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Представителството на Европейската комисия в България организира 
конкурс за участие в Team Europe junior – 2011 (Младежи "Екип Европа" – 
2011), посветен на Европейската година на доброволчеството 2011. 
 
Какво е Team Europe или "Екип Европа"? 
Team Europe или "Екип Европа" в Европейския съюз (ЕС) е част от 
информационната мрежа Европа Директно (Europe Direct) и се състои от 400 
професионалисти, които са експерти в областта на европейската интеграция. 
Мрежата е създадена през 1989 година с подкрепата на Европейската комисия, и 
обхваща лектори от академичните среди, бизнеса, консултантските сфери, 
информационни центрове или публичната администрация от всички държави 
членки на ЕС. Лекторите имат публикации по въпросите на европейската 
интеграция и участват редовно в медийни изяви. Те изнасят лекции и презентации 
по европейски въпроси на конференции, семинари, дискусии по покана на 
организаторите на съответните събития. 
Повече информация може да бъде прочетена тук: 
Информационна мрежа Европа Директно (Europe Direct) 
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_bg.htm#network 
Team Europe в България 
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/te_speakers_bg.htm 
http://ednetwork.ec.europa.eu/contacts-
directory?i=&type=TEAM_EUROPE&country=3&searchTerm=&submit=Search 
 
Какво е Team Europe junior – 2011 (Младежи "Екип Европа" – 2011)? 
Team Europe junior – 2011 е пилотна иновативна инициатива на 
Представителството на Европейската комисия в България да създаде екип от млади 
хора, които са студенти, и имат желание и знания да участват в комуникационните 
дейности на Представителството на Европейската комисия и на информационната 
мрежа Европа Директно в България през 2011 г. Общият брой на участниците в 
този екип се предвижда да бъде 48. 

http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_bg.htm#network
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/te_speakers_bg.htm
http://ednetwork.ec.europa.eu/contacts-directory?i=&type=TEAM_EUROPE&country=3&searchTerm=&submit=Search
http://ednetwork.ec.europa.eu/contacts-directory?i=&type=TEAM_EUROPE&country=3&searchTerm=&submit=Search
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Основната задача на Team Europe junior – 2011 ще бъде да участва в инициативата 
на Европейската комисия "Отново на училище" през май 2011 година по повод на 
Европейската година на доброволчеството 2011 и да разкаже за своите 
доброволчески информационни дейности по важни европейски въпроси по време 
на гостуването в София на европейския доброволчески тур, 21 – 27/11/2011 година. 
 
Информация за развитието на инициативата "Отново на училище" 
Европейската комисия и германското правителство по време на германското 
председателство на Съвета на ЕС през 2007 година поставят началото на тази 
инициатива като част от честването на 50-годишнината от Договора от Рим. 
Следващите председателства на Съвета на ЕС също се присъединяват към тази 
инициатива и тя се превръща в традиция. 
Идеята е служители от публичната администрация на държавите членки на ЕС и 
служители от институциите на ЕС да посетят училищата, които са завършили, за да 
обсъдят с учениците въпроси от европейско естество, които вълнуват и двете 
страни. Гостите често са питани за настоящата им работа и опит в сферата на 
европейската интеграция, както и за предизвикателствата и възможностите за учене, 
живот и работа в ЕС.  
На 31 май 2010 година госпожа Кристалина Георгиева, член на Европейската 
комисия, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и 
реакциите при кризи, се срещна с ученици в град Елена, в сърцето на Стара 
планина. 
През май 2009 година госпожа Меглена Кунева, първият европейски комисар от 
България, отговарящ за защитата на потребителите, също участва в тази 
инициатива, като се срещна с ученици от няколко училища във Велико Търново. 
В Италия и Португалия например, през 2010 година, в инициативата са поканени да 
участват и студенти, които са учили в друга страна членка чрез програмата на ЕС за 
учене през целия живот "Еразъм". Те споделят своя личен опит от участието си в 
тази програма и как той повлиява върху професионалното и личностното им 
развитие. 
Повече за инициативата "Обратно на училище" през 2010 година може да бъде 
прочетено тук: 
http://www.springday2010.net/ww/bg/pub/spring2010/about/events.htm 
http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/news/newsflash/commisioner_
georgieva.htm 
http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/news/newsflash/back_to_scho
ol_in_portugal.htm 
 
