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1. Кратко описание на проекта 
 
В проекта участват шест държави – Нидерландия, Германия, България, Испания, 
Македония и Полша. Ще бъдат проведени четири срещи между ученици от шестте 
държави – Нидерландия (17-23.02.2019), България (19-25.05.2019), Испания 
(6-12.10.2019) и Македония (март/май 2020). При всяко пътуване извън 
България ще участват по единадесет различни ученици. 
Целта на проекта е да пресъздаде работата на политиците чрез симулация на 
Младежки европейски парламент. Дейностите в него са свързани с разпределяне на 
участниците в шест комисии – Икономика и финанси; Култура и образование; 
Здравеопазване, безопасност на храните, околна среда и енергетика; Социални 
въпроси; Разширяване на ЕС и миграция; Човешки права и равенство на половете. 
Работният език е английски. Всяка комисия ще работи по конкретна тема с цел да 
разработи закон/резолюция в продължение на един ден. В следващ ден всички 
комисии ще участват в Общо събрание, в което ще представят изработения продукт, 
ще дебатират и гласуват приемането на „законодателните промени“. Част от 
програмата е провеждане на срещи със знакови фигури от съответното населено 
място, игри за сплотяване на екипите, запознаване с културата на участващите 
държави и екскурзия. За предварителна подготовка на участниците и комуникация в 
комисиите ще бъде използвана защитената платформа Twinspace, част от 
etwinning.net. 
 
 
2. Изисквания към участниците 
 
Участниците трябва да владеят английски език на много добро равнище, да бъдат 
комуникативни, да умеят да изразяват позициите си, да натрупат специфична 
лексика според комисията, в която ще участват, да получават добри отзиви от 
работата си в часовете по различни учебни предмети, да спазват Правилника за 
дейността на училището и да нямат наложени санкции. Предвид тези изисквания 
проектът е насочен към учениците от прогимназиален етап, като за всяка среща ще 
бъдат предпочетени ученици, които в съответната учебна година са в 7. или 6. клас. 

http://www.csab2018.webnode.com/


Начинът на кандидатстване за срещите през 2019 г. е описан в края на документа. 
Участниците в срещите в Нидерландия и Испания участват заедно и в срещата в 
България, като освен работата си в комисии ще имат ангажименти и по отношение 
организацията на срещата. 
 
 
3. Необходимост от съдействие на родители 
 
Тъй като проектът е насочен към цялото училище, а не само към пътуващите 
ученици, разчитаме на съдействие от родители във връзка със срещата в България. 
Приемаме предложения за знакови фигури, които желаят безвъзмездно да проведат 
уъркшоп/обучение на участниците; предложения за зала с капацитет 100 души за 
провеждане на Общо събрание; участие в тържество по случай Деня на българската 
просвета и култура и на славянската писменост; логистична подкрепа – транспорт, 
настаняване, изхранване и др. 
 
 
4. Какво покрива проектът? 
 
На участниците в проекта се осигурява транспорт (самолет за Нидерландия и 
Испания; автобус за Македония); настаняване в хостел или хотел; изхранване; 
застраховка. Поради изискване на проекта за най-ниски цени, пътуването със 
самолет се осъществява чрез нискотарифни авиокомпании при спазване на техните 
общи условия; настаняването в хостел/хотел е в стаи с максимален капацитет – 6-
8 деца в стая. Транспортните разходи в града на срещата, както и разходи от личен 
характер се осигуряват от родителите. При отказ от пътуване родителят изплаща 
изразходените средства за самолетни билети, настаняване и др. 
Сайт на хостел Stayokay в Апелдоорн, Нидерландия 
 
 
5. Необходими документи при пътуване 
 
Валиден минимум 6 месеца след датата на пътуване международен паспорт, 
нотариално заверено пълномощно/декларация за пътуване – издава се няколко дни 
преди пътуването, Европейска здравноосигурителна карта, препоръчително – ISIC 
карта. 
 
 
6. Application for meetings in 2019 
 
All students who want to take part in the meetings in Netherlands, Bulgaria and Spain 
must write an essay. The essay must be about 200-250 words. The topic is “What 
can I change in European Union with law?”. Students must also show a copy of 
certificates for English language skills if they have any. The essay and certificates have 
to be presented until 15 October (incl.) to Mr. Yuliyan Kovachev (4-th cab) or 
Mrs. Daniela Malinova. The list with the chosen students will be on the door of 4-th 
cab after 22 October. 

https://www.stayokay.com/en/hostel/apeldoorn
https://www.mvr.bg/dbds/дейности/административни-услуги/pasport
http://www.mvr.bg/docs/librariesprovider45/за-пътуващите/info_deca.doc?sfvrsn=5f5edd1_6
http://ezok.bg/
https://isic.bg/cards
https://isic.bg/cards

