за периода 

2007—2013 г., Европейска референтна рамка за ключовите компетентности, Здравна 

стратегия на ЕС (2008—2013), Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за 

мобилизиране на нейния потенциал (COM (2009) 200), Резолюция (2009/С 311/01) 

относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта 

(2010-2018), Договорът от Лисабон, Стратегия ЕВРОПА, Препоръка 1437(2000) на 

Парламентарната асамблея за неформалното образование; Препоръка 1585(2002) на 

Парламентарната асамблея за младежки политики в Съвета на Европа; Резолюция 

Res(2003) на Комитета на министрите за политиката на Съвета на Европа в областта 

на младежта; , Препоръка Rec(2006) на Комитета на министрите към държавите-

членки за ролята на националните младежки съвети в развитието на младежките 

политики. Резолюция CM/Res(2008) за младежката политика на Съвета на Европа,  

Според текста на Националната стратегия за младежта (2010-2020) тя е съобразена 

със следните национални стратегически документи:  

 Националния доклад по стратегиите за социална закрила и социално 

включване на Република България; 

 Националната стратегия за демографското развитие на Република България 

(2006-2020);  

 Националната стратегия за детето (2008-2018),  

 Здравната стратегия (2008-2013); Националната стратегия за развитие на 

физическото възпитание и спорта (2009-2013); Националния план за действие 

“Околна среда-здраве”,  

 Националния интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за 

правата на детето (2006-2009),  

 Националната стратегия за учене през целия живот (2008-2013),  

 Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2004-2015), 

 Националния план за интегриране на деца със специални образователни 

потребности /или хронични заболявания в системата на народната просвета; 

                                                           
1Изт. На информация  http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/strategy_youth_2012-2020.pdf 

http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/strategy_youth_2012-2020.pdf
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 Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики 

(2009-2013); 

 Актуализираната стратегия по заетостта (2008-2015); 

 Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-

2020); Националната програма за интеграция на бежанците в България, както 

и с одобрените от Европейската комисия оперативни програми. 

Описаните по-горе документи са съотносими към Приоритет 3, задача2.  

 

В съответствие с целите на стратегията през 2016 година е приета и Национална 

програма за младежта 2016 – 2020 година. В рамките на програмата са заложени 

една стратегическа и две оперативни цели, които кореспондират със Приоритет 3, 

СП 3.1, ОП 3.2.1, Задача 3, без обаче да се наблюдава пълно съответствие. Тези цели 

в НПМ 2016-2020 година са:  

2.1 Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на 

младите хора.  

Дейност 2.1.1: Провеждане на кампании и инициативи с цел развитие на 

знания, нагласи и умения за здравословен начин на живот, безопасно 

поведение и избягване на рискови за здравето практики.  

Дейност 2.1.2: Създаване на възможности за обучение на младите хора по 

въпросите на здравето, спорта и физическата активност, включително и чрез 

развитие на подхода „Връстници обучават връстници”. 

Изпълнението на програмата се реализира от Министърът на младежта и спорта, който 

"одобрява индикативна годишна програма и обявява годишните приоритети в 

зависимост от потребностите на младите хора и от социално-икономическата среда в 

страната"2. В плана за изпълнение на НПМ за 2016 година, те фигурират като 

Стратегически цели, оперативни цели и дейности. В годишната програма, така 

изведените Оперативна цел и дейности, се обособяват в Тематична област 3.До този 

момент публично са налични: един план за изпълнение на НПМ (2016 - 2020) - за 2016 

година и две покани за кандидатстване - за 2017 и 2018 година. В нито една от тези 

покани тематична област 3 не присъства като изведен приоритет за финансиране 

(виж таблица 1). По тази причина Националната програма за младежта и дейностите 

за нейното изпълнение не са обект на настоящият анализ.  

 

                                                           
2 Национална програма за младежта 2016-2020 година.  
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таблица 2 Тематични области за действие, според Насоките за кандидатстване по 

НПМ (2016-2020) 

 

Към Националната стратегията младежта са разработвани програми за изпълнението 

й с описани конкретни цели, дейности и отговорни институции по отношение на 

политиката,отговорни за  сектори – образование, трудова заетост, здравеопазване и 

т.н.  

Основен инструмент за планиране на изпълнението на Стратегията са Годишните 

планове за изпълнение. За периода на нейното изпълнение до 2019 година са 

разработени 7 плана, както следва за: 2013,2014,2015,2016 и общ план за 2018-2019 

година, за 2017 г. план не е публично достъпен. В разглеждания период са 

публикувани 7 отчета за изпълнение на разработените планове, като за 2017 липсва 

публично достъпен отчет.  

Министерство на младежта и спорта изготвя Годишни доклади за младежта, които се 

представят и одобряват от НС. В тези доклади се отчита и изпълнението на 

Стратегията, като за целите на анализа са разгледани и анализирани докладите за 

2010-2012,2013,2014,2016,и 2017 година. Публично достъпни доклади за 2015 и 2018 

година липсват.  
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В рамките на разглеждания период (2010 – 2018) са идентифицирани следните 

програми и инициативи на национално, регионално и местно ниво, допринасящи за 

постигане на заложените в Приоритет 3 цели на Стратегията3.  

Таблицата по-долу визуализира идентифицирани програми и инициативи:  

 

Година Програми, инициативи и кампании (моля посочете) 

2
0

1
1
 

Спорт за хора с увреждания и деца в риск 

Инициативи, кръгли маси, семинари и обучения 

Инфорамационни кампании 

Национална програма "Училището - 

територия на учениците", модул "Ученически национални състезания” от 

Националния 

спортен календар на МОМН през учебната 2010-2011 година 

Програма „Спорт за децата в свободното време” 

2
0
1
2
 

Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск"; 

Ученически игри за общообразователните училища и за специалните училища 

Национална програма "Училището - територия на учениците", модул "Ученически 

национални състезания от Националния спортен календар на МОМН през учебната 

2012 

областни и /или общински и инициативи 

2
0
1
3
 

Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" 

Общински инициативи (информационни кампании за прилагане на Младежката 

харта) 

„Спорт за децата в свободното време” 

Ученически състезания 

Състезания за деца с увреден слух 

Европейска седмица на двигателната активност 

2
0
1
4
 Програма "Спорт за деца с увреждания и деца в риск" 

Европейска седмица за двигателна активност, октомври 2014 

                                                           
3Източник http://nism.bg/bg/pages/national-documents.html 

http://nism.bg/bg/pages/national-documents.html
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Общински инициативи (информационни кампании за прилагане на Младежката 

харта): Осъществяване на дейности, залегнали в Програма за спорт 2013-2016 г. на 

община Лъки; Организиране на срещи, информационни кампании и беседи за 

превенция на рисковото поведение сред младите хора, вредите от тютюнопушенето 

и употребата на наркотични вещества. 

Създаване на условия за спортни занимания; инициативи на МКБППМН; 

инициативи за популяризиране на здравословен начин на живот чрез забавни игри 

със състезателен характер; осигуряване на достъп до спортните обекти за 

целогодишна занимания младежи с интелектуални затруднения; общински спортни 

турнири за слепи; Седмица на движението и др. 

насърчаването на физическата активност и спорта сред младите хора 

Програма „Спорт за децата в свободното време” 

В различни кампании, инициативи, информационни беседи, дискусии, лекции, 

срещи и спортни състезания на областно и регионално ниво 

Дейности за подобряване на спортната инфраструктура - Програма за ТГС по ИПП 

България-Турция 2007-2013 

 

2
0
1
5
 

Програма "Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск" 

Осигуряване на достъп до спортните обекти за целогодишни занимания на младежи, 

организиране на походи и други инициативи за повишаване на физическата 

активност; организиране на спортни състезания за деца и младежи с увреждания; 

спортен клуб за хора с увреждания; популяризиране на здравословния начин на 

живот чрез игри със състезателен характер 

Програма "Развитие на спорта за учащи" на ММС 

Подкрепа участието на младежи в Летни олимпийски игри за хора с увреждания 

"Спешъл олимпикс"; разкриване на Център за рехабилитация и социална адаптация. 

2
0
1
6
 

Програма на ММС "Спорт за децата в риск" на ММС  и 

Програма за развитие на спорта за хора с увреждания", Направление II "Спорт в 

свободното време за хора с увреждания" 

Програма "Развитие на спорта за учащи" 

ученически игри за общообразователните училища и ученически игри за тези от 

специалните училища 
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1. Провеждане на лекции и обучения в училищата, организиране на кампании, 

спортни състезания и турнири за деца и младежи с увреждани; 

2. Общински програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве 

("Аз успявам”), за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското 

наднормено тегло и свързаните с него заболявания; 

3. Осигуряване на достъп до спортни обекти за младежи и на млади хора в 

неравностойно положение; 

4. Включване на спортни клубове в работата с младежи с увреждания, младежи в 

риск, деца аутисти, с увреден слух и слепи 

5. Провеждане на инициативи, посветени на Европейската седмица на движението и 

спорта MOVE WEEK, миниспартакиади, състезания от спортния календар седмица 

на движението и спорта MOVE WEEK, миниспартакиади, състезания от спортния 

календар на общините и от общинските календари за извънучилищни дейности; 

6. Национална кампания "Информирани и здрави 

2
0
1
7
 

Програма „Спорт за децата в свободното време” 

Програма „Спорт за деца в риск” 

Програма „Развитие на спорта на учащите“ 

Състезанията от Ученическите игри за учениците от общообразователните училища 

през учебната 2016/2017 г. 

Национална програма „Училищни олимпиади и състезания”, модул „Национални и 

международни ученически олимпиади и състезания” - състезания от Националния 

спортен календар (НСК) на МОН 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

1. Програма на ММС "Спорт за децата в риск";Организиране на шахматни турнири и 

футболни срещи 

2.Осигуряване на достъп до спортни обекти  за  младежи и на млади хора  в 

неравностойно положение; 

3.Включване на спортни клубове в работата с младежи с увреждания,  младежи в 

риск,  деца аутисти, с увреден слух и слепи;  

4.Провеждане на инициативи, посветени на Европейската седмица на движението и 

спорта , миниспартакиади, състезания от спортния календар на общините  и от 

общинските календари за извънучилищни дейности; 

1.Програма на ММС "Развитие на спорта на учащите" 

2.Предстоят презентации на тема:"Здравословен начин на живот"; Национална 

кампания "Информирани и здрави 

таблица 3 Програми и кампании, по години. 

 

За целите на анализа са разгледани следните програми: „Спорт за хора с увреждания и 

деца в риск", Програма за развитие на спорта за хора с увреждания",  
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Национална програма "Училището - територия на учениците", Програма 

"Развитие на спорта за учащи" на ММС. Като критерии за избора са съотносимост на 

програмите към изпълнението на заложените в Приоритет 3, СЦ 3.1, ОП 3.2.1, Задача 3 и 

тяхната промяна във времето. Нови програми (от гледна точка промяна в името), които 

обаче запазват идентични своите цели, бенефициенти и дейности не са разгледани отделно.  

Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск“ е разработена за постигане на 

заложената оперативна цел 3,2.1  към Задача 2 на Приоритет 3, от  Националната 

стратегия за младежта 2010 – 2020.През 2015 година, програмата се трансформира в 

Програма "Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск", като обаче запазва 

идентични целите, мерките, допустимите дейности, бенефициентите си, тоест в 

своята същност двете програми са идентични. През 2016 година Министерство на 

младежта и спорта трансформира програмата в две нови програми - "Спорт за децата 

в риск“ и „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания", Направление II 

"Спорт в свободното време за хора с увреждания". Същевременно се поставя 

началото и на една нова програма - "Развитие на спорта за учащи“. Видимо се прави 

опит да се диференцира подхода при адресиране на специфични нужди на 

различните целеви групи, докато се запазва многосекторния подход и допълняемост 

на различните програми и инициативи, за постигане на целите на Стратегията.  

3.1 Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск“ 

Програмата си поставя за основна цел да създава „условия и възможности за 

участие на хора с увреждания и деца в риск в безплатни спортни занимания, с цел 

подобряване качеството на живот, физическата и психическа дееспособност, 

възможност за личностна реализация и превенция срещу негативните обществени 

явления, срещу нетолерантността и насилието, за социална интеграция, 

адаптация и пълноценна реализация в обществения живот"4. Специфичните цели 

на програмата, директно кореспондират със заложените в Стратегията, оперативна 

цел 3.2.1, задача 2. По отношение на очакваните в Стратегията резултати от 

реализирането на Задача 2 на оперативна цел 3.2.1. – повишаване на броя млади 

хора, практикуващи спортни дейности и повишено ниво на информираност и 

придобити умения и знания за здравословен начин на живот, също се наблюдава 

висока степен на обвързаност между предвидените дейности и очакваните резултати. 

Това е видно от приложената таблица 4: 

  

                                                           
4Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск“, 2011 



  

20 
Този документ е създаден по Проект  BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в 

периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

 

таблица 4 Анализ на целесъобразност на "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" спрямо НСМ 2010 - 2020 
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Преките бенефициенти по програмата са спортни организации, притежаващи спортна лицензии и спортни клубове, членове на лицензирана 

спортна федерация. Непреките бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите са: деца в риск; 

хора с увреждания; неправителствени организации и организации на хората с увреждания. Така определените цели, дейности и бенефициенти 

съответстват в голяма степен на идентифицираните в „Насоки на ЕС за физическа активност“ нужди на целевите групи от „най-малко 60 

минути ежедневна умерено интензивна физическа дейност за децата и младите хора и поне 30 минути ежедневна умерено интензивна 

физическа дейност за хората в зряла възраст, включително за хората в по-напреднала възраст.  

Данните от национално представителното изследване през 2010 г., за състоянието на младите хора до 35 години в страната показват, че едва 

28% от жените и 36% от  мъжете посочват спорта като редовно занимание през свободното си време. Преди това се нареждат занимания като 

срещи с приятели и почивка у дома, данни които са включени в годишния доклад за младежта 2010 – 2012 година, отбелязват тази тенденция 

при възрастова група между 18 – 35 годишните: 

таблица 5 Дял на спортувалите в рамките на една 

година 18-35 годишни, по години 
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На въпроса колко често спортувате едва 14%, от възрастовата група 18-35, през 2007, 

12% през 2008 и 16% през 2009 отговарят „Всеки ден (почти всеки ден) при 

възрастова група между 15-17 годишните, данните са представени в таблицата по-

долу5 

 

ВСЕКИ ДЕН 

/ПОЧТИ ВСЕКИ 

ДЕН 

2 – 3 ПЪТИ 

СЕДМИЧНО 

2 – 3 ПЪТИ 

МЕСЕЧНО 

ПО-РЯДКО 

(НЕ) 

2007 14 25 14 47 

2008 12 31 10 47 

2009 16 34 12 38 

таблица 6 Честота на спортуване 

Изследването потвърждава необходимостта да се работи за постигане на 

идентифицираните в „Насоките на ЕС за физическа активност“, нужди на целевите 

групи в България. 

Трябва да се има предвид, че е относително сложно да се прецени съотносимостта на 

разглежданите цели и дейности спрямо специфичната целева група (младежи с 

увреждания), тъй като в нито един от разглежданите документи не се прави анализ 

на тези нужди. Използваните индикатори и провежданите изследвания, както и 

отчитаните резултати, често обобщават данните спрямо генералната съвкупност на 

младежите. Анализът представен в Стратегията обобщава нуждите на целевите 

групи по отношение на общите рискове за здравето – тютюнопушене, алкохол, 

сексуално и репродуктивно здраве, ХИВ/СПИН, употребата на наркотици и полово 

предавани болести.  

Вече цитираното изследване6 отбелязва известен ръст на спортуващите активно 

всяка седмица през 2012 година с 1,4% - 21,4%. Повече от половината обаче – 56%, 

заявяват, че са спортували преди повече от 6 месеца, от които 12% преди повече от 

година, а 29,3 % „преди повече време, отдавна“.  Тази тенденция на ръст на 

спортуващите активно, продължава да се наблюдава и през 2014 година. Данните на 

национално представителното изследване през 2014 г., показват че над една четвърт 

(28%) от младите хора на възраст 15-29 г. са спортували през последната една 

                                                           
5Национално представително лонгитюдно изследване на Института за социални изследвания и маркетинг (ISSM), 
2012 г., цитирано в Доклад за младежта 2010 – 2012 г.  
6Пак там, стр. 123.  
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седмица7. А 49% са тези, които са спортували преди повече от 6 месеца. 

Тенденцията се обръща през 2016 година, когато проучване, цитирано в Доклада за 

младежта 2016 година посочва, че „66% от младите хора заявяват, че не спортуват, 

докато 32% изпълняват определени физически дейности“, а през 2017 

неспортуващите са 67%. Проучванията обаче не се опитват да открият причините за 

промяната в горната тенденция. Липсата на устойчиви и съизмерими индикатори, в 

националните изследвания на младежта, различната методология и структура на 

въпросите в провежданите изследвания е сериозна предизвикателство пред анализа 

на нуждите на целевите групи. Това няма как да не се отрази и по отношение 

тяхното недостатъчно включване в процеса на планиране, управление и изпълнение 

на разработените програми и инициативи.  

Посочените тенденции са потвърдени и от проведеното за целите на този анализ 

онлайн анкетно проучване. 22% от младежите отговорят, че не се занимават с 

каквато и да е форма на физическа активност.  