"Обратно в училище" и Европейската година на доброволчеството 2011  
Представителството на Европейската комисия в България инициира кампанията 
"Обратно в училище" през 2011 година под знака на Европейската година на 
доброволчеството 2011.  
Девизът на информационната кампания за доброволчеството е "Бъди доброволец. 
Дай своя принос!" Информационните действия на Team Europe junior – 2011 ще 

http://www.springday2010.net/ww/bg/pub/spring2010/about/events.htm
http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/news/newsflash/commisioner_georgieva.htm
http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/news/newsflash/commisioner_georgieva.htm
http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/news/newsflash/back_to_school_in_portugal.htm
http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/news/newsflash/back_to_school_in_portugal.htm
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бъдат доброволни и в тясна координация с Представителството на Европейската 
комисия в България.   
Европейската година на доброволчеството е едновременно празник и 
предизвикателство. Тя отбелязва ангажираността на милиони хора в Европа, които 
работят в и за своите общности през свободното си време без заплащане – 
например в училища, болници, спортни клубове, летища по време на тежки 
снеговалежи, за защита на околната среда, за осигуряване на социални услуги и за 
помагане на хора от други държави. Техните усилия и тези на хиляди организации в 
доброволчески дейности се отразяват върху нашия живот по безброй начини. От 
друга страна Европейската година на доброволчеството е предизвикателство към 
две трети от европейското население, които не участват в доброволчески дейности. 
Важно е те да знаят, че участвайки, биха допринесли за положителна промяна.    
Част от информационната кампания за Европейската година на доброволчеството 
2011 е  европейският доброволчески тур: http://europa.eu/volunteering/en/tour. Той 
е "пътуващ" и е предвидено да се организира във всяка държава-членка на ЕС през 
цялата 2011 година. Според календара на тура се предвижда той ще бъде в София от 
21 до 27 ноември 2011 г., предоставяйки възможност на доброволчески организации 
от България да разкажат на широката общественост за своите доброволчески 
дейности и да покажат свои информационни материали и презентации. 
Представителите на Team Europe junior – 2011 ще имат възможността да се включат 
в това голямо събитие. 
Повече информация може да бъде прочетена тук: 
http://europa.eu/volunteering 
 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 
 
1. Основна цел 
С този пилотен конкурс Представителството на Европейската комисия в България 
цели да събуди интерес и да засили осведомеността на местно, регионално и 
национално равнище, в училищата и университетите, относно доброволчеството и 
неговите реални измерения. Давайки своя личен пример, Team Europe junior – 2011 
ще допринесат за тази кауза.  
2. Специфични цели 
2.1. Подготовка и обучение на Team Europe junior – 2011 – календар: 
Представителството на Европейската комисия ще съдейства за съответната 
подготовка и координация при осъществяването на информационната дейност на 
Team Europe junior – 2011. 
- двудневно посещение на европейските институции в Брюксел в две групи по 24 
участника: 

• 03 – 04 /02/2011, първа група 
• 24 – 25/02/2011, втора група 

Представителството на Европейската комисия ще покрие разходите за: 

