


Твоята Европа, твоето мнение!
(YEYS)

• ЕИСК организира 12-ото издание на младежката 
пленарна сесия „Твоята Европа, твоето 
мнение!“

• Всяка година млади хора от целия ЕС и 5-те страни 
кандидатки идват в ЕИСК, за да участват в дебат 
по актуален въпрос, който ги засяга

 Поради COVID-19 YEYS 2020 г. беше отменена

 YEYS 2021 г. запазва същия формат, същата тема и същите училища 

 Тя ще се проведе онлайн



#YEYS2021: Нашият климат, нашето 
бъдеще!

📅 18—19 март 2021 г.

📌 ОНЛАЙН

👩👨 33 училища от 27 държави в ЕС, 

Обединеното кралство + 5 страни кандидатки

Цели на YEYS 2021 г.: 

1. Да бъде домакин на симулация на международна конференция на страните (СОР)
2. Да бъдат чути тревогите и решенията на младите хора във връзка с изменението на 
климата



Онлайн модел на COP

Подгответе се да намерите реални решения за климата!

• Ще представлявате определен сектор на конференция по въпросите на изменението

на климата

• Ще бъдете разделени на малки групи, подпомагани от модератори и техници,

които ще ви съдействат, ако възникнат проблеми с връзката

• Всяка група ще изготви план за ограничаване на глобалното затопляне

• Вашите препоръки ще бъдат изпратени на хора, които определят политиките в областта на 

околната среда на международно равнище, и ще бъдат обсъдени на различни 

конференции в Европа през годината.



Но ... какво е СОР? (Конференция на страните)

• COP се отнася до страните, подписали Рамковата
конвенция на ООН по изменението на климата
през 1992 г.

• Договор, подписан от 195 страни по Конвенцията

• Целта е намаляване на емисиите на парникови
газове в световен мащаб за справяне с
изменението на климата.



Освен това през тази година ... 
онлайн съпътстваща проява 

📅 20 март 2021 г.

📌 В социалните медии

👩👨 ПУБЛИЧНА 

Цел на проявата: 

 да повиши осведомеността относно изменението на климата 

 да попита ВАС за решения във връзка с изменението на климата

 кой според Вас трябва да промени какво? 



Станете YEYS #climateambassador —
посланик по въпросите на климата 

• Кампания в социалните медии за

насърчаване на по-устойчив начин на живот

• Станете сертифициран посланик на YEYS по
въпросите на климата,

като преминете през следните 4 изпитания

във Facebook или в Instagram:

през ноември: практикуване на осъзнатост

през декември: живеене по устойчив начин

през януари: какво е да си новатор

през февруари: намиране на решения

• Повече информация може да намерите тук:
https://europa.eu/!Ru98wY

https://europa.eu/!Ru98wY


Какво ще Ви донесе това преживяване? 

• Ще се забавлявате и ще имате стимулиращ
обмен онлайн с ученици от цяла Европа

• Ще придобиете повече знания и разбиране за
факторите, които оказват въздействие върху
изменението на климата

• Ще научите кои видове политики в областта на
климата наистина са от значение за постигане
на промяна

• След YEYS ще получите и дипломата на YEYS. Ще
имате възможността да пресъздадете
симулацията с Вашия клас или Вашите
приятели и семейство.



За допълнителна информация: 

• Електронен адрес: youreurope@eesc.europa.eu

• Уебсайт: www.eesc.europa.eu/YEYS2021

#YEYS2021

https://www.facebook.com/youreuropeyoursay

https://www.instagram.com/youreurope/

https://twitter.com/youreurope

mailto:youreurope@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/YEYS2021
https://www.facebook.com/pages/Your-Europe-Your-Say/255682697155?ref=hl
https://www.facebook.com/youreuropeyoursay
https://www.instagram.com/youreurope/
https://twitter.com/youreurope


Допълнителни източници за информация:

- За Рамковата конвенция на Организацията на 
Обединените Нации по изменение на климата (на 
български език) 
https://www.moew.government.bg/bg/ramkovata-
konvenciya-na-organizaciyata-na-obedinenite-nacii-po-
izmenenie-na-klimata-rkoonik/

- Официален сайт: https://unfccc.int/process-and-
meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