 

фигура 2 Занимания с физически активности 

                                                           
7Национално представително изследване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху 
младите хора в страната”, проведено през 2014 г. от „Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД“ по 
поръчка на Министерството на младежта и спорта, цитирано в Доклад за младежта 2014 година, стр. 70  

2%

21%

27%

40%

23%

24%

22%

Спорт - професионално

Спорт - непрофесионално

Фитнес

Преходи и разходки в планината

Бягане за здраве

Друго

Не, не се занимавам

А занимавате ли се със следните физически активности?
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Около 40% от участниците заявяват, че са доволни от физическата си активност, 

като обаче, също толкова е делът и на тези, които споделят неудовлетвореност от 

живота си по отношение на физическата и двигателната активност.  Прави 

впечатление, че делът на недоволните е по-висок сред живеещите извън столицата 

на възраст над 25 години. Сред мъжете е съществено по-висок делът на тези, които 

дават отговор „напълно доволен“ - 14% . 

Най-разпространената активност са преходи и разходни в планината, като всеки 5-ти 

споделя, че не се занимава с никаква физическа дейност. Тук отново се забелязват 

съществени разлики по пол: мъжете са много по-активни – само 13% от тях не се 

занимават с нито една от посочените дейности, докато при жените този дял е 25% 

или една четвърт.  

 

фигура 3 Задоволеност на младежите по отношение на физическа и двигателна 

активност 

Що се отнася до формите на активност, които са най-привлекателни за младите 

хора, това са самостоятелните тренировки на общо достъпни спортни съоръжения, 

организираните кампании за здравословен начин на живот с 49% и включване в 

спортни клубове.  

9% 31% 18% 34% 8%

Доволни ли сте начина Ви на живот по отношение на физическа и 
двигателна активност?

изобщо не съм доволен/ доволна по-скоро не съм доволен/ доволна

нито съм, нито не съм доволен/ доволна по-скоро съм доволен/ доволна

напълно съм доволен/ доволна
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фигура 4 Привлекателност на формите за включването в инициативи и програми по 

отношение на здравословен начин на живот сред младежите 

 

Във връзка с тези данни може да се изведе, че по отношение на общата целева група 

-младежи 15 – 29 години, се наблюдава висока степен на постигната 

целесъобразност на стратегията.Заложените цели са съобразени с нуждите на 

целевата група, идентифицирани  на етап разработване на Стратегията и са актуални 

към момента на провеждането на изследване за целите на анализа. Изборът на 

бенефициенти е адекватен по отношение на потребността  на целевите групи, 

свързана с подготовката за участие в спортни състезания и включването им в 

22%

16%

49%

26%

30%

42%

64%

25%

8%

Ученически игри за общообразователните 
училища и за специалните училища

Лекции и обучения в училищата

Организирани кампании за здравословен начин 
на живот 

Спортни състезания и турнири за деца и 
младежи с увреждани

Общински програми за профилактика и 
рехабилитация на общественото здраве -

профилактика и рехабилитация на детско-…

Включване в спортни клубове

Самостоятелни тренировки на общо достъпни 
спортни съоръжения

Информационни кампании и беседи за 
превенция на рисковото поведение сред 

младите хора

ДРУГИ

Кои форми са най-подходящи/привлекателни за включването Ви 
в инициативи и програми по отношение на здравословен начин 

на живот?
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спортни клубове, а именно спортни организации, притежаващи спортна лицензия и 

спортни клубове - членове на лицензирана спортна федерация. Стъпвайки на 

данните, че 64%, от младежите, предпочитат самостоятелни тренировки, е 

предпоставка да се търси засилена хоризонтална връзка между Оперативна цел 3.2.1 

и 3.2.3 Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора. 

Търсейки ефект на целесъобразност е препоръчително да се разшири обхвата на 

допустимите бенефициенти (към момента допустимите са спортни клубове, и 

спортни федерации). , който да позволява включването на организации на хора с 

увреждания, НПО организации и т.н. Подобно действие ще допринесе за 

повишаване на възможностите за включване на целевата група в програмата за 

изпълнение на целите на Националната стратегия за младежта. 

Както вече бе посочено, програмата минава през няколко трансформации, които са 

несъществени от гледна точка целите на този анализ. През годините тя е идентична 

по отношение на: цели, бенефициенти, допустими дейности и т.н. За по-съществена 

промяна може да се приеме нейната трансформацията и в „Програма за развитие на 

спорта за хора с увреждания“. През 2014 – 16 програмата е преработена и се 

фокусирана върху хора с увреждания, като децата в риск са извадени от нейният 

обхват.  

3.2 Програма за развитие на спорта за хора с увреждания 

Целта на програмата е „подобряване на условията и осигуряване на възможност за 

адаптирана двигателната активност и практикуването на спорт от хора с увреждания, 

като фактор за подобряване качеството на живота им, рехабилитацията и социалната 

им  интеграция, както и подготовка и участие на спортистите с увреждания в 

европейски и световни първенства, параолимпийски игри и Дефлимпикс“. В 

последствие, през 2019 г. тези уточняващи характеристики - европейски и световни 

първенства, параолимпийски игри и Дефлимпикс, биват заменени с „участие на 

спортисти с увреждания в международни състезания“8. Програмата разширява 

фокуса си от „условия и възможности за участие на хора с увреждания и деца в риск 

в безплатни спортни занимания, с цел подобряване качеството на живот…" към 

поставянето на изразен състезателен елемент и включването на хора от целевите 

групи в професионални занимания със спорт. Оперативни цели са формулирани 

както следва:  

1. Осигуряване на условия и възможности на хора с увреждания от различни 

възрастови и социални групи за двигателна активност и практикуване на 

спорт с цел социално включване, чрез участие в спортни занимания. 

                                                           
8Програма за развитие на спорта за хора с увреждания за 2019 година.  
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2. Предоставяне на възможности за приобщаване на децата и младежите с 

увреждания към организирано практикуване на спорт с оглед подобряване на 

тяхното здраве, физическа дееспособност и социална интеграция. 

3. Осигуряване на условия и възможности за изява, развитие и реализиране на 

лични спортни резултати от спортистите с увреждания. 

4. Финансово подпомагане на подготовката и участието на спортистите с 

увреждания на европейски и световни първенства и параолимпийски игри и 

провеждането на държавни първенства. 

5. Създаване на предпоставки и условия за реализиране на тренировъчен 

процес, чрез който да се подготвят спортисти с увреждания и отбори за 

успешна изява на европейски и световни първенства и параолимпийски игри. 

6. Успешно представяне и призови класирания на българските спортисти на 

европейски и световни първенства и параолимпийски игри 2016 г. 

7. Повишаване личната мотивация на спортистите и треньорите, спазване на 

антидопинговите правила, формиране и усъвършенстване на социални 

качества - толерантност, солидарност, спазване на принципите на 

„Феърплей”. 

8. Утвърждаване на програмно и проектно финансиране на спортни дейности за  

хора с увреждания.  

9. Осъществяване на медийна политика за ползите от двигателната активност и 

практикуването на спорт от хора с увреждания.  

Специфичните цели от 4 до 7 са ясно фокусирани върху професионални спортисти. 

Извежда се обаче направление II "Спорт в свободното време за хора с увреждания", 

което запазва необходимия фокус, върху постигането на целите на Стратегията.  

Същевременно се изменят и бенефициентите по програмата –  спортните клубове, 

членове на лицензирана спортна федерация вече не са преки бенефициенти – те са 

включени като непреки бенефициенти. Такива остават единствено лицензираните 

спортни федерации, развиващи спортове за хора с увреждания. Очевидната цел е да 

се увеличи капацитета на бенефициентите за управление и изпълнение на проектите.  

За целия период на функциониране, програмата е съобразена с капацитета на 

отделните целеви групи за разработване на проекти. Проведените интервюта и фокус 

групи с бенефициенти и с представители на държавната администрация поставиха 

акцент върху активното сътрудничество и комуникация между ММС и 

бенефициентите в процеса на  кандидатстване и управление на реализираните 

проекти. При проведените интервюта с респонденти от централната власт бе 

изведено, че критериите,които са приложени към избора на бенефициенти като 

цяло, бяха определени като подходящи и устойчиви в изследвания период, но бе 
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посочена необходимостта от занижаване на административните критерии за 

оценяване на проекта, така че да отговорят на административния капацитет на 

кандидатстващите организации. Проведените интервюта, също така посочиха 

затруднение в идентифицирането и достигането до целевите групи (непреките 

бенефициенти) и комуникацията с тях. Проблем, видим и от липсата на ясни 

индикатори и данни, които да позволят оценката на ефектите от програмата върху 

целевата група на Оперативна цел 3.2.1, задача 2 от Националната стратегията за 

младежта 2010-2020 година. 

3.3 Национална програма "Училището - територия на учениците". 

Програмата обхваща два модула:  

1. Ритуализация на училищния живот, който е заменен от модул „Подкрепа на 

целодневното обучение на учениците от начален етап” в програмите до 2016 

година;  

2. Ученически национални състезания и национални и международни 

олимпиади през 2011, преименуван на „Национални и международни 

ученически олимпиади и състезания” през 2012 година.  

Вторият модул е директно обвързан с постигането на Оперативна цел 3.2.1, задача 2 

от Националната Стратегията за младежта 2010-2020 година. Програмата е активна 

до 2016 година, когато е създадена нова национална програма „Ученически 

олимпиади и състезания“. Формулираните цели на програмата са твърде общи и 

непряко свързани с постигането на целите на Стратегията, специално на Оперативна 

цел 3.2.1, задача 2. Тези цели са: 

 Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.  

 Развитие на творческите способности на учениците.  

 Интердисциплинарно и интеркултурно образование и възпитание. 

 Създаване на условия за допълнително творческо развитие на детето. 

 Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни 

предметни области. 

 Мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности. 

 Мотивиране на учениците за поддържане на трайни знания и развиване на 

интерес в съответната област и за осмисляне на свободното време.  

 Демонстриране от учениците на професионални знания, умения и 

компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за 

упражняване на избраната професия.  

 Предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява 
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Така общо формулирани, темите все пак позволяват реализирането на инициативи 

свързани с „ефективно прилагане сред младите хора на насоките на ЕС за 

физическата дейност, особено сред младежите с увреждания“ и ефекта от това върху 

реализацията, интеграцията и повишаването качеството им на живот“. До голяма 

степен обаче, тук става въпрос за еднократни инициативи и събития, които зависят 

до голяма степен от инициативността и личната мотивация на целевата група. 

Предвидените дейности по програмата са:  

 провеждането на областните и националните кръгове на ученическите 

олимпиади и състезания по учебни предмети и по професии; 

 подготовката и участието в международни ученически олимпиади и 

състезания;  

 прояви от Националния календар за извънучилищни дейности; - спортни 

прояви от Националния спортен календар.  

Доколкото може да се предполага, че участието в подобни активности е свързано със 

системна физическа и спортна активност, все пак е налична свързаност между 

целите на програмата и целите на НМС 2010-2012 г. Подобен ефект обаче не може 

да бъде измерен без система от индикатори, особено когато се отнесе до целевата 

група „младежи с увреждания“. В този смисъл може да се говори само за частична 

целесъобразност по отношение на нуждите, проблемите и ограниченията на 

целевите групи по Оперативна цел 3.2.1, задача 2. Бенефициент на средствата по 

програмата е Министерство на образованието и науката, като те биват 

преразпределяни на база на утвърдена от министъра план-сметка. Липсват 

последователни критерии за оценка и избор на финансираните проекти от гледна 

точка диференцирането на бюджета спрямо предвидените в модула дейности 

(например олимпиади спрямо спортни състезания, или училищни състезания спрямо 

прояви от Националния календар). Тази липса затруднява извършването на коректен 

анализ до каква степен има по-подходящи и последователни критерии за избор на 

потенциални бенефициенти, спрямо заложените цели, приоритети, дейности в 

програмите и инициативите по Приоритет 3, задача 2. Заложените в програмата 

индикатори, а именно – брой проведени национални и международни ученически 

олимпиади и състезания по графика на МОМН, по Националния календар за 

извънучилищни дейности и по Националния спортен календар; брой ученици, 

участвали в олимпиадите, състезанията, извънучилищните дейности в спортните 

прояви; брой ученици, носители на национални и международни награди, прави 

възпрепятства анализа на целесъобразността на финансираните проекти и/или 

инициативи спрямо нуждите, и ограниченията на целевите групи по Приоритет 3, 

задача 2, както и ефекта от приложените мерки. Например през 2011/12 година 
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програмата отчита общия брой на обхванатите млади хора – 55 950, няма яснота по 

отношения обхванатите млади хора с увреждания, както и относно задача 2 – 

„Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора на насоките на ЕС за 

физическата дейност, особено сред младежите с увреждания“.  

3.4 Програма "Развитие на спорта за учащи" на ММС 

Програмата стартира през 2015 година. Целта и е„устойчивото развитие на 

физическата активност и на дейностите в областта на ученическия, студентския 

спорт и спорта за деца и младежи в риск чрез финансово подпомагане на 

общественополезната дейност на лицензирани многоспортови организации на 

проектен принцип“. В по-голяма степен, с целта на Националната стратегия за 

младежта 2010 – 2020 година, оперативна цел 3.2.1, задача 2, кореспондира Цел 1 на 

програмата - насърчаване на учениците, студентите и децата и младежите в риск 

към физическа активност, физическо възпитание и системно практикуване на 

спорт като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно 

развитие чрез дейностите, включени в проектите на лицензираните многоспортови 

организации, и произтичащите от нея задачи:  

 Задача 1.1. увеличаване броя на обхванатите ученици, студенти и деца и 

младежи в риск в дейностите, включени в проектите на лицензираните 

многоспортови организации;  

 Задача 1.2. увеличаване броя на системно практикуващите спорт ученици, 

студенти и деца и младежи в риск;  

 Задача 1.3. създаване на условия и възможности за изява, развитие и 

реализиране на лични спортни резултати;  

 Задача 1.4. популяризиране и обмен на иновативни практики в областта на 

ученическия и студентския спорт и ефекта от тях за здравословна физическа 

активност. 

Със създаването на тази програма очевидно се търси диференциране на политиката и 

инструментите спрямо специфичните нужди на различни групи в генералната 

съвкупност на младежите (15-29 години), докато се запазва кумулативния ефект на 

мерките, за да се постигне повишено и устойчиво съответствие с нуждите, 

проблемите и ограниченията на целевите групи. Програмата може да се посочи като 

позитивна тенденция на развитие на политиките и инициативите свързани с 

постигането на целите на Стратегията. Затруднено е  измерването за постигнатите 

резултати и оказаното въздействие, поради липсата на диференцирани индикатори. 

Заложените индикатори са: брой проекти, брой обхванати младежи в риск, брой 

обхванати младежи. Тези индикатори позволяват измерването на постигнатите 
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резултати, спрямо заложените в програмата, но не позволяват да се оцени ефекта на 

въздействие на програмата и нейното съответствие с целите на Националната 

стратегия за младежта. От така формулираните индикатори, не става ясно как и по-

какъв начин се измерва устойчивостта на постигнатите резултати, такъв пример е 

:„увеличения брой на системно практикуващите спорт ученици, студенти и деца и 

младежи в риск“. Липсва дефиниция на системност, което всъщност означава липса 

на критерий за измерване на постигнат напредък по отношение заложените 

очаквания за резултати. Така допълнително се затруднява анализът относно 

съответствието на политиката и инициативите спрямо нуждите на целевите групи. 

Така формулираните индикатори могат да измерят броят обхванати младежи, дори и 

тези които не са продължили системно, да практикуват спортна активност, без да 

могат да обяснят причината за това.Подобна липса на устойчивост по отношение на 

физическата активност на обхванатите младежи може да е резултат, както от липсата 

на съответствие между техните потребности и провежданата политика, така и на 

други фактори, които нямат отношение със съответната политика и инициативи. 

Разбирането, измерването и сравнението на подобни причини е ключово за процеса 

на разработване, актуализация и прилагането на политики и би допълнило 

механизмите за включване на целевите групи в тези процеси.  

Този извод е относим към всички коментирани до този момент програми. Особено 

видим е примерът с индикатора - „деца и младежи, които в продължение най-малко 

на 6 месеца са участвали в безплатни спортни занимания, 3 пъти седмично“, който 

се появява в годишните доклади за младежта от 2013 и 2015 година, измервайки 

резултати от национална политика „Спорт за децата в свободното време“. Този 

индикатор не бива използван, по отношение на целевата група – младежи с 

увреждания и специални потребности, въпреки че пряко кореспондира с очакваните 

резултати, съгласно Насоките на ЕС за физическата дейност. 

Същевременно се наблюдава разминаване в структурата на годишните доклади за 

младежта. Годишният доклад за 2016 година, например е с изцяло променена 

структура. Отчетените индикатори не са разположени спрямо различните програми, 

а спрямо крайния резултат –обобщава се, че през „учебната 2015/2016 година в 

проведените състезания от Националния спортен календар на МОН са взели участие 

93 775 ученици, от които 65 000 ученици са от 15 до 18 години“. В рамките на тази 

съвкупност се извежда, че „300 ученици са се включили във финалните състезания 

от Ученическите игри за деца с увреден слух, нарушено зрение, физически 

увреждания и увреждания на централната нервна система. Учениците са се 

състезавали по 11 вида спорт: лека атлетика, тенис на маса, футбол, волейбол, 
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шахмат, джудо, ски, бадминтон, дартс и шоудан;“9. Така и не става ясно дали това 

има пряка връзка към разглежданите интервенции по програмата и към коя програма 

точно, или е кумулативен ефект от осъществените до този момент годишни 

програми.  