http://europa.eu/volunteering/en/tour
http://europa.eu/volunteering
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- 2 нощувки в София за участниците от страната – за вечерта преди пътуването и за 
вечерта след кацане, включително трансфер от хотела до летище София и обратно; 
- самолетни билети; 
- обяд в Брюксел с представител на кабинет на комисар; 
- хотел в Брюксел – 1 нощувка и закуска; 
- трансфер с автобус от/до летището в Брюксел, и от хотела до сградата, 
определена за посещение на Комисията. 
Пътните разходи в България до София и обратно се поемат от участниците, както и 
пътните им и лични разходи в София. 
- координационна среща – обучение с Представителството на Европейската 
комисия през април 2011 г. С изключение на пътните разходи в България до 
София/или друг град/ и обратно, които се поемат от участниците неживеещи в 
София, Представителството на Европейската комисия ще покрие необходимите 
разходи за организацията на координационната среща – обучение. Допълнителна 
детайлна информация ще последва през март 2011 г. 
2.2 Доброволческа основна  задача – календар: 
- От участниците в Team Europe junior – 2011 се очаква да се свържат с 
училището, което са завършили (директор, бивш класен ръководител, 
педагогически съветник или друг учител) през март-април 2011 г. и да организират 
за месец май 2011 г. точен ден – например на 9 май, деня на Европа - час и тема на 
презентацията, свързана с ЕС, за своето връщане в училище с оглед възрастта на 
своята аудитория. Тази информация, заедно с основните точки на презентацията, 
трябва да бъде изпратена и съгласувана с Представителството на Европейската 
комисия най-късно до 20 април 2011 г.  
- От училищата се очаква да съдействат за организацията и поне 20 ученика да 
имат възможност да се срещнат с участника от Team Europe junior – 2011 в 
доброволческата инициатива. 
- Представителството на Европейската комисия ще съдейства със специално 
подготвени писма към директорите на училищата за тази доброволческа 
инициатива. Разходи по пътуване, престой и връщането в училище няма да бъдат 
поемани. Ще бъдат предоставени информационни материали, които да бъдат 
занесени и раздадени в училище от самите участници в Team Europe junior – 2011, 
за да бъдат подпомогнати в срещата им с учениците.  
- След участието си в тази инициатива, както и във всяка друга през 2011 година по 
покана на Представителството на Европейската комисия или на информационната 
мрежа Европа Директно, от участниците в Team Europe junior – 2011 ще бъде 
очакван кратък информационен материал (1 до 2 страници) и снимки от тяхното 
участие да бъдат предоставени на Представителството на Европейската комисия, 
като е възможно те да бъдат публикувани. 
- В периода 21 - 27 ноември 2011 година от Team Europe junior – 2011 ще се 
очаква да участват в специален доброволчески тур в София, където да разкажат за 
своето участие в този екип и да споделят своя опит и добри практики от 
извършените информационни дейности през 2011 година. За тази цел е 
необходимо всеки да си изгради собствен архив – снимки, собствени авторски 
колажи, викторини, въпроси, презентации и всякакви други информационни 
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материали, които да може да покаже на заинтересованите страни по време на 
доброволческия тур в София. Разходи по пътуване и престой в София няма да 
бъдат поемани. Ще бъдат предоставени информационни материали, които да бъдат 
занесени и раздадени от самите участници на мястото на събитието. 
Представителството на Европейската комисия ще разпространи информация до 
всички участници за точното място  и час на започване на тази проява. 
- През декември 2011 г. всички участници от Team Europe junior – 2011, които са 
изпълнили своята основна доброволческа задача, ще получат специални грамоти 
– сертификати на български и английски език (или на който и да е от трите 
работни езика на ЕС, при поискване на смяна на английския език) за участието си в 
този пилотен иновативен проект на Представителството на Европейската комисия в 
България. 
3. Право на участие 
Право на участие в конкурса имат граждани на възраст над 18 години, които са 
студенти в бакалавърски, магистърски, докторски програми, както и студенти, които са 
участвали/участват в програма "Еразъм" или други европейски програми и проекти. 
Участниците в конкурса ще бъдат помолени да представят валидни студентски 
книжки/карти, ако бъдат допуснати до втори етап на конкурса. 
4. Условия  за участие 

 Конкурсът се състои от 2 етапа – 1) изпращане на заявления за 
участие и 2) устно представяне в Информационния център на ЕС, 
ул. "Московска" 9, София 1000. 

