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Демокрация и Младежко Участие 

Проблеми: 

 Малко възможности за 
участие в управлението 
на всички нива; 

 Неефективни младежки 
политики; 

 Неразбирателство  
между поколенията; 

 Липса на мотивация; 

 Труден достъп до ка-
чествена информация; 

 Липса на младежки 
структури (клубове). 

Нашите искания: 

 Политическо участие: Повече възможности за младежите от селските 

райони да изказват мнението си за развитието на местните общности; 

 Ефективни младежки политически мерки: Създаване на младеж-

ки политики, които да отговарят на реалните предизвикателства и ефективно да 

подпомагат личностното и професионално развитие на селските младежи; 

 Диалог между поколенията: Мнението на младежите от селските райо-

ни трябва да бъде чувано и уважавано. Техните опит и знания трябва да бъдат 

отчитани и ценени от обществото и политиците; 

 Мотивация за участие: Селските младежи трябва да бъдат мотивирани 

да бъдат активни граждани и да допринасят за развитието на местните общности; 

 Популяризиране на младежките организации и добровол-

чеството: Доброволчеството трябва да бъде популяризирано като начин за 

изграждане чувство на обществена отговорност у младите. Младежките организа-

ции и тяхната работа трябва да бъдат подкрепяни, за организиране на добровол-

чески дейности, обмен и личностно развитие младежите в селските райони;  

 Отделна младежка медия: Тя трябва да информира селските младежи 

за възможностите, които им предлагат властите и институциите Тя трябва да оси-

гурява също публичност и признание на работата на младежките организации; 

 Изграждане на Младежки Центрове: Младежите трябва да имат 

места, където да споделят и дискутират помежду си. Изграждането на младежки 

центрове /клубове/ в селските райони би формирало благоприятна среда за    

подобен род дейности и напълно отговаря на младежките нужди. 

През последните 20 г. България е в процес на трансформация от централно планирана 

и ръководена държава, в която идеите и мненията са вменявани на хората, в демокра-

тична страна, чиито граждани знаят и спазват, както правата си, така и отговорностите си към обществото. Но с 

началото на финансовата криза от 2008 г., процесът на изграждане на силно демократично общество в България, 

с развитие в икономически, политически и социален аспект, се забави и дори спя. Политическата среда достигна 

кризисни нива в началото на 2013 г. Младежката безработица е с рекордни стойности и продължава да нараства. 

Неграмотността сред младите хора се разраства, агресията между учениците се превърна в ежедневие. Мнение-

то на младите хора е непризнато и неоценено от възрастните, което води до проблеми между поколенията. Всич-

ки млади хора в България срещат такива проблеми, но младежите от селските райони живеят при най-трудни   

условия. Лошата инфраструктура и липса на достъп до основни услуги допълнително засилват негативното     

влияние на останалите проблеми, пред които е изправена тази младежка група. 

Отчитайки всичко това, ние, участниците в проект ‖Гласът на Младежите – Глас на       

Промяната!‖ и членове на “Младежко движение за развитието на селските райони в        

България” вярваме, че младите хора могат и трябва да играят активна роля в процеса на 

развитие на обществото и преодоляване на проблемите, засягащи българските граждани. 

Тази Декларация очертава основните проблеми, с които се сблъскват младежите в селските 

райони на България. Те са групирани в три области: 1) Демокрация и Младежко Участие 

2) Социално включване на младите хора и 3) Младежите в различните общества. 

Също така Декларацията включва официалната позиция на участниците относно промени-

те, които е необходимо да бъдат направени, за да се осигурят възможности за равноправно 

личностно и професионално развитие на селските младежи. Документът завършва с        

описание на ролята на младежите, младежките организации и институциите в процеса на      

развитие и положителна промяна на селските райони. 

Контекст: 



Социално включване на младите хора 

Нашите искания: 
 Заетост: Нужно е развитие на икономиката в селата и създаване на нови 

работни места без наличие на дискриминация на полова и възрастова основа; 

 Предприемачество: Стимулиране на социалното предприемачество, 

като начин за създаване на повече заетост и благоприятни условия на труд; 

  Качествени стажове: Осигурява-

не на качествени стажове в частния и пуб-
личния сектор за подпомагане прехода на 
селските младежи от образование към   
професионална реализация;  

  Ефективно образование:  Оси-

гуряване на качествено образование на 
всички нива, което взема в предвид личнос-
тните характеристики на младежите и им 
дава възможност за ефективно учене и раз-
витие. Образованието трябва да изгражда 
активни и толерантни млади граждани; 

  Приобщаваща социална политика и здравеопазване:  
Всички млади хора от селските райони трябва да имат достъп до социално оси-
гуряване и здравеопазване, в отговор на неравностойното си положение; 

 Културен и социален живот: Подпомагане регулярното провеждане 

на културни събития в селските райони. Нужно е изграждането на места за за-
бавления, където младежите да се срещат, да обменят и развиват идеите си; 

   Проблеми: 

 Младежка безработица в 
селските райони; 

 Труден преход от          
образование към работа; 

 Лош достъп до социални 
услуги и здравеопазване;  

 Некачествено                
образование; 

 Лош обществен         
транспорт; 

 Липса на културен и     
социален живот; 

 Липса на възможности за 
развитие на талантите;  

 Проблеми с опазване на 
околната среда. 