В тази връзка цялостния съпоставителен анализ на планираните ключови 

индикатори и постигнатия напредък е затруднен. Структурата на отчетите се изменя 

през годините. Често индикаторите се обединяват, което вероятно се дължи на липса 

на достатъчно подробни данни, но е възможно причината да е различна. Тоест 

заложените индикатори се различават от финално обявения в отчетите резултат. 

Трябва да се уточни, че за целите на анализа са използвани единствено публични 

данни, публикувани от отговорните за това институции. Все пак, в годините, в които 

се намира систематизирана информация се забелязват две тенденции:  

 Плавно увеличение на бюджета на програмите „Спорт за хора с увреждания и 

деца в риск“ и производните и в следващите години програми. 

 Тенденция на неизпълнение на заложените индикатори (където има данни) за 

брой обхванати младежи в програмите пряко насочени към изпълнението на 

СЦ3.1, ОЦ3.2.1, Задача 3, при тенденция на отчетени по-високи стойности на 

разходваните, от предвидените средства – таблица 9, 10 и 12.  

Според публично достъпните данни относно предвидените бюджети по различните 

програми, индикативните средства се променят в годините както е показано в 

таблицата по-долу: 

 

таблица 7 Общо предвидени средства по програми, свързани с изпълнението на 

Оперативна цел 3.2.1, задача 2 съобразно публикуваните Планове за изпълнение на 

НСМ 2010-2020. 

 

Посочените стойности не включват предвидените средства по Национална програма 

"Училището - територия на учениците", модул "Ученически национални състезания 
                                                           
9Годишен доклад за младежта 2016, стр. 50 

година бюджет - лв. 

2011 - 2012 954 936

2013 237 200

2014 453 750

2015 1 181 923

2016 680 860

2017 Няма фиксирана стойност

2018 - 2019 1 791 500
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от Националния спортен календар на МОМН (заменена през 2016 от Национална 

програма „Ученически олимпиади и състезания“, тъй като тези средства не могат да 

бъдат разбити (на база на наличните публични данни) по пера, пряко свързани с 

реализирането на Оперативна цел 3.2.1, задача 3, съобразно публикуваните Планове 

за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020. По тази 

програмата средствата са както следва:  

година 
Индикативен 

бюджет - лв.  

2010 - 2011 6 500 000 

2012 - 2013 1 149 357 

2014 1 249 745,58 

2015 1 260 000 

2016 - 2017  1 434 000 

таблица 8 Общ бюджет на програмата „Ученически национални състезания от 

Националния спортен календар на МОМН/ Национална програма „Ученически 

олимпиади и съзтезания“ 

Трябва да се отбележи, че е въведена добра практика за Годишни отчети: 2013, 2014, 

2015 година, които съдържат подробна сравнителна таблица относно индикативните 

средства и усвоения бюджет, на база на заложените индикатори и реалното им 

изпълнение. За останалите години е характерно поставянето на данни в общия текст 

на годишните отчети и доклади, което затруднява тяхното анализиране спрямо 

заложените в плана за изпълнение на стратегията към съответната година, 

индикативни резултати. Подробно сравнение на бюджетите и тяхното изпълнение 

спрямо заложените индикативни стойности се прави по-долу, когато анализът 

оценява ефикасността на реализираните политики и инициативи.  

Оценяването на постигнатия напредък е затруднено и от промяната в структурата на 

програмите. Като приложен добър подход е диференцирането на целевите групи – 

деца с увреждания (специални нужди) и деца в риск, което допринася за 

проследяване и свързване на програмите с нуждите на целевите 

групи.Разработването на нови програми напр. „Развитие на спорта за учащи“, също 

подпомага кумулативния ефект по отношение постигането на целите, заложени в 

НСМ 2010-2020. Липсата на единна система за визуализиране на обобщените данни, 

затруднява съпоставката, както и сериозния анализ на разликата между 

кумулативния ефект на индикатора - брой обхванати младежи 15 – 29 и наличните 

индикатори за съответната целева група (младежи в риск и младежи с увреждания). 

По тази причина в общ план значително се увеличават показателите по отношение 

индикатора „брой обхванати младежи“ в рамките на приоритет 3, стратегическа цел 
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3.1, оперативна цел 3.2.1. Това обаче се дължи до голяма степан на политиките и 

инициативите свързани с различни информационни кампании и произтичащите от 

това дейности, както и участията в различни състезателни мероприятия.Често обаче 

дори тук не може да се анализира дали ефекта е с натрупване или просто е с 

разширяване на обхвата. Така например в Годишния доклад за младежта 2010 – 2012 

година се посочва, че „С цел да се насърчи физическата активност и спорта сред 

младите хора през периода 2009-2012 г.  в проведените ученически игри за 

общообразователните и специалните училища за ученици на възраст 15-18 години 

(VIII-ХII клас) са участвали общо 205 950 ученици от VIII-XII клас (15-18 години): 

• През учебната 2009-2010 година са участвали 55 000 ученици. 

• През учебната 2010-2011 година са взели участие 55 950 ученици. 

• През учебната 2009-2010 година са участвали 95 000 ученици“10 

Както е видно сборът от включилите се ученици за трите периода прави общата 

бройка обхванати младежи – 205 950. Не може да се прецени обаче дали наистина 

става дума за разширяване на обхвата или за натрупване (едни и същи младежи, 

участват и в трите години). Отделен проблем е, че от гледна точка на формулираната 

програма не е достатъчно ясно кое от двете или и двете, са желаният резултат. 

Напредъкът, който се отбелязва по отношение на другите индикатори е значително 

по-слаб. Заложните в Плановете за изпълнение на НСМ 2010-2020целеви стойности 

са сравними като абсолютна стойност, през годините. Например за програмата 

„Спорт за хора с увреждания и деца в риск“ през периода на функционирането и, 

целевите стойности на индикаторите са 600 през 2011, 1000 през 2013, 1270 през 

2014, 1810 през 2015. Стойностите са видими и в следващата таблица:  

  

                                                           
10Годишен доклад за младежта (2010-2012) година, стр. 128, бел. Предполага се, че трета подточка е с печатна 
грешка. Вероятно се има предвид „през учебната 2011-2012 година.  
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Програми, 

инициативи и 

кампании 

Индикатор Сравнение 2011 2012 2013 Индикатор 2014 2015 2016 
2018-

2019 

Спорт за хора с 

увреждания и деца в 

риск 

бр. млади 

хора с целева 

стойност 
600   1000 бр. обхванати 

млади хора 

на възраст от 

15 до 29 г. 

1270 1 810     
увреждания 

обхванати в 

информ. 

кампании 
изпълнение 440   1590 1 278 1 280     

бр. мл. хора 

със 

специални 

целева 

стойност 
600   600 

бр. мл. хора 

със 

специални 

няма 

целева 

стойност 

650     

потребности изпълнение 440   
няма 

данни 
потребности 517 550     

бр. проекти 

целева 

стойност 
0   

липсва 

целева 

стойност бр. проекти 
39 50     

изпълнение 39   46 39 52     

          младежи в 

риск 

няма 

целева 

стойност 

1160     

          761 730     

                      

таблица 9 Извадка от таблица 2, приложение 1 – промяна в индикаторите и изпълнението им в програма „Спорт за хора с 

увреждания и деца в риск“ 
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За пример е посочена тази програма, тъй като при нея най-системно се наблюдава залагане на целеви стойности и отчитане на 

постигнат резултат.Много по-трудно е да се измери напредък в изпълнението на заложените индикатори, тъй като за тях или 

няма информация или са обединени с други индикатори в общ резултат. Все пак в годините, в които има подробни отчети за 

изпълнението на Плана за изпълнение на НСМ 2010-2020, тенденцията на неизпълнение на заложените целеви стойности е 

видима. За тези години, в които отчетите представят единствено обобщени данни се отбелязва видим напредък, без той да може 

да бъде отдаден изцяло на функционирането на специфичните дейности по съответната програма. От подробната таблица на 

заложените индикатори и постигнатите резултати ясно се вижда тенденция на системна липса или на целеви стойности или на 

отчетени резултати, по почти всички разглеждани програми:  

 

Програми, 

инициативи и 

кампании  

Индикатор Сравнение  2011 2012 Индикатор 2013 Индикатор 2014 2015 2016 2018-2019 

Спорт за хора с 

увреждания и 

деца в риск 

бр. млади хора 

с 
целева стойност  600   бр. обхванати 

млади хора с 

увреждания  

1000 бр. обхванати 

млади хора на 

възраст от 15 

до 29 г.  

1270 1 810     
увреждания 

обхванати в 

информ. 

кампании 
изпълнение  440   1590 1 278 1 280     

бр. мл. хора със 

специални 
целева стойност  600   

бр. обхванати 

млади хора със 

специални 

потребности 

600 
бр. мл. хора 

със специални 

няма 

целева 

стойност 

650     

потребности изпълнение  440   
няма 

данни  
потребности 517 550     
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бр. проекти  
целева стойност  0   

бр. проекти  

липсва 

целева 

стойност бр. проекти  
39 50     

изпълнение  39   46 39 52     

            младежи в 

риск  

няма 

целева 

стойност 

1160     

            761 730     

Програми, 

инициативи и 

кампании  

Индикатор Сравнение  2011 2012 Индикатор 2013 Индикатор 2014 2015 2016 2018-2019 

Програма на 

ММС "Спорт за 

децата в риск" на 

ММС 

бр. обхванати 

млади хора на 

възраст от 15 

до 29 г.  

целева стойност                800   

Програма за 

"Развитие на 

спорта за хора с 

увреждания", 

Направление II 

"Спорт в 

свободното време 

за хора с 

увреждания" на 

ММС 

изпълнение                над 800    

  
бр. мл. хора със 

специални 
целева стойност                478   

  потребности изпълнение                
няма 

дании 
  

  бр. проекти  целева стойност                29   
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  изпълнение                22   

  

младежи в риск  

целева стойност                800   

  изпълнение                
няма 

дании 
  

Програми, 

инициативи и 

кампании  

Индикатор Сравнение  2011 2012 Индикатор 2013 Индикатор 2014 2015 2016 2018-2019 

1. Програма на 

ММС "Спорт за 

децата в 

риск";Организира

не на шахматни 

турнири и 

футболни срещи бр. обхванати 

млади хора на 

възраст от 15 до 

29 г. 

целева стойност                  7481 

2.Осигуряване на 

достъп до спортни 

обекти  за  

младежи и на 

млади хора  в 

неравностойно 

положение; 

изпълнение                  
няма 

данни 

3.Включване на 

спортни клубове в 

работата с 

младежи с 

увреждания,  

младежи в риск,  

деца аутисти, с 

увреден слух и 

слепи; 

бр. млади хора 

със специални 

потребности 

целева стойност                  1 047 
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4.Провеждане на 

инициативи, 

посветени на 

Европейската 

седмица на 

движението и 

спорта , 

миниспартакиади, 

състезания от 

спортния 

календар на 

общините  и от 

общинските 

календари за 

извънучилищни 

дейности; 

изпълнение                    

  

проекти 

целева стойност                  55 

  изпълнение                  
няма 

данни 

 

Програми, 

инициативи и 

кампании  

Индикатор Сравнение  2011 2012 Индикатор 2013 Индикатор 2014 2015 2016 2018-2019 

Програма "Спорт за 

хора с увреждания и 

деца в риск"; 

Ученически игри за 

общообразователните 

училища и за 

бр. обхванати 

млади 
целева стойност    56000               

хора изпълнение    
няма 

данни 
              

бр. проекти  целева стойност    43               
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специалните 

училища 

изпълнение    
няма 

данни 
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Програми, 

инициативи и 

кампании  

Индикатор Сравнение  2011 2012 Индикатор 2013 Индикатор 2014 2015 2016 2018-2019 

Национална 

програма 

"Училището - 

територия на 

учениците", 

модул 

"Ученически 

национални 

състезания от 

Националния 

спортен календар 

на МОМН през 

учебната 2012 

млади хора от 

11 до 18 

години 

целева стойност  11000 55950               

изпълнение                    

Ученически 

състезания 

брой младежи 

взели участие 

целева стойност      
  

липсва 

целева 

стойност 

          

изпълнение      55 000           

Състезания за 

деца с увреден 

слух  

целева стойност      
  

липсва 

целева 

стойност 

          

изпълнение      220           
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Програми, 

инициативи и 

кампании  

Индикатор Сравнение  2011 2012 Индикатор 2013 Индикатор 2014 2015 2016 2018-2019 

1. Провеждане на 

лекции и 

обучения в 

училищата, 

организиране на 

кампании, 

спортни 

състезания и 

турнири за деца и 

младежи с 

увреждани; 

бр. проекти 

целева стойност                22   

2. Общински 

програми за 

профилактика и 

рехабилитация на 

общественото 

здраве ("Аз 

успявам”), за 

профилактика и 

рехабилитация на 

детско-

юношеското 

наднормено тегло 

и свързаните с 

него заболявания; 

изпълнение                
няма 

дании 
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3. Осигуряване на 

достъп до спортни 

обекти за 

младежи и на 

млади хора в 

неравностойно 

положение; бр. обхванати 

млади хора на 

възраст от 15 

до 29 г. 

целева стойност                3654   

4. Включване на 

спортни клубове в 

работата с 

младежи с 

увреждания, 

младежи в риск, 

деца аутисти, с 

увреден слух и 

слепи 

изпълнение                
няма 

дании 
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Програми, 

инициативи и 

кампании  

Индикатор Сравнение  2011 2012 Индикатор 2013 Индикатор 2014 2015 2016 2018-2019 

5. Провеждане на 

инициативи, 

посветени на 

Европейската 

седмица на 

движението и 

спорта 

MOVEWEEK, 

миниспартакиади, 

състезания от 

спортния календа 

седмица на 

движението и 

спорта 

MOVEWEEK, 

миниспартакиади, 

състезания от 

спортния 

календар на 

общините и от 

общинските 

календари за 

извънучилищни 

дейности; 

бр. млади хора 

със специални 

потребности 

целева стойност                391   

6. Национална 

кампания 

"Информирани и 

здрави 

изпълнение                
няма 

дании 
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бр. инициативи 

и кампании 

целева стойност                197   

изпълнение                
няма 

дании 
  

бр. обхванати 

млади хора на 

възраст от 15 

до 29 г. 

целева стойност                15369   

изпълнение                
няма 

дании 
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Програми, 

инициативи и 

кампании  

Индикатор Сравнение  2011 2012 Индикатор 2013 Индикатор 2014 2015 2016 2018-2019 

Програма „Спорт 

за децата в 

свободното 

време” 

бр. проекти 
целева стойност                

липсва 

целева 

стойност 
  

изпълнение                196   

бр. обхванати 

млади хора на 

възраст от 15 

до 29 г. 

целева стойност                

липсва 

целева 

стойност 
  

изпълнение                

2 100 

според 

годишния 

доклад, 

8000 

според 

отчета на 

ММС 

  

бр . младежи от 

15 до 18 г., 

които в 

продължение 

на минимум 6 

месеца са 

целева стойност                

липсва 

целева 

стойност 
  

изпълнение                
20% от 

8000   



  

47 
Този документ е създаден по Проект  BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за 

младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

участвали в 

безплатни 

спортни 

занимания, 3-

пъти седмично, 

по избран вид 

спорт 

Програми, 

инициативи и 

кампании  

Индикатор Сравнение  2011 2012 Индикатор 2013 Индикатор 2014 2015 2016 2018-2019 

областни и /или 

общински и 

инициативи 

бр. обхванати 

младежи 

областни и 

регионални 

инициативи и 

кампании 

целева стойност        18           

изпълнение        14 833           

бр. обхванати 

млади хора 
целева стойност        1 923           

изпълнение        45 749           

бр. обхванати 

млади хора със 

специални 

потребности 

целева стойност        713           

изпълнение        
няма 

данни  
          

таблица 10 Изпълнение на индикаторите и тяхната промяна по програми, по години 
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Като цяло критериите за навременна и публична информация по обявените покани, 

изчерпателност на наличната информация за кандидатстване и процеса на оценка са 

спазени. Проведените интервюта с представители на ММС посочиха, че в началото е 

имало сериозни затруднения на бенефициентите, свързани по-скоро с опита, който 

те самите имат (по-скоро липсата му), в процеса по кандидатстване, но след 2-та 

година на действие на програмите тези затруднения намаляват. Това се дължи както 

на натрупването на административен капацитет в ММС, но и сред бенефициентите, 

така и на активната комуникация, от страна на ММС, директно с кандидатстващите 

организации, още на етап процес на кандидатстване по различните програми.  

Като добра практика трябва да се посочи разработването на Националната 

информационна система за младежта, която се опитва да обедини на едно място 

всички нормативни документи, имащи отношение към политиката по изпълнение на 

НМС 2010-2020. Към този момент обаче системата е непълна – отсъстват Годишни 

планове за изпълнение на стратегията, Отчети за изпълнението, Годишни доклади за 

младежта. Също така липсва отделна секция, насочена към отделните програми, 

изискванията за кандидатстване по тях. Те присъстват просто като новина, в 

секцията „Актуално“, наред с останалите новини.  

