
 

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент 

обявява конкурс за участие в 

 

European Youth Event 2016 – най-голямото младежко събитие в Европа! 

20 – 21 май 2016 г., Страсбург, Франция 

 

Българските евродепутати 

Илияна Йотова, Георги Пирински, Момчил Неков, Сергей Станишев 

 

ще дадат шанс на 40 млади хора да се срещнат с повече от 7000 младежи от цяла Европа! 

 

Спечели пътуване до Франция и участие в #EYE2016! 
 

Какво? 

• Дискусии, политически дебати и работни срещи с европейски политици и 

високопоставени лектори от бизнеса и гражданското общество 

• Лаборатории за идеи, дигитални игри и други специални формати 

• Фестивал YO!Fest (Младежко селище и фестивал), организиран от Европейския 

младежки форум 

• Концерти и спектакли на открито и закрито по време на събитието 

 

Как? 

За да участваш в конкурса, в срок до 20 декември 2015 г. ни изпрати 

• попълнен формуляр за регистрация 

• есе на български или английски език в обем до 3 стр. по една от следните теми: 

1. War and Peace: Perspectives for a Peaceful Planet 

2. Apathy or Participation: Agenda for a Vibrant Democracy 

3. Exclusion or Access: Crackdown on Youth Unemployment 

4. Stagnation or Innovation: Tomorrow's World of Work 

5. Collapse or Success: New Ways for a Sustainable Europe 

 

на email: s-d.delegationBG@europarl.europa.eu 

Одобрените участници ще получат потвърждение до 28 декември. 

 

Кога? 

18 – 23 май 2016 г., в сградата на Европейския парламент в Страсбург, Франция 

 

Повече информация и програма на събитието: 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/ и приложените файлове. 
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

• кандидатите трябва да бъдат на възраст 16 – 30 г. 

• да владеят добре английски език 

• да могат да пътуват в периода 18 – 23 май 2016 г. (шест пълни дни). Пътуването от 

София до Страсбург ще бъде осъществено с автобус съгласно следния график: 

 

сряда, 18 май 2015 г. 

05.00 ч. Тръгване от София 

22.00 ч. Нощувка в Словения 

четвъртък, 19 май 2016 г. 

09.00 ч. Тръгване 

18.00 ч. Пристигане в Страсбург. Нощувка 

петък, 20 май 2016 г. 

EYE 2016 

събота, 21 май 2016 г. 

EYE 2016 

неделя, 22 май 2016 г. 

10.00 ч. Тръгване от Страсбург 

18.00 ч. Пристигане в Словения. Нощувка 

понеделник, 23 май 2016 г. 

05.00 ч. Тръгване 

22.00 ч. Пристигане в София 

 

За избраните участници, Делегацията ще осигури: 

• пътуване София – Страсбург – София (с автобус) 

• настаняване в Страсбург (3 нощувки) 

• настаняване по време на пътуването (Словения, 2 нощувки, с включени закуски) 

 

Разходи за сметка на участниците: 

• Храна по време на пътуването 

• Храна и транспорт в рамките на града по време на събитието 

 

 

За повече информация: s-d.delegationBG@ep.europa.eu или 

Офис на Илияна Йотова, iliana.iotova@europarl.europa.eu 

Офис на Георги Пирински, georgi.pirinski@europarl.europa.eu 

Офис на Момчил Неков, momchil.nekov-office@europarl.europa.eu 

Офис на Сергей Станишев, sergei.stanishev@europarl.europa.eu 
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