  Младежите в различните общества 

Нашите искания: 

 Изграждане на места за диалог между малцинства и мнозинството; 

 Информацията като средство за интеграция: Подобряване инфор-

мираността за различните култури и религии, като начин за изграждане на   
взаимно разбирателство и по-добра интеграция на малцинствата; 

 Качествено образование: Осигуряването на качествено образование, 

което изгражда толерантност и доверие. Подобряване на образованието сред 
малцинствените групи с оглед на техните специфики и разбирания; 

 Повишаване осведомеността за правата и отговорности-

те на всички граждани; 

 Изпозване на практики 
за микрофинансиране: 
Внедряването на иновативни практи-
ки за микрофинансиране, целящи 
изграждане на по-тесни връзки    
между различните обществени групи 
би подобрило живота, както на          
малцинствата, така и на останалото 
население. 

Подпомагане на младежки организации и инициативи: 
Младежките неправителствени организации са главен източник на неформално обучение, което ефективно развива 
личностните характеристики на младежите и следователно те трябва да бъдат признати, оценени и подпомагани; 

 Подобряване на обществения транспорт в селските райони; 

 Опазване на околната среда и устойчиво развитие: Изграждане на чувство за отговорност (най-

вече у младите хора) за опазване на околната среда и популяризиране на концепцията за Устойчиво Развитие; 

 Повече възможности за развитие на талантите: Създаване на възможности за развитие на          

талантите и на места за практикуване на хобитата на младежите от селските райони. 

  Проблеми: 

 Стереотипи и           
предразсъдъци към 

малцинствата; 

 Липса на диалог между 

етносите; 

 Нисък образователен 
статус на младежите от 

малцинствата; 

 Неефективни младежки 

политики за интеграция; 

 Дискриминация от      

обществото; 

  Младежка бедност. 



Ролята на: 

Младежите  

Ние, участниците в проект “Гласът на Младежите—

Глас на Промяната!” и членове на МДРСРБ вярваме, 

че младите хора трябва ясно да разберат техните 

права и отговорности като граждани и членове на 

Обществото. Вярваме, че трябва да бъдем по-

критични към процесите, случващи се в страната ни 

и да участваме в тях. Солидарността и уважението към 

личността трябва да движат младежите и да водят до 

превъзмогване на взаимните предразсъдъци и 

дискриминация. Като граждани, ние трябва да 

участваме активно в обществото и да бъдем 

промяната, която искаме да се случи! 

 Младежките организации трябва да бъдат оце-
нени за ползите си към обществото. Трябва да им 
бъде предоставяна финансова подкрепа за ефектив-
на работа, особено в селските райони; 

 Изграждане и младежки центрове (клубове) в 
селските райони на страната и подпомагане на тяхно-
то съществуване трябва да бъде реализирано от  
отговорните институции; 

 Иновативни младежки политически мерки  тряб-
ва да бъдат изготвени и ефективно реализирани, в 
отговор на реалните предизвикателства, пред които 
са изправени селските младежи; 

 Обмяна на знания и опит  трябва да бъдат реали-
зирани на европейско и глобално ниво, с цел взаимстване на ефективни добри практики от други страни; 

  Структури за съуправление трябва да бъдат изградени на местно и регионално ниво, в които решенията за    
местното управление да се взимат съвместно от представителите на властите и на младежката общност; 

 Образователни реформи трябва да бъдат реализирани, така 
че ученето да се фокусира върху развитието на личностните 
способности и умения. То трябва да изгражда активни,       
способни и толерантни личности; 

 Неформалното обучение трябва да бъде признато за ро-
лята си в личностното и професионално развитие на младите;  

 Популяризиране на предприемачеството (основно сред 
младите) трябва да бъде основна мярка за подобряване на 
икономическите параметри на селските райони в страната; 

 Европейската програма „Младежка Гаранция― трябва да 
бъде ефективно реализирана, като мярка за намаляване на 
младежката безработица в Европа; 

 Повече инвестиции в еко-проекти и практики свързани с 
устойчивото развитие трябва да бъдат реализирани от       
отговорните институции и обществото като цяло. 

Младежките организации 
Като представители на МДРСРБ, ние вярваме, че 

младежките организации трябва да имат активна роля в 

процесите на развитие и промяна.  Те трябва да са 

отворени за всички, приобщаващи и демократични. 

Трябва да позволяват на индивидите да развиват своите 

умения и да изграждат благоприятна среда, в която 

младежите да реализират потенциала си, както и да 

подкрепят развитието на страната ни в Обединена 

Европа. Младежките организации трябва да осигуряват 

качествено неформално образование, като основен 

инструмент за изграждане на силни личности, активни 

граждани и добре подготвени  специалисти. 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Съвета на Европа чрез Европейската 

Младежка Фондация. Съдържанието на настоящата Декларация отразява позицията на    

нейните автори и Съветът на Европа и Европейската Младежка Фондация не са отговорни за 

нейното съдържание и/или употреба. 

Властите и Институциите 

Ние приковаваме вниманието на властите върху 

важността на младите хора, като основен двигател 

на промяна в Обществото. В частност ние считаме, 

че селските младежи са с все още нереализиран 

обществен потенциал. Така че младежките полити-

ки и проекти трябва да ги насърчават за активно 

включване в местното самоуправление. В тази 

връзка и в съответствие с по-горе изброените  

проблеми и искания, ние вярваме, че: 

Тази Декларация е насочена към всички, с призив да осмислим, насърчаваме и 

подпомагаме изграждането на благоприятна среда за личностно и професио-

нално РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ЖИВЕЕЩИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 