Същевременно, изглежда отсъства активна секция, която позволява 

институционалното  общуване на младежките организации, бенефициентите и 

целевите групи с представители на ММС. Понеже като затруднение интервюираните 

представители на централната власт посочват трудността да се достигне до целевите 

групи, създаването на подобен механизъм към изградената вече информационна 

система, може да е една отправна точка към преодоляването на този проблем. 

Подобен институционален подход се наблюдава и при консултирането с 

представителите на заинтересованите страни в процеса на разработване и 

изпълнение на политиките свързани със стратегическа цел 3.2.1, задача 2. Според 

проведените фокус-групи и интервюта процедурите са били навременни и публични. 

Документите са били публикувани в портала за обществени консултации и 

страниците на ММС, в различни региони се провеждат работни срещи и обществени 

обсъждания. Към момента на анализа, обаче тези документи частично са налични в 

информационния портал- Национална информационна система за младежта и на 

страницата на ММС. Те не се откриват в портала за обществени консултации.Според 

наличната информация промените са обсъдени и в рамките на Националния 

консултативен съвет за младежта, който включва представители на национално 

представителни младежки организации. Според представителите на ММС най-

работещите механизми за консултации със заинтересовани страни са именно 

работните срещи и обсъждането на политиките в рамките на консултативния съвет. 



  

49 
Този документ е създаден по Проект  BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху процеса на 

формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран 
от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

Липсват обаче, публично достъпни документи относно изразените становища и 

мотиви за тяхното приемане или отхвърляне.  

Същевременно фокус групите с представители на НПО и младежки организации, 

обаче регистрират, че обществените обсъждания по места са по-скоро формални без 

да водят до смислен дебат. Преобладава мнението, че участниците са подбрани на 

случаен, а не на представителен принцип, което води до липса на диалог и значима 

обратна връзка по отношение формулираните политики и инициативи. 

Нееднократно бе посочена необходимостта да се намерят нови канали за 

комуникация с целевите групи и заинтересованите страни.  

3.5 Изводи и препоръки: 

В следствие на извършеният анализ могат да се формулират следните констатации:  

 Като цяло се наблюдава висока целесъобразност на разработените 

политики и инициативи за постигането на резултатите формулирани в 

НСМ 2010 – 2020 година и в частност Стратегическа цел 3.1 Насърчаване 

на здравословния начин на живот сред младите хора“,, оперативна цел 

3.2.1 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите 

хора“, задача 2 „Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора 

на Насоките на ЕС за физическата дейност, особено сред младежите с 

увреждания“ 

 Разработените програми и инициативи отразяват многосекторния подход, 

залегнал в основите на НМС 2010-2020, като запазват силните 

хоризонтални връзки при реализирането на дейностите за постигане на 

целевите индикатори по оперативна цел 3.2.1, задача 2  

 Самите насоки на ЕС за физическа дейност са ясно и добре формулирани 

и могат да бъдат използвани като индикатор за постигане на целите на 

НМС 2010- 2020. За съжаление този индикатор отсъства до 2016 година 

при отчитането на постигнатите резултати.  

 Структурата на годишните отчети за изпълнението на НМС 2010-2020, 

както и на годишните доклади за младежта са с различна структура, в това 

число различно ниво на детайлност и обобщеност на индикаторите. 

Обединяването в отчетите на, преди това отчитани отделно, програми е 

пример в това отношение.  

 Подобна е ситуацията и с провежданите, за целите на годишните доклади 

за младежта, социологически проучвания. Те са с различна структура и 

методология, в следствие на възлагането им на различни агенции. 

Отделно само две от тези проучвания са публично достъпни. Останалите 
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са включени само като селекция от данни в Годишните доклади. Това 

затруднява проследяването на тенденции в измерваните стойности и 

прави невъзможно диференцирането на кумулативния ефект от ефекта на 

разширяване на обхвата на програмите – достигане до повече младежи, 

спрямо трайна промяна у вече достигнатите.  

 Наблюдават се недостатъчно диференцирани индикатори, които да 

позволят оценката на ефектите от програмата върху целевата група на 

Оперативна цел 3.2.1, задача 2 от Националната стратегията за младежта 

2010-2020 година. 

 Анализът отчете позитивна промяна в структурата на разработените 

програми, в посока диференциране на подхода спрямо различни групи в 

рамките на генералната съвкупност младежи 15 – 29 години.  

Препоръки: 

 Създаване на по-диференцирана система от индикатори, която да позволява 

системното и сравнимо проследяване на резултатите от провежданите 

политики на изпълнение на НМС 2010 – 2020 година.  

 Унифициране на структурата на годишните доклади за младежта по 

отношение проследяваните програми и състоянието на индикатора. 

Включваната в докладите информация следва да е с еднаква степен на 

обобщеност и детайлност по отношение всеки релевантен за измерване на 

ефективността и ефикасността на политиката фактор.  

 Разработване на единна система за мониторинг на изпълнението на 

политиките, спрямо заложените целеви стойности на индикаторите и 

индикативните бюджети. Включването на всички отговорни институции – 

общини, областни управители, национални институции в тази система за 

мониторинг.  
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ІV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 2 ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЦ 3.1 И ОП 3.2.1 НА 

НСМ 2010 - 2020 Г. 

 

 4.1 Ефективност 

  

В доклада вече е включена точка, в която е направено сравнение на планираните 

количествени индикатори с постигнатия напредък, ето защо тук се разглежда 

ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, 

оползотворени за постигането на целите на НМС 2010 -2020 и отчетени в Годишните 

доклади на Министерство на младежта и спорта. Тъй като в НСМ 2010 - 2020 няма 

индикативна финансова програма, за целите на оценката екипът приема, че 

финансовата рамка на стратегията се формира от индикативните бюджети в 

Годишните програми за изпълнение на стратегията.  

Предходният раздел от този доклад разглежда в детайли целесъобразността на 

политиките и инициативите, разработени като инструмент за постигането на целите 

на НМС 2010-2020, в частност Стратегическа цел 3, Оперативна цел 3.2.1, задача 2. 

Както бе обобщено, в своята цялост тези инструменти имат високо ниво на 

свързаност с констатираните в Стратегията и в последващите проучвания нужди на 

целевите групи. Залегналите в програмите мерки  и  изискванията към определените 

бенефициенти в значителна степен предоставят необходимите инструменти за 

постигането на търсените резултати (на ниво Стратегическа цел 3, Оперативна цел 

3.2.1, задача 2). Например националната програма за спорт за хора с увреждания и 

деца в риск“ определя за бенефициенти спортните клубове/федерации, които да 

обхванат младежи с увреждания за минимум 2 пъти седмично с времетраене на 

заниманията до 1 астрономически час, за минимум 3 месеца (в последствие 

променено на 6 месеца).  

Подробното разглеждане на целесъобразността на всяка една от програмите по-горе 

показва известна двусмисленост и неяснота по отношение на очакваните резултати, 

както са формулирани те в НСМ 2010-2020: -"повишаване на броя млади хора, 

практикуващи спортни дейности и повишено ниво на информираност и придобити 

умения и знания за здравословен начин на живот". Неяснотата е свързана с 

разбирането за обхват, натрупване и системност – тоест повишаване на броя млади 

хора, като индикатор за резултат отговаря на търсения резултат, но не задоволява 
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непременно потребността, залегнала в оперативна цел 3.2.1, задача 2 – "системно 

упражняване на физическа дейност според насоките на ЕС". В този смисъл 

измерването на ефективността е в известна степен затруднено.  

Задачата се усложнява допълнително от липсата на публично достъпни, системни и 

сравними данни относно заложените целеви стойности на индикаторите и данните за 

тяхното изпълнение. Най-устойчиво данни се публикуват по програма „Спорт за 

хора с увреждания и деца в риск“, трансформирана  в "Спорт за децата в риск" и  

"Развитие на спорта за хора с увреждания", Направление II "Спорт в свободното 

време за хора с увреждания" на ММС. Проследявайки тази програма, изследването 

установи тенденция на неизпълнение на заложените индикатори. Както е видно от 

таблици9, 10, 12 през 2011 при заложени стойности на индикатора "бр. млади хора с 

увреждания обхванати в информационни кампании" от 600 младежи, програмата 

обхваща 440. Същите стойности са посочени и за индикатора „бр. мл. хора със 

специални потребности“, като вероятно данните са дублирани. За сметка на това при 

предвидена нулева целева стойност на индикатора „брой проекти“ програмата 

отчита 39 реализирани проекта. Тези данни обаче се разминават с посочените в 

годишния доклада за младежта 2010-2020, в който са обединени данните за три 

програми Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск"; Ученически игри за 

общообразователните училища и за специалните училища (които са обединени в 

една графа в Плана за изпълнение на НМС за 2012 година) и национална програма 

"Училището територия на учениците", модул "Ученически национални състезания 

от Националния спортен календар на МОМН през учебната 2012 година. Посоченият 

от Годишния доклад постигнат резултат е 55950 обхванати млади хора между 11 – 

18 години. Ефектът обаче остава неясен, тъй като по трите програми са посочени 

целеви стойности, за които няма данни за реализирания резултат – съответно 56000 

за първите две програми общо и 11000 по програма "Училището територия на 

учениците", модул "Ученически национални състезания от Националния спортен 

календар на МОМН през учебната 2012.  

За 2013-та, по програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск“ имаме отчетено 

изпълнение от 1590 „бр. обхванати млади хора с увреждания“ при заложена 

стойност от 1000. За 2014 имаме 1 278, при заложени 1270. Отбелязва се позитивна 

тенденция на постигане на заложените резултати, която обаче бива прекъсната през 

2015та година, когато са отчетени 1 280 младежи при заложени стойности на 

индикатора 1 810, което означава изпълнение от над 70%. В последствие е трудно да 

се проследи стойността, тъй като липсват системни данни или за индикативните 

стойности на индикаторите или за отчетените стойности като резултат. Важно е да 

се отбележи, че това намаляване не се дължи на неизпълнени проекти. През 2011 се 
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реализират 39 проекта, при нулева целева стойност. През 2013 има 46 реализирани 

проекта. През 2014 са реализирани 39 от 39 заложени в плана, а през 2015 са 

реализирани 57 от 50 проекта. Възможно е, това неизпълнение на заложените 

индикативни стойности на индикаторите да се дължи или на недостатъчно капацитет 

на бенефициентите или на недостигане до целевите групи. И двата проблема – 

достъпа до младежи с увреждания и липсата на административен капацитет на 

кандидатстващите бенефициенти, бяха идентифицирани по време на проведените 

интервюта с представители на централната власт и ММС. Докато вторият проблем 

бива компенсиран от активната и директна комуникация между служителите в ММС 

и кандидатстващите бенефициенти (отново посочено като практика в направените 

интервюта и фокус групи), първото е комплексен проблем, който все още не намира 

своето решение. 

При останалите програми, позитивен ефект (индикатор за резултат, който надвишава 

заложените целеви стойности) може да се види при оценка на Национална програма 

"Училището - територия на учениците", модул "Ученически национални състезания 

от Националния спортен календар на МОМН, която отчита 110 300 обхванати 

младежи между 11-18 години, при заложени едва 11 000. Тази програма обаче, 

присъства като самостоятелна отчетна стойност единствено през 2012 година. В 

останалите бюджети,отчитането на резултата е обединен с различни други програми 

и инициативи и е невъзможно да се оцени, от гледна точка ефективността на 

програмата. 

Другият сериозен принос към изпълнението на целевите индикатори имат различни 

областни и/или общински инициативи, в които през 2013 година са отчетени 14 833 

бр. обхванати младежи в75 областни и регионални инициативи и кампании,  при 

индикативна целева стойност на инициативите – 18. Поради обединяването в обща 

графа на различни инициативи и програми се получава дублиране на данни. Според 

годишния отчет за изпълнение общият брой на обхванатите младежи 15-29 е 3356  

при заложени 1 923, а на младежите с увреждания 176 при индикативна стойност 

713. Допълнително годишният доклад за младежта посочва, че общият брой 

обхванати в общински кампании младежи е45 749. Липсват данни за това колко от 

тях са младежи със увреждания или специални потребности и как е получено това 

число. През 2014 година обаче тази позитивна тенденция е обърната. При заложена 

индикативна цел 11 528 брой обхванати младежи, постигнатият резултат е 4498. От 

тях 490 са младежите с увреждания при целева стойност 1174. Този резултат е 

постигнат с реализирането на 130, при предвидени 129, инициативи и кампании.  

Анализът работеше при хипотеза, че общинските и регионалните инициативи 

очевидно значително по-висока степен на ефективност и ефикасност що се отнася до 



  

54 
Този документ е създаден по Проект  BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху процеса на 

формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран 
от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

постигането на целите, поставени в основата на Стратегическа цел 3.1. Наличните 

данни обаче показват очевидни проблеми при планирането и изпълнението на 

проектите. Сериозно разминаване при планираните програми, инициативи и проекти 

с реалните планове на общините е възможно обяснение за наблюдаваните резултати. 

Същевременно се наблюдава и ниска степен на усвояване на предвидените бюджети. 

През 2013 година резултатите са постигнати при над 100% изпълнен бюджет, а през 

2014 данните показват, че са усвоени едва 10% от предвидените средства. 

Необходимостта от по-добра координация и включване на общините в процеса на 

планиране на политиките и инициативите е очевидна. За съжаление липсват 

системни данни за останалите години, които да позволяват този анализ да бъде 

задълбочен. Все пак може да се предположи, че по отношение познаване на 

проблемите и достъпа до целевата група, местната власт притежава значително 

предимство. Засиленото сътрудничество със местните власти и подобряване на 

работата по изпълнение на различните общински и регионални планове, е 

потенциална сфера на подобрение, насочена към подобряване на включването на 

целевите групи и на ефективността на разработените политики и инструменти, за 

постигане на целите на НМС 2010-2020 година.Препоръка, залегнала и в 

предложението за Резолюция на ЕП, относно прилагането на стратегията на ЕС за 

младежта - (2017/2259(INI) - „Европейският парламент, призовава за включване на 

местните и регионалните органи в областта на политиката за младежта, особено в 

тези държави членки, където те имат правомощия в тази област“. 

На ниво приоритет 3 (стратегическа цел 3.1) важат повечето, от вече изведените 

тенденции. По отношение на по-общия индикатор – „обхванати младежи“, също се 

наблюдава неизпълнение на поставените цели, както става видно от приложената по-

долу таблица 6.  

  2011 2013 2014 2015 

Общо 

Приоритет 3 

планирани 462 676 429 941 411 910 327 656 

изпълнени 
Няма 

данни 

Няма 

данни 
373 844 220 188 

Изпълнение в 

проценти 
   90% 67% 

таблица 11Брой обхванати младежи по години, на ниво Приоритет 3 „Насърчаване 

на здравословния начин на живот“. 

Координация и управление на политиките за изпълнение на НСМ 2010-2020:  
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Съгласно закона за младежта, обнародван през 2014 година: „Министърът на 

младежта и спорта координира и ръководи разработването и изпълнението на 

годишния план. Планът се разработва съобразно целите на НМС 2010-2020 година и 

се приема от Министерски съвет, по предложение на министъра. Той е отговорен и 

за контрола  и за контрола по изпълнението на националните програми за младежта, 

както и определя реда за финансиране на проекти по национални програми за 

младежта с наредба, която се съгласува с министъра на финансите. Със закона за 

младежта се създава и  Националният консултативен съвет за младежта, който има 

правомощията да предоставя „становища по проекти на нормативни актове и 

стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта, предлага 

мерки за постигане целите на държавната политика за младежта, обсъжда и други 

въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта“. 11 В консултативния 

съвет влизат освен заместник министри от всички свързани с политика на младежта 

министерства, представител на Националното сдружение на общините в Република 

България; представител на Националното представителство на студентските съвети; 

и по един представител от всяка национално представителна младежка организация.  

Във връзка с изведената по-горе роля на регионалните и общински власти (планове и 

инициативи) е възможно да се направи изводът, че присъствието на само един 

представител на Националното сдружение на общините, едва ли може да обхване 

разнообразието по отношение на проблемите, предизвикателствата и нуждите на 

целевите групи в различните региони на страната. Създаването на постоянно 

функциониращ координационен съвет, е потенциална сфера на подобрение в 

управлението на изпълнението на НСМ 2010-2020. 

Проведените сред представители на централната власт и ММС интервюта, откроиха 

работата на Националния консултативен съвет за младежта, както и Обществения 

съвет към Министерството на младежта като двете работещи форми на включване на 

заинтересованите страни в работата по разработване и изпълнение на политиките за 

младежта. Информация за работата и на двата съвета обаче не е публично налична. 

Националният консултативен съвет не присъства в Портала за консултативни съвети 

към Министерски съвет. Информация за проведените заседания - дневен ред, 

обсъждани въпроси, участници и изказани становища, съответно не могат да бъдат 

открити. Същото се отнася и до работата на обществения съвет. Последната 

публикувана информация е обявата за стартиране на процедура по набиране на 

кандидатури за сформиране на състав на Обществен съвет по въпросите на младежта 

към министъра на младежта и спорта, от 04.10.2017. В този смисъл оценката на 

                                                           
11Закон за младежта, чл. 10, ал. 2, т. 1  
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ефективността на включване, на заинтересованите страни в процеса на разработване 

и изпълнение на политиките, свързани с изпълнението на НСМ е затруднена. 

