
 
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

  
 

ПРОГРАМА 

„ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДЕЖТА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 

(МЛАДЕЖИ ЗА ОКОЛНА СРЕДА) 

 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започва работа по своята нова 

програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”, която ще бъде 

изпълнена от министерството чрез неговите регионални структури: 

Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните инспекции по околната 

среда и водите (РИОСВ), басейновите дирекции (БА) и дирекциите на 

националните паркове (НП). 

 

ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Приоритетни теми на програмата са: противодействие на промяната в климата, 

намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост 

на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно 

управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво 

земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на 

Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието. 
 

2. Да бъдат включени повече млади хора в процесите по извеждане на решения и 

прилагане на конкретни практики, свързани с приоритетните теми на 

Програмата. 
 

3. С програмата регионалните структури се насърчават да развиват партньорства 

с местни и национални организации, които притежават опит и експертиза за 

работа с младежи и с младежка аудитория. Ще се търси взаимодействие с 

неправителствени организации, с мрежи от формални и неформални структури 

на гражданското общество, с доброволци и доброволчески формирования. 

Целта е да се установи сътрудничество, което има потенциал да доведе до 

устойчиви добри практики в посока изпълнение на целите, заложени в 

настоящата програма. 
 

 



 
 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 Включване на повече млади хора от цялата страна в процесите по изграждане 

на съзнание за опазване на околната среда. Активно участие на младежите в 

подготовката и прилагането на мерки по приоритетните теми на Програмата. 

 Промяна в навиците, отношението и поведението в онези сфери от бита, които 

имат отношение към опазването на околната среда и зеления преход.  

 Постигане на по-добра видимост сред широката общественост на теми, 

свързани със зелената трансформация и опазването на природата, както и на 

младежкото участие в тези процеси. 
 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 Образователни инициативи, научни конференции и семинари, насочени към 

студенти, ученици и друга младежка аудитория.  

 Информационни и обучителни срещи с експерти, организирани посещения. 

 Дейности, свързани с изследване на нуждите и нагласите на младите хора. 

 Дейности на терен и доброволчески инициативи, свързани с приоритетните 

теми. 

 Организиране на творчески събития като конкурси, изложби и други дейности, 

стимулиращи въображението и свързани с целите и приоритетите на 

Програмата. 

 Изработване на мултимедийни продукти и провеждане на онлайн активности. 

 Информационни кампании и форми на социален маркетинг. 

 Включване на местни медии чрез отделни медийни участия или поредица от 

предавания или кампании.  
 

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 Разполагаемият бюджет на регионалните структури – второстепенни 

разпоредители с бюджет, които ще участват в Програмата, е до 40 000 лева. 

 Регионалните структури могат да възлагат напълно или частично изпълнение 

на дейности по Програмата на неправителствени организации, на базата на 

одобрено конкретно предложение от страна на организацията, което включва 

цели, целеви групи, начини за достигане до тях, описание на дейностите, 

времеви график, както и план за популяризиране на резултатите.  



 
 

 Сумата, предоставена на една организация за извършване на дейности в един 

регион, не може да надхвърля 5000 лева. 

 Дейностите по Програмата обхващат младите хора на възраст от 15 до 29 

години. 

 По изключение ще се подкрепят и дейности извън тази възрастова група, но 

общата сума за това не може да надхвърля 20% от бюджета на съответната 

регионална структура за Програма “Политики за младежта в сферата на 

околната среда”. 

 Регионалните структури на МОСВ могат да възлагат за изпълнение дейности и 

на медии, като общата сума за това не може да надвишава 10% от бюджета на 

регионалната структура за Програма “Политики за младежта в сферата на 

околната среда” . 

 Насърчава се широкото географско покритие на дейностите, като ще се търси 

задължително излизане извън териториите на общините, в които са 

разположени регионалните структури на МОСВ. 

 МОСВ си запазва правото да контролира отблизо дейностите по осъществяване 

на Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”. 

 

СРОК НА ПРОГРАМАТА 

До края на 2022 година 

 

ВРЕМЕВИ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. Предварителна подготовка и разработване на подробен механизъм на 

Програмата 

Срок: март – май 2022 

 

2. Структуриране на база данни с организациите, които имат интерес, опит и 

експертиза за изпълнение на дейности по Програма в партньорство с регионалните 

структури на МОСВ. Министерството публикува анкетна карта, в която желаещите 

организации могат да въведат кратка информация за дейността си, да посочат 

успешни свои проекти, както и териториалния обхват на дейностите, с които се 

занимават или имат желание да се занимават в партньорство с РИОСВ, БД и НП.  

Срок: 12 юни 2022 г. 

 

 



 
 

3. Представяне на шестмесечни планове на регионалните структури за 

дейности по Програмата. 

В тази фаза НПО са поканени да отправят свои писмени предложения до ИАОС, 

РИОСВ, БД и НП за осъществяване на съвместни дейности, а регионалните 

структури взимат решение кои инициативи да бъдат реализирани, като се 

ръководят от приоритетите и целите, заложени в програмата. Дейностите могат да 

стартират през месец юли и да приключат до края на месец декември. 

Регионалните структури изготвят и предлагат за разглеждане пред МОСВ свои 

шестмесечни планове за реализиране на политики за младежта в сферата на 

околната среда, които трябва да отговорят на въпросите: какъв е опитът на 

съответната регионална структура за работа с младежи до момента и как 

възнамерява да разшири дейностите си до края на годината в посока целите на 

програмата. Плановете могат да включват съществуващи инициативи, но се 

насърчава надграждане и включване на  инициативи, в партньорство с НПО. 

Срок: 24 юни 2022 г. 

 

4. Утвърждаване на шестмесечните планове на регионалните структури  

Министърът на околната среда и водите със своя заповед назначава комисия, която 

разглежда и утвърждава шестмесечните планове на регионалните структури. При 

необходимост, Комисията дава препоръки за подобряване на определени дейности. 

Срок: 30 юни 2022 г. 

 

5. Осъществяване на дейностите по Програмата  

Срок: юли – декември 2022 г. 

 

6. Отчитане на дейностите по Програмата 

Неправителствените организации и неформалните групи, които са партньори на 

регионалните структури по Програма “Политики за младежта в сферата на 

околната среда”, отчитат дейността си пред регионалните структури с финансов и 

съдържателен отчет. 

Регионалните структури отчитат дейността по Програма “Политики за младежта в 

сферата на околната среда” пред МОСВ с финансов и съдържателен отчет. 

Срок: 31 януари 2023 г. 

 