4.1 Първи етап: 
4.1.1 Заявлението за участие се състои от: 

а) Формуляр-заявление за участие 
б) Мотивационно писмо до 300 думи 
в) PowerPoint презентация от максимум 15 слайда, до максимум от 10 MB, 

подготвена от кандидата. Презентацията трябва да бъде в рамките на 
изброените по-долу теми, но може да бъде избрана и тяхна подтема: 

- Европейска година на доброволчеството 2011. Създаване на европейски 
доброволчески корпус за хуманитарна помощ. 

- Изграждане на пространство на свобода, правосъдие и сигурност. Правата на 
гражданите на ЕС 

- ЕС на световната сцена – готов ли е за състезание? 
- Бъдещето на ЕС и на неговото разширяване 
- Нов бюджет за нови политики? Необходима ли е промяна на бюджета на ЕС? 

Необходими ли са нови политики на ЕС и, ако да, какви? 
- Бъдещето на ЕС и стратегията "Европа 2020" 

4.1.2 Езици на заявлението – български или английски. 
 Всеки кандидат може да подаде заявление само на един език. 
4.1.3 Като участва в този конкурс, кандидатът заявява, че е носител на пълните 

авторски права върху всички информационни материали, които ще предоставя 
за целите на този конкурс. Представителството на Европейската комисия в 
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България е освободено от всякакви претенции на трети лица, свързани с 
използването на предоставените материали за промоционалните цели на 
конкурса, част от комуникационните дейности на Представителството на 
Европейската комисия в България.  

4.1.4 За промоционалните цели на конкурса, участникът предоставя на 
Представителството на Европейската комисия в България авторските права за 
всички информационни материали  във връзка с информационните дейности 
по този конкурс през 2011 година, които са част от участието му/й в Team 
Europe junior – 2011. 

4.1.5 Участникът в конкурса е съгласен Представителството на Европейската 
комисия да публикува името му/й, специалността и учебното заведение, в 
което учи, новини за информационните дейности във връзка с участието в 
този конкурс и имейл за връзка, онлайн и на твърд носител за 
промоционалните цели на конкурса.  

4.1.6 Представителството на Европейската комисия си запазва правото да не допуска 
до участие в конкурса кандидати, чиито мотивационни писма и/или 
презентации не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с 
общоприетите морални норми. 

4.1.7 С подаване на заявление за участие в този конкурс кандидатът се съгласява да 
участва в подготовката и обучението според т. 2.1 и да изпълни 
доброволческата основна  задача според т. 2.2, както и всички останали точки 
на регламента на конкурса. Той/тя се съгласява да спазва необходимите 
изисквания за визуалност на инициативите по време на участието си в Team 
Europe junior – 2011 и да съгласува информационните си действия с 
Представителството на Европейската комисия в България. Изискванията за 
визуалност ще бъдат предоставени и дискутирани по време на специалното 
обучение. 

4.1.8 Отказ от участие в конкурса след подаване на заявление може да бъде направен 
от страна на кандидата в срок до 04/02/2011 г. В случай на непредвидени 
обстоятелства участникът трябва да изпрати по електронен път на адрес: 
infocentre@evropa.bg до Представителството на Европейската комисия искане за 
напускане на Team Europe junior – 2011 с ясни аргументи за това. Това ще 
прекъсне участието в специфичните дейности, предвидени за Team Europe 
junior – 2011, както и няма да бъде предоставена специална грамота-сертификат 
през декември 2011 г. 

 Представителството на Европейската комисия си запазва правото при 
необходимост и при непредвидени обстоятелства да разпусне Team Europe 
junior – 2011 и да освободи отделни членове от екипа в случай, че не следват 
поетия ангажимент да изпълнят основната доброволческа задача. В тези случаи 
няма да бъде предоставена специална грамота-сертификат през декември 2011 
г.   

4.1.9 Изпращане на заявления за участие 
Мотивационното писмо и PowerPoint презентацията за участие в конкурса се 
подават, придружени от попълнен, подписан и сканиран формуляр-
заявление за участие. Всеки участник може да участва само с една презентация. 

mailto:infocentre@evropa.bg
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Формулярът-заявление за участие, мотивационното писмо и PowerPoint 
презентацията се пращат по електронен път на адрес: infocentre@evropa.bg за 
конкурса "Team Europe junior – 2011". Всеки кандидат ще получи на 
електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация в 
конкурса.  
До участие в конкурса няма да бъдат допускани заявления за участие, подадени 
след срока за получаване. 