Данните от проведената за целите на анализа анкета сред младежи посочват, че 

включването им в този процес е слабо. Едва 4% са участвалите в обсъждането и 

дискутирането при разработването и/или актуализациите на стратегията, като 

основно това е било под формата на споделяне на обратна връзка чрез интернет 

портали. За сметка на това обаче, над две трети е делът на тези, които заявяват 

готовност да се включат в процеса на консултиране при разработване на Национална 

стратегия за младежта 2021-2027г .  

 

фигура 5 Проценти на публично участие при дискутирането, разработването и/или 

актуализациите на НСМ 2010-2020 

 

 

4%

96%

Графика 20. Участвали ли сте в обсъждането и 

дискутирането при разработването и/или 
актуализациите на Националната стратегия за 

младежта 2010 - 2020?
Да Не
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фигура 6 Процент/Дял младежи, които биха се включили в процеса на консултиране 

при разработване на Национална стратегия за младежта  2021 – 2027г. 

 

фигура 7 Форми на участие в обсъждането и дискутирането при разработване и/или 

актуализиране на стратегията. 

 

Отново даването на обратна връзка чрез интернет портали, заедно с участието в 

социологически проучвания са основните форми, в които участниците виждат своята 

роля в този процес. 

69%

31%

Графика 22. Бихте ли се включили в процеса на 

консултиране при разработване на Национална
стратегия за младежта 2021-2027г?

Да Не

15%

40%

20%

5%

15%

5%

Обществени консултации чрез присъствие на 
обществени обсъждания

Обратна връзка чрез интернет портали

Социологически проучвания

Фокус групи

Експертна група

Становища след публикуване на стратегията в 
портала за Обществени консултации

Графика 21. В какви форми сте участвали?
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Тези данни повдигат три въпроса, по отношение ефективността на включване на 

заинтересованите страни в процеса на разработване, актуализиране и изпълнение на 

политиките. Въпросът:  

1. за публичността на провежданите консултации; 

2. за представителността на включените организации; 

3. за каналите на комуникация със заинтересованите страни и тяхната 

ефективност.  

Идентифицираните като ефективни, от представителите на централната власт, 

канали за комуникация - работни срещи по места и работата на обществения съвет, 

формално и ефективно покриват изискванията на процедурата и стандартите за 

обществени консултации, публикувани на портала за обществени консултации. 

Липсата на публична информация, за работата на консултативните органи, 

получените становища, обратна връзка за получените становища и т.н., показва, че 

това е сфера на бъдещо подобрение, както по отношение на съществуващите 

инструменти, така и относно използването на нови канали за комуникация. Повече в 

това отношение ще бъде представено в рамките на доклад 2, от изпълнението на 

настоящия проект.  

 4.2 Ефикасност   

 

Настоящия раздел няма за цел да  изчисли точния размер на всички изразходваните 

средства. Обект на анализ тук са само обявените публично данни при изпълнението 

на Приоритет 3 „Насърчаване на здравословния начин на живот“, задача 2 на НСМ 

2010-2020 в периода 2010 – 2018 г. Сравнение на заложените и реално отчетени 

средства, спрямо заложените и постигнати индикатори са представени в следващата 

таблица. В жълто са стойностите на бюджета в програми свързани с провеждането 

на училищни състезания и олимпиади, които не са включени в общите бюджети, 

изчислени в таблицата. Причините за това вече бяха обяснени по-горе. Последните 

две графи показват процентното изпълнение на заложените бюджети.  
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година 
Програми, инициативи и 

кампании  
Индикатор Количество БЮДЖЕТ 

Количество - 

изпълнение 

Бюджет - 

изпълнение 

% на 

изпълнение 

на 

индикаторите 

% на 

изпълнение 

на бюджета 

2
0

1
1
 

Спорт за хора с 

увреждания и деца в риск 

бр. млади хора с 

увреждания обхванати в 

информ. Кампании 

600 

няма 

фиксирана 

стойност  

446 деца  

няма данни     

от 15 до 24 г. няма данни     

от 25 до 29 няма данни     

бр. мл. хора със 

специални потребности 
няма данни     

бр. проекти  0 

няма 

фиксирана 

стойност  
39 няма данни     

Инициативи, кръгли маси, 

семинари и обучения 

бр. семинари, обучения, 

кръгли маси  

127 семинара, 7 

обучения, 2 

срещи, 1 кръгла 

маса, 1 

конференция 

няма 

фиксирана 

стойност  

207 семинари, 7 

обучения, 2 срещи и 

1 кръгла маса  

няма данни     

Инфорамационни 

кампании 
  

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

17 мотивационни и 

информационни 

кампании  

няма данни     

Национална програма 

"Училището - територия 
  

липсва целева 

стойност 

6 500 000,00 

лв. 
няма данни няма данни     
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на учениците", модул 

"Ученически национални 

състезания” от 

Националния спортен 

календар на МОМН през 

учебната 2010-2011 година 

  

  
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

55 950 няма данни     

програма „Спорт за децата 

в свободното време” 

  
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

191 няма данни     

  
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

над 10 000  няма данни     

година 
Програми, инициативи и 

кампании  
Индикатор Количество БЮДЖЕТ 

Количество - 

изпълнение 

Бюджет - 

изпълнение 

% на 

изпълнение 

на 

индикаторите 

% на 

изпълнение 

на бюджета 

2
0

1
2
 

Ученически игри за 

общообразователните 

училища и за специалните 

училища 

бр. обхванати млади 
56000 

  
няма данни няма данни     

  хора 15- 29   

Национална програма 

"Училището - територия 

на учениците", модул 

"Ученически национални 

състезания от 

Националния спортен 

календар на МОМН през 

млади хора от 11 до 18 

11000 
1 149 357,00 

лв. 
няма данни няма данни     

години 
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учебната 2012 

областни и /или общински 

и инициативи 

бр. проекти  206 

67 336,00 лв. 

няма данни няма данни     

бр. обхванати млади 
6817 няма данни няма данни     

хора 

Общо за по оперативна 

цел 3.2.1., задача 2 
    954 936,00 лв. няма данни няма данни     

година 
Програми, инициативи и 

кампании  
Индикатор Количество БЮДЖЕТ 

Количество - 

изпълнение 

Бюджет - 

изпълнение 

% на 

изпълнение 

на 

индикаторите 

% на 

изпълнение 

на бюджета 

2
0

1
3
 

  проекти 
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

46 няма данни     

  
бр. обхванати млади хора 

15 до 29 
1600 96 500,00 лв. 1590 

200 000,00 лв. 99,38 100 

  

бр. обхванати млади хора 

със специални 

потребности 

600 103 500,00 лв. няма данни 

Общински инициативи 

(информационни 

кампании за прилагане на 

Младежката харта): 

Проведени срещи, 

информационни кампании 

и беседи с цел превенция 

на рисковото поведение 

сред младите хора, 

бр. обхванати младежи 

областни и регионални 

инициативи и кампании 

липсва целева 

стойност 
37 200,00 лв. 

14 833 няма данни     

бр. обхванати млади хора 

15 - 29 
1 923 3 356 18 500,00 лв. 174,52 49,73 
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вредите от 

тютюнопушенетои и 

употрбата на наркотични 

вещества; спортни прояви, 

залегнали в годишния 

спортен календар; Приета 

Програма за спорта 2013-

2016; Национални игри за 

глухи по 4 вида спорт; 

общински спортни 

турнири за слепи; зонален 

турнир за деца в 

неравностойно положение 

съвместно със СНЦ 

"Широко сърце". 

бр. обхванати млади хора 

със специални 

потребности 

713 176 няма данни 24,68   

брой инициативи и 

кампании 
18 

няма 

фиксирана 

стойност  

75 44 200,00 лв.     

„Спорт за децата в 

свободното време” 

брой обхванати младежи 
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

10 000 
1 001 000,00 

лв. 
    

деца и младежи, които в 

продължение най-малко 

на 6 месеца са участвали 

в безплатни спортни 

занимания, 3 пъти 

седмично 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

10 300 няма данни     

Брой проекти 
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

199 няма данни     

Ученически състезания 

брой младежи взели 

участия 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

55 000 няма данни     

Състезания за деца с 

увреден слух  

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

220 няма данни     

Европейска седмица на 

двигателната активност 

бр. обхванати млади хора 

на възраст от 15 до 29 г. 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

5300 няма данни     
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бр. обхванати млади хора 

със специални 

потребности 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

450 няма данни     

брой инициативи и 

кампании 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

78 6 500,00 лв.     

Общо за по оперативна 

цел 3.2.1., задача 2 
    237 200,00 лв.   

1 270 200,00 

лв. 
    

година 
Програми, инициативи и 

кампании  
Индикатор Количество БЮДЖЕТ 

Количество - 

изпълнение 

Бюджет - 

изпълнение 

% на 

изпълнение 

на 

индикаторите 

% на 

изпълнение 

на бюджета 

2
0

1
4
 

Програма "Спорт за деца с 

увреждания и деца в риск" 

бр. проекти        39   39       

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.  

1270   1 278   100,63   

бр. млади хора със 

специални потребности 

липсва целева 

стойност 
  517       

младежи в риск  
липсва целева 

стойност 
  761       

Европейска седмица за 

двигателна активност, 

октомври 2014 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 

5000 

няма 

фиксирана 

стойност  

5000 няма данни 100   

бр. млади хора със 

специални потребности 
500 

няма 

фиксирана 

стойност  

неясен няма данни     

*бр. инициативи и 

кампании 
80     няма данни     

Общински инициативи 

(информационни 

*бр. инициативи и 

кампании 
129 192 250,00 лв. 130 няма данни 100,78   
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кампании за прилагане на 

Младежката харта): 

Осъществяване на 

дейности, залегнали в 

Програма за спорт 2013-

2016 г. на община Лъки; 

Организиране на срещи, 

информационни кампании 

и беседи за превенция на 

рисковото поведение сред 

младите хора, вредите от 

тютюнопушенето и и 

употребата на наркотични 

вещества. 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 

11 528 60 200,00 лв. 4 498 6 300,00 лв. 39,02 10,47 

*бр. обхванати млади 

хора със специални 

потребности 

1 174 1 300,00 лв. 490 5 000,00 лв. 41,74   

Създаване на условия за 

спортни занимания; 

инициативи на 

МКБППМН; инициативи 

за популяризиране на 

здравословен начин на 

живот чрез забавни игри 

със състезателен характер; 

осигуряване на достъп до 

спортните обекти за 

целогодишна занимания 

младежи с интелектуални 

затруднения; общински 

спортни турнири за слепи; 

Седмица на движението и 

др. 

програми 
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

319 2 000,00 лв.     

проекти 
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

178 8 000,00 лв.     

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

7582 7 300,00 лв.     

бр. обхванати млади 

хора със специални 

потребности 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

318 няма данни     

насърчаването на 

физическата активност и 

спорта сред младите хора 

*бр. инициативи и 

кампании 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

873 обучения, 379 

мотивационни и 

информационни 

кампании 

няма данни     

насърчаването на 

физическата активност и 
бр. проекти 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 
263 няма данни     
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спорта сред младите хора стойност  
2

0
1
4
 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

253 127 няма данни     

*бр. обхванати млади 

хора със специални 

потребности 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

неясно няма данни     

програма „Спорт за децата 

в свободното време” 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

10 700 няма данни     

*бр. обхванати млади 

хора със специални 

потребности 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

неясно няма данни     

В различни кампании, 

инициативи, 

информационни беседи, 

дискусии, лекции, срещи и 

спортни състезания на 

областно и регионално 

ниво 

бр. обхванати млади 

хора 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

84 564 няма данни     

*бр. обхванати млади 

хора със специални 

потребности 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

  няма данни     

Дейности за подобряване 

на спортната 

инфраструктура - 

Програма за ТГС по ИПП 

България-Турция 2007-

2013 

проекти 
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

  
1 292 802,00 

лв. 
    

Общо за по оперативна 

цел 3.2.1., задача 2 
    453 750,00 лв.   

1 310 102,00 

лв. 
  288,73 

година 
Програми, инициативи и 

кампании  
Индикатор Количество БЮДЖЕТ 

Количество - 

изпълнение 

Бюджет - 

изпълнен

ие 

% на 

изпълнение 

на 

индикаторит

е 

% на 

изпълнение 

на бюджета 
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2
0

1
5
 

Програма "Спорт за деца и 

младежи с увреждания и 

деца в риск" 

бр. проекти 50   52 проекта 
няма 

данни 
    

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., 

1 810 159 000,00 лв. 1 280 
159 000,00 

лв. 
70,72 100 

бр. млади хора със 

специални потребности 
650 91 000,00 лв. 550 

няма 

данни 
84,62   

бр. млади хора в риск 1160 68 000,00 лв. 730 
няма 

данни 
62,93   

Изпълнение на общински 

програми за профилактика и 

рехабилитация на 

заболявания. 

бр. програми 182 410 200,00 лв. няма дании 
няма 

данни 
    

бр. проекти 342 191 600,00 лв. няма дании 
няма 

данни 
    

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

3060 3 123,00 лв. няма дании 
няма 

данни 
    

бр. млади хора със 

специални потребности 
118 

няма фиксирана 

стойност  
няма дании 

няма 

данни 
    

Програма "Развитие на 

спорта за учащи"  

бр. инициативи и 

кампании 

липсва целева 

стойност 

няма фиксирана 

стойност  
няма дании 

няма 

данни 
    

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

6200 

153 000,00 лв. 

6 200 
168 750,00 

лв. 

100 

110,29 

бр. млади хора със 

специални потребности 
  няма дании   

Организирани инициативи, 

посветени на Европейската 

седмица на движението и 

спорта MOVE WEEK, 

миниспартакиада, 

състезания от общинския 

бр. инициативи и 

кампании 
66 

101 000,00 лв. 

няма дании 
няма 

данни 
    

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

1977 2259 
няма 

данни 
114,26   
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спортен календар и 

извънучилищни дейности. 

Реализирани спортни 

празници и турнири. 
бр. млади хора със 

специални потребности 
320 5 000,00 лв. 231 

няма 

данни 
72,19   

Общо за по оперативна цел 

3.2.1., задача 2 
    1 181 923,00 лв.   

327 750,00 

лв. 
    

година 
Програми, инициативи и 

кампании  
Индикатор Количество БЮДЖЕТ 

Количество - 

изпълнение 

Бюджет - 

изпълнен

ие 

% на 

изпълнение 

на 

индикаторит

е 

% на 

изпълнение 

на бюджета 

2
0

1
6
 

Програма за "Развитие на 

спорта за хора с 

увреждания", Направление II 

"Спорт в свободното време 

за хора с увреждания" на 

ММС 

Проекти 29 
няма фиксирана 

стойност  
22 

68 000,00 

лв. 
75,86   

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

800 273 930,00 лв. над 800  
68 000,00 

лв. 
  24,82 

бр. млади хора със 

специални потребности 
478 193 930,00 лв.   

няма 

данни 
    

бр. млади хора в риск 800 80 000,00 лв.   
няма 

данни 
    

Програма "Развитие на 

спорта за учащи" на ММС 

бр. инициативи и 

кампании 
  

няма фиксирана 

стойност  
  

няма 

данни 
    

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

6200 133 000,00 лв. 93 775 
няма 

данни 
1512,5   
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бр. млади хора със 

специални потребности 

липсва целева 

стойност 

няма фиксирана 

стойност  
  

няма 

данни 
    

ученически игри за 

общообразователните 

училища и ученически игри 

за тези от специалните 

училища 

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

липсва целева 

стойност 

няма фиксирана 

стойност  
41 300 

487 600,00 

лв. 
    

1. Провеждане на лекции и 

обучения в училищата, 

организиране на кампании, 

спортни състезания и 

турнири за деца и младежи с 

увреждани; 

бр. програми  17 
няма фиксирана 

стойност  
няма данни 

няма 

данни 
    

2
0

1
6
 

2. Общински програми за 

профилактика и 

рехабилитация на 

общественото здраве ("Аз 

успявам”), за профилактика 

и рехабилитация на детско-

юношеското наднормено 

тегло и свързаните с него 

заболявания; 

бр. проекти 22 
няма фиксирана 

стойност  
няма данни 

няма 

данни 
    

3. Осигуряване на достъп до 

спортни обекти за младежи и 

на млади хора в 

неравностойно положение; 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

3654 
няма фиксирана 

стойност  
няма данни 

няма 

данни 
    

4. Включване на спортни 

клубове в работата с 

младежи с увреждания, 

младежи в риск, деца 

аутисти, с увреден слух и 

слепи 

бр. млади хора със 

специални потребности 
391 

няма фиксирана 

стойност  
няма данни 

няма 

данни 
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5. Провеждане на 

инициативи, посветени на 

Европейската седмица на 

движението и спорта 

MOVEWEEK, 

миниспартакиади, 

състезания от спортния 

календар, седмица на 

движението и спорта 

MOVEWEEK, 

миниспартакиади, 

състезания от спортния 

календар на общините и от 

общинските календари за 

извънучилищни дейности; 

*бр. инициативи и 

кампании 
197 

няма фиксирана 

стойност  
няма данни 

няма 

данни 
    

6. Национална кампания 

"Информирани и здрави 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

15369 
няма фиксирана 

стойност  
няма данни 

няма 

данни 
    

Общо за по оперативна цел 

3.2.1., задача 2 
    680 860,00 лв.         