- - Европейски зелен пакт: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_bg

https://www.moew.government.bg/bg/ramkovata-konvenciya-na-organizaciyata-na-obedinenite-nacii-po-izmenenie-na-klimata-rkoonik/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg


Програма Еразъм + 
1. Учене в чужбина - условия

- минимум 3 месеца (или 1 учебен срок или триместър) и 
максимум 12 месеца. Можете да се възползвате многократно от 
обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, 

- трябва да сте регистриран във висше училище и записан за 
обучение, водещо до придобиване на призната образователна 
степен или друга квалификация на ниво висше образование. 
Студентите в първия цикъл трябва да са поне във втората година 
на обучението си.

- - Вашата изпращаща институция и вашата приемаща институция 
трябва да са сключили междуинституционално споразумение 
помежду си, за да можете да учите в съответната институция по 
линия на „Еразъм+“.



Програма Еразъм + 

Академично признаване

След края на обучението в чужбина:

- Приемащото висше училище трябва да предостави на вас и на
изпращащата институция академична справка, удостоверяваща
изпълнението на договорената програма и постигнатите резултати.

- Вашето висше училище трябва да признае кредитите (като
използва кредити по ECTS или еквивалентна система), както е
договорено в споразумението за обучение и да ги добави към вашите
кредити по специалността без допълнителни изисквания.



Програма Еразъм + 
Финансово подпомагане

- Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за
покриване на част от вашите пътни и дневни разходи.

- Като студент по „Еразъм+“ ще бъдете освободен от такси за
обучение, за регистрация, за изпити и за достъп до лаборатории
или библиотеки в приемащата институция.

- Може също така да отговаряте на условията за кандидатстване за
стипендия за съвместна магистърска програма или за гарантиран
от ЕС заем за магистри за придобиване на магистърска степен за
срок до 2 години.

За повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_bg

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_bg


Програма Еразъм + 

2. Стажове за студенти

- По програма „Еразъм+“ се подпомагат стажове (временна работа,
практика и др.) в чужбина за студенти, които в момента са записани
във висши учебни заведения в държави по програмата за степен
бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са
отворени и за наскоро завършили студенти.

Можете да съчетаете своя стаж по „Еразъм+“ с период на обучение в
чужбина.

Вашият стаж в чужбина може да трае най-малко 2 месеца и най-много
12 месеца.



Програма Еразъм + 

2. Стажове за студенти - Условия

- Тази възможност е отворена за студенти, записани във висше
учебно заведение, подписало хартата за висше образование
„Еразъм+“.

- Стажът трябва да е свързан с обучението, което провеждате за
дадената степен, и с вашите нужди за лично развитие и, когато е
възможно, да е интегриран във вашата учебна програма.

- Можете да проведете стаж във всяка една организация в държава
по програмата „Еразъм+“ (с изключение на институции, органи и
агенции на ЕС).



Програма Еразъм + 
2. Стажове за студенти - След вашия стаж в чужбина:

- Приемащата организация/предприятие трябва да изпрати на вас
и на вашето висше учебно заведение удостоверение за стаж,
обикновено до пет седмици след успешното приключване на
стажа.

- Вашето висше учебно заведение трябва да признае стажа ви в
чужбина съгласно поетите ангажименти в споразумението за
обучение и без допълнителни изисквания.

Ако висшето учебно заведение се намира в държава по програмата,
информацията от удостоверението за стаж трябва да бъде включена в
Приложение към дипломата, освен ако не сте завършили наскоро. В
този случай се препоръчва стажът да бъде записан в документа за
мобилност „Европас“ на стажанта.



Програма Еразъм + 

2. Стажове за студенти - Финансова подкрепа

- Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за
покриване на част от разходите за пътуване и издръжка, а за стажа
има и допълнително финансиране

За повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/traineeships-students_bg

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_bg


Благодаря Ви и успех!

Мария Минчева
Член на Група 1 Работодатели на ЕИСК
Заместник-председател на
Българска стопанска камара –
съюз на българския бизнес (БСК)
Email: m.mincheva@bia-bg.com
Web: www.bia-bg.com

mailto:m.mincheva@bia-bg.com
http://www.bia-bg.com/