4.1.10 За въпроси  
Въпросите могат да бъдат задавани само в писмен вид на имейл 
infocentre@evropa.bg – Информационен център на Европейския съюз.  
Отговорите ще бъдат изпращани по имейла на питащите, както и ще се 
публикуват на интернет страницата на Представителството на Европейската 
комисия, за да могат всички кандидати да ги консултират при необходимост: 
http://ec.europa.eu/bulgaria 
 
Срок за последен отговор на въпросите – 19/01/2011 година. 

4.1.11 Срок за получаване  
Заявленията за участие в конкурса трябва да бъдат получени най-късно до 
17:30 часа на 20/01/2011 година. 

4.2 Критерии за оценка и допускане до втори етап 
 - креативност, +10 точки 
 - изчерпателност и точност (спазени изисквания на заданието), +20 точки 
 - оригиналност, +10 точки 

Кандидатите, които получат над 30 точки сборен резултат, ще бъдат поканени 
да говорят по темата на презентацията си. 

4.3 Втори етап 
Представяне на презентацията в Информационния център на ЕС, ул. 
"Московска" 9, София 1000. Отговор на 2 до 3 въпроси на журито. 
Календар: 
- 24/01/2011 – представяне на презентации на 1 група от кандидати 
- 08/02/2011 – представяне на презентации на 2 група от кандидати 
За студентите, идващи от страната, е предвидено осигуряване на хотел в София 
– една нощувка и закуска преди представянията, съответно на 23/01/2011 и 
07/02/2011. Пътните разходи до София се поемат от участниците. 
В двете сесии на представянията са предвидени по две кафе паузи и лек обяд, 
разходите за които се покриват от Представителството на Европейската 
комисия.   
Работни езици: български и английски. 

4.4 Критерии за оценка на представянето 
- комуникационни умения, включващи атрактивно поднасяне на материала, +30 

точки 
- компетентност по темата, +20 точки 
- яснота и точност на посланието, +10 точки 

mailto:infocentre@evropa.bg
mailto:infocentre@evropa.bg
http://ec.europa.eu/bulgaria
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5. Избор на победителите в конкурса "Team Europe junior – 2011"  
Участниците в този конкурс ще бъдат оценявани от жури, включващо 
представители на Представителството на Европейската комисия в България, 
представители на Team Europe Bulgaria и информационната мрежа Европа 
Директно – България.  
Точките, събрани в първия етап, ще бъдат прибавени към точките, събрани 
през втория етап. На всяка от оценителните сесии ще бъдат избрани по 24 
победители, събрали най-голям общ брой точки.  
На втория етап на конкурса е възможно да присъстват гости – наблюдатели, 
без да участват в оценяването на представянията, но с право на мнение и 
съвети. Предвижда се да бъдат поканени експерти – представители на 
националния изпълнителен орган в България на Европейската година на 
доброволчеството 2011 от Министерство на културата, както и представители 
Министерството на образованието, младежта и науката, представител на 
Информационното бюро на Европейския парламент за България, както и 
представители от Представителството на Европейската комисия, които не 
участват директно в организацията на конкурса. 
Обявяването на резултатите от конкурса и имената на победителите ще се 
състои през февруари 2011 година. 

6. Съхранение на лични данни 
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие 
с Regulation (EC) No 45/2001 и няма да бъдат предоставяни на трети страни. 
Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и 
съответното им награждаване и бъдещо участие в Team Europe junior – 2011. 

7. Приемане на правилата на конкурса 
С изпращане на заявлението за участие в конкурса участниците декларират, че 
са запознати и приемат условията на конкурса.  

8. Други 
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, 
подлежат на конкретно решение от страна на журито. 

 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/Reg_45-2001_EN.pdf
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