година 
Програми, инициативи и 

кампании  
Индикатор Количество БЮДЖЕТ 

Количество - 

изпълнение 

Бюджет - 

изпълнен

ие 

% на 

изпълнение 

на 

индикаторит

е 

% на 

изпълнение 

на бюджета 

2
0

1
7
 

Програма „Спорт за децата в 

свободното време” 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

2 100 според 

годишния доклад, 

8000 според отчета 

на ММС 

няма 

данни 
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бр . младежи от 15 до 

18 г., които в 

продължение на 

минимум 6 месеца са 

участвали в безплатни 

спортни занимания, 3-

пъти седмично, по 

избран вид спорт 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

20% от 8000 
няма 

данни 
    

програма „Спорт за деца в 

риск” през 2017 г. 
деца в риск 

липсва целева 

стойност 
  938 

няма 

данни 
    

програма „Развитие на 

спорта на учащите“ 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

липсва целева 

стойност 
  10 500 

няма 

данни 
    

2
0

1
7
 

Състезанията от 

Ученическите игри за 

учениците от 

общообразователните 

училища през учебната 

2016/2017 г. 

бр. участвали ученици  
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

85 000 
няма 

данни 
    

ученици с увреден 

слух, нарушено зрение, 

физически увреждания 

и увреждания на 

централната нервна 

система 

липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

297 
няма 

данни 
    

Национална програма 

„Училищни олимпиади и 

състезания”, модул 

„Национални и 

международни ученически 

олимпиади и състезания” - 

състезания от Националния 

спортен календар (НСК) на 

МОН 

  
липсва целева 

стойност 

няма 

фиксирана 

стойност  

няма данни 
няма 

данни 
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Общо за по оперативна цел 

3.2.1., задача 2 
        

1 008 

400,00 лв. 
    

година 
Програми, инициативи и 

кампании  
Индикатор Количество БЮДЖЕТ 

Количество - 

изпълнение 

Бюджет - 

изпълнен

ие 

% на 

изпълнение 

на 

индикаторит

е 

% на 

изпълнение 

на бюджета 

2
0

1
8

 -
 2

0
1

9
 

2.Осигуряване на достъп до 

спортни обекти  за  младежи 

и на млади хора  в 

неравностойно положение; 

проекти 55 209 500,00 лв. няма данни 
няма 

данни 
    

3.Включване на спортни 

клубове в работата с 

младежи с увреждания,  

младежи в риск,  деца 

аутисти, с увреден слух и 

слепи; 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.,      

7 481 174 700,00 лв. няма данни 
няма 

данни 
    

4.Провеждане на 

инициативи, посветени на 

Европейската седмица на 

движението и спорта , 

миниспартакиади, 

състезания от спортния 

календар на общините  и от 

общинските календари за 

извънучилищни дейности; 

*бр. млади хора със 

специални потребности 
1 047 15 000,00 лв. няма данни 

няма 

данни 
    

1.Програма на "Развитие на 

спорта на учащите" 

бр. инициативи и 

кампании 
177 371 500,00 лв. няма данни 

няма 

данни 
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2.Предстоят презентации на 

тема:"Здравословен начин на 

живот"; Национална 

кампания "Информирани и 

здрави 

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. 

19 471 0,00 лв. няма данни 
няма 

данни 
    

  
бр. млади хора със 

специални потребности 
2 068 2 800,00 лв. няма данни 

няма 

данни 
    

Общо за по оперативна цел 

3.2.1., задача 2 
    

1 791 500,00 

лв. 
        

таблица 12 Сравнителна таблица на индикативните стойности на индикаторите и предвидените средства по политики свързани 

с изпълнението на Приоритет 3, СЦ 3.1, ОЦ 3.2.1, Задача 2   

 

Прави впечатление високият процент индикатори, за които или липсват заложени целеви стойности и/или отчетени данни за 

постигнатия резултат. В годините, в които се наблюдава бюджет, който надвишава планирания, то е следствие от невключени в 

планирането програми, инициативи или идентичния процент на изпълнение (съответно неизпълнение) между индикаторите: - 

„общ брой обхванати младежи“ по Приоритет 3 - 67% и „бр. обхванати млади хора с увреждания“ - 70%, което показва силна 

вътрешна синергия и допълняемост на ниво оперативни цели, но и на дейностите по различните политики и инициативи. Също 

така прави впечатление, че преизпълнението на заложените цели е свързано с леко завишаване на разпределените средства – 2013 

година, докато не постигането на индикаторите е свързано с неизразходваното на предвидените средства. На база на наличните 

данни е невъзможно да се направи цялостен извод по отношение ефективността на анализираните политики и инициативи. До 

голяма степен това затруднение се дължи на липсата на цялостен План/пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за 

младежта 2010-2020 година. Необходимо е да се подобри процеса на планиране и изпълнение на планираните мерки към 

разработените политики, чрез подобряване на координацията и включването на отговорните институции в този процес.  
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4.3 Изводи и препоръки 

 Залегналите в програмите мерки  и  изискванията към определените 

бенефициенти в значителна степен предоставят необходимите инструменти 

за постигането на търсените резултати (на ниво Стратегическа цел 3, 

Оперативна цел 3.2.1, задача 2). 

 Липсва референтна Програма/Пътна карта за изпълнение на Националната 

стратегия за младежта 2010 - 2020 година.   

 Съществува затруднение за проследяване на изпълнението на ефективността 

и ефикасността на изпълнение на политиките, тъй като липсва ясна и 

проследима връзка между дефиницията за резултат и заложените индикатори 

- тоест има неяснота относно връзката брой обхванати младежи/младежи със 

специални потребности и залегналата във стратегията цел - "системно 

упражняване на физическа дейност според насоките на ЕС" 

 Липса на публично достъпни, системни и сравними данни относно 

заложените целеви стойности на индикаторите и данните за тяхното 

изпълнение. Индикативните стойности на индикаторите се планират за 

програмите отделно, а резултатите се отчитат обединено с други програми. В 

различните години, тези обединения могат да бъдат различни. Системно 

липсват или индикатори за резултат или заложени индикативни индикатори 

при планирането, или и двете.  

 Наблюдава се преизпълнение на ниво реализирани програми, проекти и 

инициативи - тоест броят реализирани проекти надвишава броят на 

планираните. Това показва слабо планиране или слаба координация между 

отговорните институции за изпълнението на програмата. честа промяна на 

източниците на финансиране.  

 Въпреки това се наблюдава неизпълнение на целевите стойности по 

отношение броят на обхванати младежи и специално младежите с 

увреждания.  

 липсата на публично достъпни, системни и сравними данни относно 

заложените целеви стойности на индикаторите и данните за тяхното 

изпълнение 

 Националния консултативен съвет за младежта не е включен в Портала за 

консултативни съвети.  

 Липсва публично достъпна информация за работата на Националния 

консултативен съвет и Обществения съвет към министъра на младежта.  
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Препоръки  

 Изготвяне на Пътна карта/Програма за изпълнение на следващата 

Национална стратегия за младежта 2020-2027г. Необходимо е картата да 

поставя измерими краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, както и 

система от индикатори за тяхното проследяване.  

 Подобряване на координацията, особено на оперативно ниво, между 

ангажираните с изпълнението на Националната стратегия за младежта 

институции. Включване на регионалните и общински власти в процеса на 

планиране и отчитане на изпълнението на политиките за младежта.  

 Създаване на единна система за мониторинг и отчитане на изпълнението на 

различните програми и инициативи, свързани с изпълнението на НСМ.  

 Публикуване на детайлна и достъпна информация за дейността на 

Националния консултативен съвет за младежта и Обществения съвет към 

министъра на младежта и спорта, която да съдържа най-малко - дневен ред, 

стенограма, получени становища, обратна връзка по становищата на 

заинтересованите страни.  
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V. Оценка на въздействието на интервенциите при прилагането 

на Приоритет 3, СЦ3.1, ОЦ 3.2.1, Задача 2 на НСМ 2010 - 2020 

г. 
 

Настоящата глава има за цел да разгледа оказаното въздействието на резултатите от 

изпълнението на Специфична цел 3.1  Оперативна цел 3.2.1, Задача 2 на НСМ 

2010 – 2020, към 2018 година по отношение на социално-икономическото развитие 

на национално ниво.  

При изпълнение на поставената цел  пред анализа екипът  бе необходимо да 

компенсира следните ограничения:  

1. Липса на  План за изпълнение/Пътна карта към Националната стратегия за 

младежта 2010 – 2020, което възпрепятства извършването на съпоставителен 

анализ на заложените резултати и индикатори с натрупване в годините и 

съответно измерването на постигнатото въздействие.  

2. Липса на дефинирани и диференцирани индикатори за измерване на 

въздействието,позволяващи проследяването на напредъка по изпълнението на 

Стратегията (дефицит, който настоящият доклад вече идентифицира, на 

различни нива); 

3. Липса на разработена методология и инструменти за провеждане на национални 

изследвания за измерване на въздействието по отношение на социално – 

икономическият ефект от изпълнението на Приоритет 3, задача 2 и в частност на 

целевите групи по нея  и  относими към разглежданите  резултати ефекти; 

4. Липса на статистически значими, публично достъпни данни за целева група - 

младежи с увреждания. В рамките на разглежданите СП 3.1, ОП 3.2.1, задача 2 

са обособени две целеви групи – младежи 15 – 29 години и младежи с 

увреждания. Ако за  целева група младежи 15-29 е възможно да се проследи 

въздействие, то за младежите с увреждания  не е възможно. Невъзможност да се 

разграничи въздействието на Стратегията, поради, не разделение/ дефиниране на 

политиката от ясно обвързаните с нея политики за образование, заетост, 

иновации, доброволческа дейност;  

5. Не съществува система за проследяване на устойчивостта на постигнатите 

резултати на и в частност проследяване на включените целеви групи след 

приключване на съответните интервенции за изпълнение на Стратегията. 

Естеството на потенциалните социално-икономически въздействия, предпоставя 

дългосрочност на проявяващите се ефекти на национално ниво, както и 

потенциалното им преплитане с редица други фактори, което изисква добре 

разработена методология, която да ги измери в дългосрочен план.  
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Изхождайки от целите заложени в разглежданите програми и инициативи, възможните 

въздействия могат да бъдат обособени в три направления: 

 подобряване на физическото и психично здраве на младежите с увреждания; 

 предоставяне на възможност за лична изява и развитие и повишаване на тяхното 

социално включване 

 социална интеграция. 

По официални данни на НСИ12 за 2018 година, младежите на възраст между 15 – 29 

години в България са 1 042 915, разпределени в следните възрастови групи:  

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2018 Г. ПО ВЪЗРАСТ 

(Брой) 

Статистически райони Общо 

Възраст всичко мъже жени 

Общо за страната 7000039 3395701 3604338 

15 - 19 315547 162291 153256 

20 - 24 307744 158591 149153 

25 - 29 419624 215814 203810 

Общо младежи 15 - 29 1042915 536696 506219 

 

 

 

Процент от цялото население 

   

15 - 19 4,51 4,78 4,25 

20 - 24 4,40 4,67 4,14 

25 - 29 5,99 6,36 5,65 

Общо  14,90 15,81 14,04 

таблица 13 Население към 31.12.2018 по възраст – извадка от „Население към 

31.12.2018Г. по Статистически Райони, Възраст, Местоживеене и Пол“ 13 

Както е видно възрастовата група на младежите представлява 14,90 % от цялото 

население на България. За съжаление последната достъпна статистика на НСИ, 

относно хората и младежите в частност, с увреждания е от 2011 година. 

Същевременно тя не е напълно сравнима, тъй като възрастовите разграничения на 

база, на които са събирани и обобщавани данните са на база младежи 15 – 24 и 25-34 

години.  Въз основа на допълнителния модул към наблюдението на работната сила 

през 2011 на Националния статистически институт - „Заетост на хората с 

увреждания“, хората с поне едно трайно затруднение на възраст от 15 до 34 години 

са 41 900 (таблица 8). Това е 1,21 % от цялата съвкупност лица от 15 – 34 години. От 

                                                           
12http://www.nsi.bg/bg/content/11488/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B
5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8 
13Пак там.  

http://www.nsi.bg/bg/content/11488/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8
http://www.nsi.bg/bg/content/11488/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8
http://www.nsi.bg/bg/content/11488/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8
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тях 14 000 са младежи между 15 и 24 години. За същия период, младежите15 – 34 с 

поне един траен здравословен проблем или заболяване са 72000 (таблица 9). С 

уговорката, че тази възрастова група излиза от границите на целевата група на НМС 

2010-2020, общо лицата с поне едно трайно затруднение или поне едно заболяване, 

или здравословен проблем са 113 900, което e 3.3% от всички лица между 15 и 34 

годишна възраст, според данните за 2011 година.  

Таблици 13 и 14 илюстрират сравнително малката извадка, с която трябва да се 

работи, при оценката на въздействие. Следва да с има предвид, че големината на 

извадката (1 до 2%) обхванати от програмите младежи, спрямо общата съвкупност 

младежи с увреждания, усложнява измерването на социално-икономическите 

параметри на въздействие. Необходим е целенасочен и таргетиран, спрямо тази 

целева група, подход. През 2011 година, например, по програмата „Спорт за хора с 

увреждания и деца в риск“ са обхванати 446 деца, което около 1% от младежите в 

страната. 

ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН ЗДРАВОСЛОВЕН 

ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ВЪЗРАСТ, ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПОЛ 

ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

Възраст  
Общо 

Дял от 

населението   

Население 7364570 100 
  

Общо 878300 11,93 
  

По възраст 

  

Дял 

младежи, 

спрямо 

общата 

група 

младежи 15 

– 34 

Младежи 15 

-34 (2011) 

15-24 22700 0,31 2,61 869019 

25-34 49300 0,67 1,91 2577600 

общо 72000 0,98 2,09 3446619 

  
  

 
 

Безработни  58900 0,80  
 

Лица извън работната 

сила 
450800 6,12  

 

Заети 368600 5,01  
 

таблица 14 Лица на 15-34 години с поне един траен здравословен проблем или 

заболяване14. 

 

                                                           
14Извадка от Допълнителен модул към наблюдението на работната сила през 2011 година, Национален 
статистически институт 
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За периода 2016-2018 г. липсват сравними данни по тези категории на НСИ. Според 

изследване на Евростат общият дял на лицата, които се определят като изправени 

пред дълготрайни ограничения в своята активност поради здравословен проблем в 

България са както следва15:  

 

 

фигура 8 Дял/Процент на лицата, които се определят като срещащи дълготрайни 

ограничения в своята активност поради здравословен проблем (източник Евростат) 

 

През 2017 година Евростат публикува изследване, изготвено по повод 3 декември - 

Международният ден на хората с увреждания, според което 19% от българите са 

обявили, че имат здравословни проблеми, които им пречат в следващите 6 месеца да 

ходят на училище или работа, както и да се включват в домакинските задължения. 

Разминаването в начина на задаване на въпросите, както и обработването на 

данните, затруднява търсенето на пряка връзка, но все пак е достатъчна да покаже 

тенденция в разглежданите параметри на дялово съотношение в рамките на 

изследваните целеви групи. Може обосновано да се предположи, че делът на 

младежите с увреждания в рамките на общата съвкупност не се е изменил 

значително, което прави разглежданите по-долу данни сравними, дори за годините, в 

които няма публично налични данни.  
                                                           
15Източник Евростат - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-
052116_QID_46B81694_UID_-
3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATOR
S,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-
052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-
1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-
1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-
1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-
1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLIN
G&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23 
 

12.5

14.1

13.1

2016 2017 2018

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052116_QID_46B81694_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WSTATUS,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;LEV_LIMIT,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052116AGE,Y_GE16;DS-052116UNIT,PC;DS-052116SEX,T;DS-052116LEV_LIMIT,SM_SEV;DS-052116WSTATUS,POP;DS-052116INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=LEV-LIMIT_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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Различни доклади на ООН, установяват редица фактори, които оказват влияние 

върху младежите с увреждания. Тези фактори са обобщени в няколко доклада, които 

това изследване използва като референтни отправни точки за анализ. Те не казват, че 

състоянието на различните индикатори в момента е такова, а посочват сфери, в 

които е необходимо да се изработят системи за мониторинг и измерване на 

въздействието. Според последният информационен лист на ООН  младежите, дори в 

развити държави, са заплашени да живеят в бедност, в много по-голяма степен, 

отколкото техните връстници без увреждания. Въпреки, че младежите с увреждания 

са изправени пред същите предизвикателства и рискове като останалите младежи, за 

тях рисковете са значително по-високи.  Това е следствие от изброените по-долу 

фактори, които са приети за отправна точка за целите на този анализ16: 

1. по-ниски доходи на семействата на децата с увреждания.Често единият от 

родителите е принуден да се откаже от работата си, за да се грижи за детето, 

поради ограничената държавна подкрепа, недостъпна местна инфраструктура, 

финансова невъзможност да се наемат болногледачи и т.н.  

2. Младежите с увреждания са обект на дискриминация и различни социални 

стереотипи, и негативно отношение към младежите с увреждания, често води 

до социална изолация на цялото семейство и значително намалява шансовете 

на младежите с увреждания за пълноценно участие и социално включване в 

общността. В опит да се осигури защита на младежите, семействата ги 

изолират, което води до засилване на тяхната зависимост, ниско самочувствие 

и слабо развита идентичност. Процентът на младежите с увреждания, които 

живеят независимо е значително по-нисък, отколкото за населението като 

цяло.  

