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За мен 

• Завършил съм География в СУ, Магистратура 

„Регионално развитие и управление“ 

• Докторант първа година в катедра Социално-

икономическа география в ГГФ 

• Преподавател по География и икономика в 

Международна гимназия Златарски 

• Член на Общото събрание на Български 

младежки форум http://www.bulgarianyf.eu  

• Създател и администратор на уеб-сайта 

http://www.soccultgeo.eu 

• Работя и съм доброволец в сферата на  

    младежки проекти и дейности от 2008 г.  



История на младежките 

програми на ЕС 

Преди 2007 г. 2007-2013 г.  2014-2020 г. 

Младеж 

Общество на знанието 

Общуване между културите 

Качествено обучение през 

целия живот 

Младежта в 

действие 

Еразъм + 

Изучаване на езици 

Европейска идентичност 

Образование 



Учене през целия живот 

Младежта в Европа 

Европейска добров. служба 

Младежта в света 

„Младежта в 

действие“  

(2007-2013) 

 
Координатор на програмата за 

България бe НЦЕМПИ 

 

Цел – да се развие сътрудничеството между младежта в ЕС чрез 

предоставяне на възможности на младите хора да участват в групови 

обмени и доброволческа работа… подкрепа за широк диапазон от 

дейности и сътрудничество в сферата на младежта. 

Младежки помощни програми 

Подкрепа за евр. сътруничество 



2011 

2010 

2009 

2008 

Година на доброволчеството 

Година за борба срещу бедността и изключването 

Година на иновациите и креативността 

Година на междукултурния диалог 

Приоритети 

2007 

Година на равните възможности 

2012 

Година на солидарност между поколенията 

2013 

Година на гражданството (европейско/активно) 



Приоритети 

Младежки 

проект 2013 г. 

•Годишен приоритет за ЕС 

Година на гражданството (европейско/активно) 

• Приоритет 1 в България 

Развитие и популяризиране на 

доброволчеството в България 

• Приоритет 2 в България 

Сътрудничество със страните от Източна 

Европа и Кавказ 

• Приоритет 3 в България 

Сътрудничество за иновации и добри практики 

в младежката работа 



Младежки обмен 2013 



Същност на Еразъм + 

Програмата обединява 7 предишни програми на 

ЕС в различни области 

14,7 млрд. EUR 

Спорт 

Младежки проекти 

Времеви обхват 2014-2020 

Обучения  

Еразъм + 

 

Образование 



Еразъм + 



Връзка с други приоритети на ЕС 

по въпросите на младежта (2010-2018) 

Образование и обучение 2020 

Европейско сътрудничество  

Европа 2020 



Приоритети на Еразъм + 

По-висока заетост 

Учене през целия живот 

Мобилност  

Ключови компетентности 

Активно гражданско участие 

Качествени и достъпни образователни услуги 

Междукултурен диалог 

Иновации и по-конкурентно образование 



Ключови цели 

Подобряване 

на различни 

умения 

Общество на 

знанието 

Творческо 

мислене  

Модернизиране 

и адаптиране на 

знанията 

ЦЕЛИ 

Главната цел е:  

създаване на нови работни 

места и подобряване 

конкурентоспособността 

в Европа 



Безработица в ЕС 

 



Младежка безработица 

 



Структура на Еразъм + 

Образователна мобилност 

за граждани (ученици, 

студенти, възрастни 

обучаеми, доброволци, 

обучители) 

Подкрепа за 

образователните 

политики 

модернизация на 

системите за 

образование и обучение, 

чрез изграждане на 

политическо 

сътрудничество между 

държавите 

Сътрудничество за 

иновации и обмен на 

добри практики 

българските институции 

участват в секторни и 

междусекторни 

Стратегически 

партньорства 

 КД 1 

65% 

 КД3 

5% 
 КД 2 

30% 



Знания и умения 

 



Какво придобиват участниците? 
 



Кой може да участва? 

Физически 

лица чрез 

неформални 

групи 

Млади 

хора 

Сдружения, 

публични 

органи 

Обучи-

тели 

Студенти 

Ученици 

Работ-

ници 

Учители Универ-
ситети 

Училища 

НПО 

Национални агенции 



Кой може да участва? 

Участници от 

„програмни държави“ 

Участници от т.нар. 

държави партньори 

Всички членки на ЕС 

+ БЮРМ, Исландия, 

Норвегия, Турция 

Лихтенщайн 

Западни Балкани (1); 

Източно партньорство (2); 

Средиземноморие (3); 

Руска федерация (4); 

Останалия свят (5-13). 



КД 1 

КД 2 

КД 3 

Подкрепа за 
образователни 
политики: IV, X 

Сътрудничества за 
иновации: II, IV, X 

Младежки 
проекти: II, IV, X 

Кандидатстване за проект 

Кандидатстване пред НА в България, 

друга страна или в Брюксел 



Програма Еразъм за мен 

 Обмени, мобилност  Сектор младеж 

 Неформално учене 

 Самостоятелно учене 

 Обучаващи се и  

младежки работници 

от 13-30 г.  



Обучения, обмени, семинари 

• Организирани на принципи от 

неформалното образование 

Методи Работни 
ателиета 

Практически 
упражнения 

Дебати Ролеви игри 

Симулации 

Дейности на 
открито 



Правила за кандидатстване 

  
  

 
*1-ва стъпка: Регистриране на потребителско име в единния портал за 

идентификация на потребители на ЕК – ECAS 

 

* 2-ра стъпка: Вход в портала за участници с вашето потребителско 
име и парола  

 

* 3-та стъпка: Регистриране на Вашата организация и получаване на 
PIC (Персонален идентификационен код) 

 

* 4-та стъпка: Съответствие с критериите за оценка 

 

* 5-та стъпка: Проверка на финансовите условия на дейността 

 

* 6-та стъпка: Попълване и подаване на електронния формуляр за 
кандидатстване 

 
 

 

 



Цел на проектите 

Семинар свързан с младежи от селски райони; 

Добри практики за насърчаване на заетост на младежите; 

 Обмен на знания, методи, хоу-хау. 

 

Приоритет 1 

Приоритет 2 Приоритет 3 



Бергама 2008 

 



Бергама 2008 

  



Пиещани 2012 

  



Пиещани 2012 

  



Виланова и ла Желтру, 2012 

  



Виланова и ла Желтру, 2012 

  



Дойчландсберг, 2013 

  



Дойчландсберг, 2013 

  



Инеада, 2013 

  



Ганги, Атина 2013 

  



Тенерифе 2013 

  



Тенерифе 2013 

  



  



Ганджа 2013 



Алаверди 2014 



Алаверди 2014 



Нюкасъл 2015 



Нюкасъл 2015 



Белоградчик 2013-2015 



Белоградчик 2013-2015 



Полезни линкове 

• ec.europa.eu/erasmus-plus 

• http://www.hrdc.bg/ НА отговаряща за програмата 

Ерасъм + в България 

• http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm  За училищно  

образование – в  електронната  платформа eTwinning 

• http://ec.europa.eu/epale/en/content/epale_article  

платформа за образование на възрастни (EPALE) 

Electronic Platform for Adult Learning in Europe 

• http://ec.europa.eu/eve -  Eve – база   данни   за   

проекти   по   европейските   образователни програми: 

“Учене през целия живот”, “Култура” и “Спорт” 

• Twitter: #ErasmusPlus   Facebook: Erasmus+   

  

 

http://www.hrdc.bg/
http://www.hrdc.bg/
http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/epale/en/content/epale_article
http://ec.europa.eu/eve


Полезни линкове 

• www.adam-europe.eu/adam/_homepageView.htm Adam 

– европейска база данни за проекти, реализирани по 

секторна програма “Леонардо да Винчи”  

• http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ линк  към 

страницата  на  CEDEFOP, където  в  списъка  на  

учебните  визити по години, може да намерите 

партньори в Европа по конкретни тема и тематика 

• www.europeansharedtreasure.eu; EST – Европейска  

база  данни  за  проекти,  реализирани  по  дейност 

„Партньорства”  на  секторните  програми  „Коменски”,  

„Леонардо  да Винчи” и „Грюндвиг” 

• https://www.salto-youth.net/; инструмент за търсене на 

партньори  
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Калоян Цветков, докторант в Геолого-географски 

факултет на СУ, e-mail: tsvetkov.kaloian@gmail.com  

 