3. Липса на достъп до образование. Образованието е ключово за реализацията 

на младежите с увреждания, но не рядко  те са изправени пред трудности, 

като:недостъпна среда, липса на нужните съоръжения, съобразени с техните 

нужди програми, както и на подготвени учител, и т. н. Изследване на 

Евростат показва, че над 60% от отпадналите от системата на образованието 

младежи са със затруднения в изпълнението на основни дейности.  

 

 

 

 

                                                           
16Информационен лист на ООН за младежите с увреждания - 
https://social.un.org/youthyear/docs/Fact%20sheet%20youth%20with%20disabilities.pdf 

https://social.un.org/youthyear/docs/Fact%20sheet%20youth%20with%20disabilities.pdf
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2019 Ранно напускащи системата на образование, младежи (18 - 24) 

Държава/

Здравен 

статут 

Затруднения в 

изпълнението на 

основни 

дейности 

Без 

затруднения в 

изпълнението 

на основни 

дейности 

Ограничения 

върху работната 

активност в 

следствие на 

здравословен 

проблем или 

затруднения при 

изпълнение на 

основни 

дейности 

Без 

ограничени

я върху 

работната 

активност в 

следствие 

на 

здравослов

ен проблем 

или 

затруднени

я при 

изпълнение 

на основни 

дейности 

Всичко 

България 61,1 11,0 73,2 11,0 12,0 

таблица 15 – „Ранно напускане на системата на образование, младежи (18-24) поради 

поне едно трайно затруднение да изпълняват ежедневни дейности“ 

Съществува опасност повечето разработени програми, които са подходящи за 

специалните нужди на целевата група са извън основната система на образование, 

което допълнително изолира тези младежи и не води непременно до цялостен процес 

на обучение и развитие17. В този смисъл насърчаването на младежите да се 

занимават със спорт и да участват в различни състезания, в рамките на местната 

общност е силен механизъм за преодоляване на социалната им изолация, докато 

създава възможности за себеутвърждаване и изграждане на по-независими личности. 

За да се измери това въздействие обаче е необходимо създаването на подходящи 

индикатори за въздействие  от прилаганите мерки в рамките на бъдещите програми 

за изпълнение на  стратегията за младежта в следващия програмен период.  

Това налага и задълбочено, и системно проследяване на обхванатите целеви групи за 

установяване на интензивността и обхвата на социално-икономическите въздействия 

от реализирането на предвидените мерки.  

В същото време създаването на инструменти, които да стимулират физическата 

активност за младежи с увреждания (задача 2) извън спортните клубове, в училищна 

среда, също е възможна сфера на подобрение в бъдещите програми. Промяната на 

инфраструктурата и реновирането на училищните съоръжения, както и развитието 

на програми, които да формират учители с подходяща за това квалификация е от 

ключово значение. Създаването на подходящи многосекторни програми и 

инициативи ще разшири обхвата и силата на въздействие по отношение постигането 

на целите на националната стратегия за младежта. Подобен извод е подкрепен и от 

обратната връзка, получена чрез проведена фокус-група с представители на Спортни 

                                                           
17Цитиран в Информационен лист на ООН за младежите с увреждания.  
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клубове и НПО. Участниците определят резултатите като нееднозначни, тъй като 

обхванатите младежи с увреждания, се отказват след като се сблъскат с липсата на 

условия и инфраструктура на съоръженията, използвани за реализиране на 

спортните дейности. Според участвалите във фокус-групата представители на 

спортни клубове и НПО е много по-важно спортните дейности да се реализират чрез 

„посещения в училищата и ползване на училищната база... Да има повече 

възможности в самото училище, а не да се разкарват децата за любителски 

занимания в зали и стадиони, които са за професионален спорт“ (протокол от фокус 

група). 

От проведеното анкетно проучване сред младежи над половината участници 

заявяват, че няма достатъчно безплатни възможности за физическа активност, докато 

всеки 3-ти е на противоположното мнение. По-висок е делът на несъгласие, че в 

населеното място има много възможности, насърчаващи здравословния начин на 

живот сред младите хора. Като той е особено изразен при мъжете и живеещите в 

София. Основателно може да се допусне, че тези данни са значително по-негативни, 

съотнесени към възможностите за практикуване на спорт от младежи с увреждания.  

 

фигура 9 Възможности, които насърчават здравословния начин на живот. 

4. Едно от ключовите предизвикателства остава преходът на младежите с 

увреждания от училище или защитената семейна среда към пазара на труда и 

независимост. Преходът от една изградена защитена и достъпна среда към 

реалния живот ги изправя пред дискриминация и различни поведенчески 

бариери. В държави, в които има добре развити услуги насочени към 

подкрепа на младежи със специални потребности в училище, това е още по-

осезаемо. Докладът за младежта през 2007, който е фокусиран върху преходът 

на младежите към зрялост показва, че липсата на среда, която да подкрепя 

развитието на младежите във всеки аспект, включително образование и 

14% 33% 21% 26% 6%

Съгласен ли сте с твърдението „В моето населено място има много 
възможности, които насърчават здравословния начин на живот сред 

младите хора“?

напълно несъгласен по-скоро несъгласен

нито несъгласен, нито съгласен по-скоро съгласен

напълно съгласен
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здравеопазване е критично за успешния преход (UN-DESA, 2007)18. Делът на 

безработните младежи с увреждания е значително по-висок, спрямо 

безработните младежи като цяло.  

Както е видно от следващите две графики, заетостта на младежите, които не са в 

системата на образованието варира между 53,5 и 70,2% (графика 2). Измерена по 

този начин тя се доближава до равнището на общата заетост отчетена за същия 

период. За сравнение делът на заетите младежи, които срещат затруднения при 

изпълнение на основни дейности, или ограничения върху работната активност в 

следствие на здравословен проблем или затруднения при изпълнение на основни 

дейности е значително по-малък – съответно 29,6 и 18,7 процента (графика 3).   

 

фигура 10Графика, отразяваща заетост на младежите, които не са в системата на 

образованието 19 

                                                           
18Пак там.  
19Източник Евростат 
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фигура 11Графика на незаети ранно напускащи системата на образование, младежи 

(18-24) 20 

 

Това съотношение е сравнимо с генералната съвкупност на разглежданата група – 

лица с увреждания. Като потвърждение данните на НСИ в резултат на 

преброяването от 2011 година показват, че заетостта на лица без увреждания е 

повече от два пъти по-висока в сравнение с лицата без увреждания (фиг. 3).  

 

                                                           
20Източник – Евростат.  
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Незаети ранно напускащи системата на образование, младежи (18 - 24) 
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фигура 12 Коефиценти на икономическа активност на лицата със и без увреждания 

към 1.02.2011 по пол21 

 

По данни на Евростат тази разлика за лицата между 15 – 64 години в България, през 

2017 година е била 31%. 62 процента са заетите лица без увреждания, а 31% са тези, 

които страдат от затруднения при изпълнение на базова активност22. 

Преодоляването на подобен проблем е комплексен въпрос, обект на многосекторен 

подход при разработването на политики, но е възможно да се предположи, че 

преодоляването на социалната изолация и насърчаването на независимост в младите 

хора със специални нужди, чрез включването им в различни спортни активности, 

клубове, общности и др. би могло да окаже положителен ефект. Към този момент, 

фокусът на тези действия е вложен в Приоритет 4 - Превенция на социалното 

изключване на младежи в неравностойно положение. Фокусът обаче,е поставен 

върху предоставянето на социални услуги и координация между институциите. 

Засилването на  хоризонталните връзки между Приоритет 3 и 4 и разработването на 

политики и инициативи по Приоритет 3, ОП 3.2.1., задача 2, които да стимулират 

физическата активност като средство за превенция на социалното изключване е 

възможност за бъдещо подобрение. Разбира се, необходимо е да се имат предвид 

различните фактори, които ограничават потенциалните въздействия на политиките и 

мерките в тази сфера. Отново, тук е валиден аргументът за нуждата от 

специализирани индикатори, които да проследят ефекта от политиките и 

                                                           
21ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ 1.02.2011 ГОДИНА, Национален статистически институт - 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census_Disability2011.pdf 
22https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/disability-statistics 

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census_Disability2011.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/disability-statistics
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инициативите по. Към този момент подобно въздействие е изключително трудно да 

бъде измерено, проследено и анализирано.  

5. Потенциално социално-икономическо въздействие, при успешно обхващане и 

устойчиво задържане на младежи с увреждания в различни спортни 

активности като средство за преодоляване на социалната им изолация, може 

да се наблюдава и по отношение завръщането на пазара на труда на техните 

родители. Проблем, който вече бе коментиран. За съжаление подобни 

публични данни не се поддържат и подобен индикатор не фигурира в 

политиките, които се разглеждат в рамките на този анализ.  

Друг потенциален ефект бе идентифициран в рамките на проведената фокус-група с 

представители на централната власт. Според участниците, в следствие на 

осъществените дейности „сякаш има развитие на социалните функции и 

общественополезната дейност на спортните организации чрез увеличаване и 

разнообразяване на спортните дейности за деца в риск“ (протокол от фокус-група). 

Подобно развитие би могло да окаже сериозен ефект върху потенциала за 

разширяване на обхвата на програмите сред целевите групи и върху социално-

икономическото въздействие на резултатите от изпълнението на НМС 2010-2020, 

Приоритет 3, ОП 3.2.1, задача 2.  

Същевременно трябва да се отбележи, че около 60% от анкетираните за целите на 

проучването, младежи са заявили, че са чували за НМС 2010-2020. Близо половината 

участници заявяват, че са чували за  Национална стратегия за младежта 2010-2020 г., 

но без да имат повече информация за нея. Като 50% от мъжете заявяват, че въобще 

не са чували за нея, в сравнение с 37% от жените.  

 

фигура 13 Процент/Дял на информираност относно съществуването на НМС 2010-

2020 

2%
12%

46%

40%

Графика 19. Чували ли сте за Национална 

стратегия за младежта 2010-2020 г. ?

Да и я познавам 
добре

Да и я познавам, 
макар и не добре

Да, но само съм чувал

Не
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Незначителен обаче е делът на участвалите в обсъждането и дискутирането при 

разработването и/или актуализациите на стратегията – 4%, като основно това е било 

под формата на споделяне на обратна връзка чрез интернет портали. Отново няма 

разлики между различните подгрупи по тези въпроси - (виж фигура 5 по-горе). 

Същевременно много малка част от респондентите, са обхванати от разработените 

програми. 

 

фигура 14 Обхват на анализираните програми и инициативи 

 

Информационни кампании и беседи за превенция на рисковото поведение сред 

младите хора, вредите от тютюнопушенето и употребата на наркотични вещества и 

ученически игри за общообразователните училища и за специалните училища са 

двете основни програми и инициативи за насърчаване на здравословния начин на 

живот сред младите хора, в които участниците споделят, че са участвали. Като цяло, 
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Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск"

Ученически игри за общообразователните училища и за 
специалните училища

Национална програма "Училището - територия на учениците", 
модул "Ученически национални състезания от Националния …

Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск", 
направление "Обучение по вид спорт и спортна подготовка …

Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск", 
направление "Обучение по вид спорт за хора с увреждания"

Информационни кампании и беседи за превенция на 
рисковото поведение сред младите хора, вредите от …

Програма "Развитие на спорта за учащи" участието на 
младежи в Летни олимпийски игри за хора с увреждания …

Посещения на Центрове за рехабилитация и социална 
адаптация

Програма за развитие на спорта за хора с увреждания", 
Направление II "Спорт в свободното време за хора с …

Лекции и обучения в училищата, организиране на кампании, 
спортни състезания и турнири за деца и младежи с …

Общински програми за профилактика и рехабилитация на 
общественото здраве - профилактика и рехабилитация на …

Инициативи посветени на Европейската седмица на 
движението и спорта MOVE WEEK

Провеждане на тренировки в спортни клубове в които се 
работи и с младежи с увреждания, младежи в риск, деца …

Графика 24. Моля отбележете дали сте участвали в изброените по-долу програми и 

инициативи за насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора?

Да Не
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обаче относително нисък е делът на включване в различните инициативи, особено 

сред хората на възраст над 25 години.  

В този смисъл е необходимо да се намерят нови канали, за да се популяризира 

следващата национална младежка стратегия, да се включат младежите в нейното 

обсъждане, както и да се включат по-голяма част от тях в разработваните политики и 

инициативи.  

Изводи и препоръки 

 

- Големината на извадката – обхванати от програмите младежи, спрямо общата 

съвкупност младежи с увреждания, както и липсата на подходящи 

индикатори за устойчивост и съпоставимост на данните затрудняват 

измерването на социално-икономическото въздействие от прилагането на 

политиките свързани с изпълнението на НМС 2010-2020; 

- Обхвата на въздействие е само един от аспектите на разглеждания проблем. 

Силата на въздействие в индивидуален, семеен и общностен план е другият. 

И тук обаче, липсват подходящи индикатори за проследяване на 

въздействието;  

- Основните предизвикателства пред младежите като цяло, но особено пред 

младежите с увреждания са ранното напускане/отпадане от училище, 

социална изолация и себереализация на пазара на труда и в общността; 

- Насърчаването на младежите да се занимават със спорт и да участват в 

различни състезания, в рамките на местната общност е силен механизъм за 

преодоляване на социалната им изолация, докато създава възможности за 

себеутвърждаване и изграждане на по-независими личности; 

- Обхванатите от програмите младежи с увреждания, се отказват след като се 

сблъскат с липсата на условия и инфраструктура на съоръженията, 

използвани за реализиране на спортните дейности. Според участвалите във 

фокус-група представители на спортни клубове и НПО е много по-важно 

спортните дейности да се реализират чрез посещения в училищата и ползване 

на училищната база; 

- Преодоляването на разгледаните проблеми е комплексен въпрос, обект на 

многосекторен подход при разработването на политики и инициативи, както и 

на подходящите индикатори и инструменти за оценка.  

С оглед на тези изводи може да се отправят следните препоръки:  

1. Разработване на пътна карта/план за изпълнение на цялостната стратегия за 

младежта за следващия програмен период, с разработена система от 

устойчиви и съпоставими индикатори.  
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2. Разработване на методология за оценяване на социално-икономическите 

въздействия, спрямо заложените в пътната карта индикатори по отношение на 

обхват, но и сила на въздействието върху малки целеви групи.  

3. Създаване на по-силна хоризонтална обвързаност на заложените в НМС 

приоритетни области и стратегически цели, както и разработените политики 

за тяхното изпълнение - специално връзката между Приоритети 3 и 4 - 

Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 

положение.  

4. Създаване на инструменти, които да стимулират физическата активност за 

младежи с увреждания (СЦ 3.1, ОЦ 3.2.1, задача 2) извън спортните клубове, 

в училищна среда, също е възможна сфера на подобрение в бъдещите 

програми.  

5. Промяната на инфраструктурата и реновирането на училищните съоръжения, 

както и развитието на програми, които да формират учители с подходяща за 

това квалификация е от ключово значение.  

6. Подобрено съгласуване на разработваните програми и инициативи в 

различните сектори, касаещи въздействието върху целевата група, за да се 

избегне дублиране на средства и да се разшири обхвата и силата на 

въздействие по отношение постигането на целите на националната стратегия 

за младежта. 

 

VІ. Оценка на добрите практики от прилагането на НСМ 2010 - 

2020 г. в частта Приоритет 3, СЦ 3.1, ОЦ 3.2.1, Задача 2. 
 

Анализът на добри практики, тяхната оценка и прилагане в процеса на актуализация 

и изпълнение на различните програми и инициативи е един от основните 

инструменти за подобряване целесъобразността на политиките по изпълнение на 

НСМ 2010-2020, както и тяхната ефективност и ефикасност.  Настоящото проучване 

обаче не откри регистър на добрите практики, свързани с изпълнението на 

програмата. Липсва публична оценка на осъществените проекти и програми във 

връзка с подобряването на бъдещите такива - от гледна точка научени уроци, 

ефективност, ефикасност и др. Доколкото различни инициативи и проекти - 

MoveWEEK, Програмата за спорт на община Лъки, например, намират своето място 

в Отчетите за изпълнение или Годишните доклади за младежта, те са просто 

посочени, без подробно описание, анализ и посочване на добри практики. 

Годишните доклади за младежта и Отчетите за изпълнение също не се фокусират 

върху извеждането на добри практики и оценка на осъществените проекти и 

инициативи, отвъд постигнатите резултати.  
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Във връзка с решение на Министерски съвет от 2002 година се извършва годишен 

доклад за младежта. За нуждите на този доклад всяка година се провежда изследване 

"Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната”, 

което има за цел да отрази актуалното състояние на младежта в приоритетните 

области от НСМ 2010-2020, като установи ефекта от провеждането от Министерство 

на  младежта политики.  За съжаление публично достъпни са единствено две 

изследвания от 2014та година. Едното е на Естат, а другото на "Институт за 

социални изследвания и маркетинг". Данните от останалите изследвания са 

представени, обобщени, в текста на Годишните доклади за младежта. Подобна 

практика позволява събирането на данни за потребностите на целевите групи и 

тяхното изменение, промяната в състоянието на индикаторите и ефекта от 

политиките по изпълнение на НСМ 2010-2020. Безспорно това е от ключово 

значение за оценка на въздействието на различните политики и инициативи, тяхната 

ефективност и ефикасност. Липсата на цялостна система за  мониторинг на 

изпълнението на Стратегията, обаче затруднява подобна оценка. Същевременно 

непубличността на по-голямата част от изследванията, както и провеждането им от 

различни изпълнители (които изменят структурата и съдържанието на   въпросите и 

методологията на изследването) затруднява съпоставимостта и проследимостта на 

данните.  Създаването на обща методология, с устойчиви и проследими във времето 

индикатори допълнително ще подобри възможностите за мониторинг и актуализация 

на политиките по изпълнение на Националната система за младежта.   

Създаването на система за наблюдения на младежта (по примера на естонската 

система Noorteseire или "Младежка обсерватория" в Люксембург), която да 

инициира проучвания, да събира, категоризира и обобщава данни за актуалното 

състояние на младежта, допълнително ще подобри процеса на мониторинг, 

актуализация и изпълнение на Националната стратегия за младежта. Подобен процес 

ще се улесни от създаването на институционализирано партньорство с 

изследователската общност в България и Националния статистически институт в 

частност. На база на това партньорство може да се изработи цялостна система от 

индикатори с конкретни целеви (междинни и крайни) стойности, които да залегнат в 

основата на следващата Национална стратегия за младежта). Така ще се подобри 

процеса на планиране, мониторинг и актуализация на политиката в съответствие с 

идентифицираните и променящи се потребности на целевите групи.  

В рамките на проведените интервюта работата на Обществения съвет към министъра 

на младежта бе посочена като добра практика на партньорство със заинтересованите 

страни. Както вече бе посочено обаче, липсва публично достъпна информация за 

параметрите на това партньорство. Изработването на публичен регистър на 
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активностите, обсъжданите въпроси, получените становища и обратна връзка от 

страна на ММС по тези становища е основна сфера на бъдещо подобрение. 

Създаването на оперативни междуведомствени работни групи с конкретни задачи, 

координирани от Националния консултативен съвет за младежта или министъра на 

младежта, би подобрила текущата координация на различните секторни политики и 

засилило сътрудничеството между различните национални и регионални 

институции, които имат ангажименти към политики за младежта. Така би се 

осигурило оперативното и навременно включване на общинските планове за 

политики свързани с изпълнението на НСМ в процеса на координация и мониторинг 

на националните политики и инициативи. Включването на Националния 

консултативен съвет в Портала за консултативни съвети е от особена важност за 

подобряване на работата на ММС по включване на заинтересованите страни.  

Като добра практика може да се разглежда и създадената Национална 

информационна система за младежта. Тя обединява в себе си регистър на 

организациите, имащи за сфера на дейност младежка политика; документите 

регулиращи политиката за младежта - национални и европейски; обявените годишни 

планове за изпълнение на НСМ 2010-2020, поканите за кандидатстване по 

различните програми; изискванията за кандидатстване; отчетите за изпълнение на 

годишните планове; Годишните доклади за младежта, както и актуална информация, 

касаеща дейностите свързани с младежка политика. Забелязва се обаче известна 

непълнота на качената информация - липсват определени годишни планове за 

изпълнение и/или отчети, както и някои от Годишните доклади за младежта. 

Същевременно се наблюдава известна статичност на съдържанието. Липсва 

публична система за комуникация директно със заинтересованите страни. Няма 

информация за течащите обществени консултации (включително за тези, свързани с 

разработването на новата Национална стратегия за младежта). Липсва информация 

за работата на Националния консултативен съвет за младежта и на Обществения 

съвет. Разработването на система за обявяване на предстоящи заседания, дневен ред, 

получени становища и обратната връзка по тях, следва да бъде основна сфера на 

подобрение на функционирането на Националната информационна система за 

младежта.  

Изводи и препоръки: 

 Липсва на регистър на добрите практики, свързани с изпълнението на 

Националната стратегия за младежта. Липсва публична оценка на 

осъществените проекти и програми във връзка с подобряването на бъдещите 

такива.  
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 Изготвяните годишни проучвания за "Установяване на ефекта от политиките 

за младежта върху младите хора в страната” са добра основа за 

идентифициране, проследяване на актуалното състояние на младежта в 

приоритетните области от НСМ 2010-2020 и за анализ на ефекта от 

провеждането от Министерство на  младежта политики. В рамките на 

изследваният период публично достъпни, като отделни цялостни документи 

са само от две от тези проучвания.  

 Разгледаните добри практики са идентифицирани в рамките на проведени 

интервюта с представители на централната власт. Самите представители, 

обаче се затрудняват да посочат какво ги прави добри практики. Публично 

наличната информация също не позволява ясни заключения в тази посока.  

 Идентифицираните добри практики следва да се приемат като потенциал за 

развитие и подобрение в правилната посока, отколкото като пример за 

функциониране в контекста, в който са разгледани.  

Препоръки:  

 Създаване на система за наблюдения на младежта (по примера на естонската 

система Noorteseire или "Младежка обсерватория" в Люксембург), която да 

инициира проучвания, да събира, категоризира и обобщава данни за 

актуалното състояние на младежта, допълнително ще подобри процеса на 

мониторинг, актуализация и изпълнение на Националната стратегия за 

младежта. 

 Създаване на институционализирано партньорство с изследователската 

общност в България и Националния статистически институт в частност и 

изготвяне на цялостна система от индикатори за състоянието на младежта и 

за оценка на въздействието на бъдещата Национална стратегия за младежта.  

 Въвеждане на практика за публичност на работата на Националния 

консултативен съвет - включването му в Портала за консултативни съвети и 

Обществения съвет към министъра на младежта. Обявяване на заседанията, 

дневен ред, стенограми, становища и т.н.  

 Подобрение на интерактивността и интегрираността на Националната 

информационна система за младежта в процеса на включване на 

заинтересовани страни в работата по разработване и изпълнение на 

Националната стратегия за младежта.  
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VІІ. Препоръки/работещи модели - насоки за прилагането им при 

актуализирането на Национална стратегия и разработването на 

политики за периода 2020-2027 г. 
 

Вследствие на изготвеният документален анализ и проведеното изследване могат да 

се откроят основните изводи и препоръки към разработването на НСМ 2020-2027.   

 Като цяло се наблюдава висока целесъобразност на разработените 

политики и инициативи за постигането на резултатите формулирани в 

НСМ 2010 – 2020 година и в частност Стратегическа цел 3.1 Насърчаване 

на здравословния начин на живот сред младите хора“, оперативна цел 

3.2.1 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите 

хора“, задача 2 „Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора 

на Насоките на ЕС за физическата дейност, особено сред младежите с 

увреждания“. Разработените политики, инструменти и мерки 

кореспондират със заложените в стратегията цели и очакваните резултати.  

 Идентифицирана е липса, на ниво Стратегически цели, на ясни и 

измерими индикатори за въздействие. Вместо това са формулирани 

единствено очаквани резултати. По този начин приоритетните 

направления не създават условия за измеримост, напредък по отношение 

на изпълнението на Стратегията. 

 Липсва референтна Програма/Пътна карта за изпълнение на Националната 

стратегия за младежта 2010 - 2020 година. Изпълнението се реализира 

през Годишни планове, които често не позволяват да бъдат сравнявани от 

гледна точка на напредък на изпълнение, тъй като включват различни 

програми и инициативи, с различно ниво на обобщеност на събираните 

данни, както и тяхната наличност.  Като резултат се наблюдава 

преизпълнение на ниво реализирани програми, проекти и инициативи - 

тоест броят реализирани проекти надвишава броят на планираните. 

Въпреки това се наблюдава неизпълнение на целевите стойности по 

отношение броят на обхванати младежи и специално младежите с 

увреждания. Това показва слабо планиране или слаба координация между 

отговорните институции за изпълнението на програмата, както и честа 

промяна на източниците на финансиране.  

 Липсва единна система за мониторинг на изпълнението на политиките 

свързани с изпълнението на НСМ 2010-2020 година. В следствие на това 

се наблюдава дефицит на публично достъпни, системни и сравними данни 

относно заложените целеви стойности на индикаторите и данните за 
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тяхното изпълнение. Индикативните стойности на индикаторите се 

планират за програмите отделно, а резултатите се отчитат обединено с 

други програми. В различните години, тези обединения могат да бъдат 

различни. Системно липсват или индикатори за резултат или заложени 

индикативни индикатори при планирането, или и двете.  

 Структурата на годишните отчети за изпълнението на НМС 2010-2020, 

както и на годишните доклади за младежта са с различна структура, в това 

число различно ниво на детайлност/обобщеност на индикаторите. 

Подобна е ситуацията и с провежданите, за целите на годишните доклади 

за младежта, социологически проучвания. Те са с различна структура и 

методология, в следствие на възлагането им на различни агенции. 

Отделно само две от тези проучвания са публично достъпни. Останалите 

са включени само като селекция от данни в Годишните доклади. Това 

затруднява проследяването на тенденции в измерваните стойности и 

прави невъзможно диференцирането на кумулативния ефект от ефекта на 

разширяване на обхвата на програмите – достигане до повече младежи, 

спрямо трайна промяна у вече достигнатите. Същевременно обаче, 

изготвяните годишни проучвания за "Установяване на ефекта от 

политиките за младежта върху младите хора в страната” са добра основа 

за идентифициране, проследяване на актуалното състояние на младежта в 

приоритетните области от НСМ 2010-2020 и за анализ на ефекта от 

провеждането от Министерство на  младежта политики. 

 Съществува затруднение за проследяване на изпълнението на 

ефективността и ефикасността на изпълнение на политиките, тъй като 

липсва ясна и проследима връзка между дефиницията за резултат и 

заложените индикатори - тоест има неяснота относно връзката брой 

обхванати младежи/младежи със специални потребности и залегналата 

във стратегията цел - "системно упражняване на физическа дейност 

според насоките на ЕС". Самите насоки на ЕС за физическа дейност са 

ясно и добре формулирани и могат да бъдат използвани като индикатор за 

постигане на целите на НМС 2010 - 2020. За съжаление този индикатор 

отсъства при отчитането на постигнатите резултати.  

 Наблюдават се недостатъчно диференцирани индикатори, които да 

позволят оценката на ефектите от програмата върху целевата група на 

Оперативна цел 3.2.1, задача 2 от Националната стратегията за младежта 

2010-2020 година. Имайки предвид, че големината на извадката – 

обхванати от програмите младежи, спрямо общата съвкупност младежи с 

увреждания, е около 1% процент, липсата на подходящи индикатори за 

устойчивост и съпоставимост на данните затрудняват измерването на 
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социално-икономическото въздействие от прилагането на политиките 

свързани с изпълнението на НМС 2010-2020; 

 Създаването на Националния консултативен съвет за младежта и 

Обществения съвет към министъра е идентифицирано като добра 

практика за повишаване на координацията и включване на 

заинтересованите страни в процеса на разработване, управление и 

изпълнение на политиките свързани с НСМ 2010-2020 година. Липсва 

обаче публично достъпна информация за работата на тези два органа. 

Националния консултативен съвет за младежта не е включен в Портала за 

консултативни съвети.  

 Липсва на регистър на добрите практики, свързани с изпълнението на 

Националната стратегия за младежта. Липсва публична оценка на 

осъществените проекти и програми във връзка с подобряването на 

бъдещите такива. Разгледаните добри практики са идентифицирани в 

рамките на проведени интервюта с представители на централната власт. 

Самите представители, обаче се затрудняват да посочат какво ги прави 

добри практики. Публично наличната информация също не позволява 

ясни заключения в тази посока.  

 Обхванатите от програмите младежи с увреждания, се отказват след като 

се сблъскат с липсата на условия и инфраструктура на съоръженията, 

използвани за реализиране на спортните дейности. Според участвалите 

във фокус-група представители на спортни клубове и НПО е много по-

важно спортните дейности да се реализират чрез посещения в училищата 

и ползване на училищната база; 

Препоръки:  

1. По отношение на формиране на публични политики насочени към 

здравословния начин на живот при младежите при бъдещи актуализации на 

Стратегията и Разработване на нова: 

a. Необходимо е още на етап изготвяне на следващата Национална 

стратегия за младежта 2020-2027г. да се разработи и цялостна и единна 

Пътна карта/Програма за изпълнение на следващата стратегия. Картата 

следва да поставя измерими краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни цели, както и система от устойчиви и измерими 

индикатори за тяхното проследяване. 

b. Създаване на система за наблюдения на младежта (по примера на 

естонската система Noorteseire или "Младежка обсерватория" в 

Люксембург), която да инициира проучвания, да събира, категоризира 
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и обобщава данни за актуалното състояние на младежта, допълнително 

ще подобри процеса на мониторинг, актуализация и изпълнение на 

Националната стратегия за младежта. 

c. Създаване на институционализирано партньорство с 

изследователската общност в България и Националния статистически 

институт в частност и изготвяне на цялостна система от индикатори за 

състоянието на младежта и за оценка на въздействието на бъдещата 

Национална стратегия за младежта.  

d. Подобрено съгласуване на разработваните програми и инициативи в 

различните сектори, касаещи въздействието върху целевата група, за 

да се избегне дублиране на средства и да се разшири обхвата и силата 

на въздействие по отношение постигането на целите на националната 

стратегия за младежта. 

2. Оценка на управлението на изпълнението на Приоритет 3, СЦ ОЦ 3.1.1, Задача 2 

от НЦС 2010-2020; 

a. Разработване на единна система за мониторинг на изпълнението на 

политиките, спрямо заложените целеви стойности на индикаторите и 

индикативните бюджети. Включването на всички отговорни институции 

– общини, областни управители, национални институции в тази система 

за мониторинг.  

b. Унифициране на структурата на годишните доклади за младежта по 

отношение проследяваните програми и състоянието на индикатора. 

Включваната в докладите информация следва да е с еднаква степен на 

обобщеност и детайлност по отношение всеки релевантен за измерване 

на ефективността и ефикасността на политиката фактор. 

c. Подобряване на координацията, особено на оперативно ниво, между 

ангажираните с изпълнението на Националната стратегия за младежта 

институции. Включване на регионалните и общински власти в процеса 

на планиране и отчитане на изпълнението на политиките за младежта.  

d. Публикуване на детайлна и достъпна информация за дейността на 

Националния консултативен съвет за младежта и Обществения съвет 

към министъра на младежта и спорта, която да съдържа най-малко - 

дневен ред, стенограма, получени становища, обратна връзка по 

становищата на заинтересованите страни.  

3. Оценка на въздействието на интервенции при прилагането на  Национална 

стратегия за младежта 2010 - 2020 г. в частност за постигане на Приоритет 3, 

СЦ ОЦ 3.1.1, Задача 2 
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a. Разработване на методология за оценяване на социално-

икономическите въздействия, спрямо заложените в пътната карта 

индикатори по отношение на обхват, но и сила на въздействието върху 

малки целеви групи.  

b. Подобрение на интерактивността и интегрираността на Националната 

информационна система за младежта в процеса на включване на 

заинтересовани страни в работата по разработване и изпълнение на 

Националната стратегия за младежта.  

c. Създаване на по-силна хоризонтална обвързаност на заложените в 

НМС приоритетни области и стратегически цели, както и 

разработените политики за тяхното изпълнение - специално връзката 

между Приоритети 3 и 4 - Превенция на социалното изключване на 

младежи в неравностойно положение. 
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Приложение 1- Проведени количествени изследвания 

 

Приложение 1.1. Доклад от анкетно проучване сред целеви групи и 

заинтересовани страни - включени в НСМ 2010-2020 в частност:  Приоритет 3, 

Стратегическа цел 3.1 „Насърчаване на здравословния начин на живот сред 

младите хора“, Оперативна цел 3.1.1 „Превенция на факторите, създаващи риск 

за здравето на младите хора“, Задача 2 „Осигуряване на ефективно прилагане 

сред младите хора на насоките на ЕС за физическата дейност, особено сред 

младежите с увреждания“ (спортни клубове, младежки работници, бизнеса, 

централната и местната власт, НПО-та). 

 

Приложение 1.2.  Доклад от анкетно проучване сред младежи на възраст от 15 до 

29 години (целеви групи по програмите включени в НСМ 2010-2020 в 

частност:  Приоритет 3, Стратегическа цел 3.1 „Насърчаване на здравословния 

начин на живот сред младите хора“, Оперативна цел 3.1.1 „Превенция на 

факторите, създаващи риск за здравето на младите хора“, Задача 2 „Осигуряване 

на ефективно прилагане сред младите хора на насоките на ЕС за физическата 

дейност, особено сред младежите с увреждания“). 
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Приложение 2 - Проведени интервюта сред представители на 

централната власт и бенефициенти по Програма "Спорт за децата 

в риск" на ММС и по Програма "Развитие на спорта за учащи" на 

ММС  

 

Приложение 2.1. Протокол от проведени интервюта сред представители на 

централната власт и проведени интервюта сред бенефициенти по Програма 

"Спорт за децата в риск" на ММС и по Програма "Развитие на спорта за учащи" на 

ММС; 
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Приложение 3 - Проведени фокус-групи 
 

Приложение 3.1. Протокол от проведени фокус-групи (с вкл. снимков материал) - 

3 бр., в т.ч.: 1 фокус-група с представители на централната власт; 1 фокус-група с 

представители на  бенефициенти по програмите на ММС и спортни клубове и 1 

фокус-група с младежи от 15 до 29 години участвали в програмите на ММС; 
 

Приложение 3.2. Присъствени списъци от проведени фокус-групи - 3 бр., в т.ч.: 1 

фокус-група с представители на централната власт; 1 фокус-група с представители 

на  бенефициенти по програмите на ММС и спортни клубове и 1 фокус-група с 

младежи от 15 до 29 години участвали в програмите на ММС; 
 

 


