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“АГОРА – Демократични ценности и култура в Европа” 

 

Като взеma предвид: 

• Решение за Договор за безвъзмездна помощ № 2019 - 1558/001 - 001: от 01-10-2019 до 31-09-2021 между 

водещия партньор и Европейската комисия по програма „Европа за гражданите“: направление 2 – 

“Демократична ангажираност и гражданско участие”  

• Ръководството за програмата, достъпно на уебсайта на EACEA. 

за изпълнението на проект „AGORA - Демократични ценности и култура в Европа“, КОД: 612730-CITIZ-1-2019-1-

CY-CITIZ-NT, одобрен от управляващия орган, се прави следното споразумение между партньорите по проекта. 

 

Член 1 

Страни по споразумението 

Страните по настоящото споразумение са: 

Водещия партньор  Община Атиено, булстат: 90001574W, адрес: Архиепископ Макарио 3то 

авеню №2, ПК 7600, град Атиено, държава Кипър, законен представител Кирякос Кареклас, 

кмет, лице за контакти Ставрула Георгиу, email: agora@athienou.org.cy 

 

Партньор, Община Смолян, булстат: 00615118, бул. „България“ 12, град Смолян, държава България, 

законен представител Николай Мелемов, кмет, лице за контакти Марин Захариев, заместник-кмет, e-

mail: m.zahariev@smolyan.bg   

  

“AGORA – Демократични ценности и култура в Европа ” 

Споразумение за партньорство 
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Член 2 

Предмет на споразумението 

1. Предмет на настоящото споразумение е структурата и разпределението на задълженията между 

водещия партньор и другия партньор за изпълнение на проекта „AGORA - Демократични ценности и 

култура в Европа“, КОД: 612730-CITIZ-1-2019-1-CY- CITIZ-NT, както е посочено в приложенията, които 

включват: 

• Бюджет по партньор, план на разходите по партньор, разпределение на задачи и цели, крайни 

цели и резултати по партньор (приложение I), 

• Ръководство за разпространение (приложение II) 

• Описание на дейностите (приложение III) 

2. Приложенията, включително всички разпоредби, на които се основават и за които се отнасят, се 

считат за неразделна част от настоящото споразумение. 

3. Приложенията и настоящото споразумение са обект на авторски права от водещия партньор, като 

същевременно възпроизвеждането, използването, дублирането или разпространението е забранено. 

 

Член 3 

Задължения на партньорите 
 

 

Задължения на Водещия партньор 

1. Водещият партньор ще спазва всички задължения, произтичащи от Споразумението за 

безвъзмездна помощ и наръчника за програмата. 

2. Водещият партньор е законово обвързан с Европейската комисия и управляващия орган на 

програма „Европа за гражданите“ за подходящо изпълнение на дейностите по проекта и 

финансовото управление на проекта в съответствие със Споразумението за безвъзмездна 

помощ и наръчника за програмата. 

3. Водещият партньор отговаря за всяка комуникация в рамките на проекта с управляващия 

орган и Европейската комисия и се обръща към съответните органи за запитвания, 

отправени от партньорите по проекта. 

4. Водещият партньор редовно ще информира партньора за всякаква подходяща комуникация 

между водещия партньор и управляващия орган относно подходящото изпълнение на 

проекта. 

5. Преди да представи искане за промяна до управляващия орган, поискан от някой от 

партньорите или предложен от водещия партньор, водещият партньор уведомява 

консорциума и иска тяхното потвърждение относно предложените промени. Водещият 

партньор може да определи срок на партньорите за това одобрение, така че след този срок 

предложените промени да се считат за одобрени от партньорите. 

6. Водещият партньор ще бъде единственият партньор на консорциума, който окончателно 

одобрява всяко финансово споразумение по време на периода на изпълнение на проекта, 
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определен в Споразумението за безвъзмездна финансова помощ (период на проекта от 01-

10-2019 до 31-09-2021), преди предложенията, направени от партньорския партньор, и 

плащанията, свързани с изпълнението на проекта. Водещият партньор ще предостави на 

другия партньор бюджетната линия като едининен принос. 

 

Задължения на останалите партньори 

 

1. Партньорът ще направи всичко възможно, за да изпълни проекта, както е дефинирано в 

настоящото споразумение и в съответствие с последната одобрена версия на формуляра 

за кандидатстване. 

2. Партньорът спазва разпоредбите на Споразумението за безвъзмездна помощ, Наръчника 

за програмата, Програмата за сътрудничество и последната одобрена версия на 

формуляра за кандидатстване. 

3. Партньорът трябва да спазва указанията, регламентите и сроковете, определени от 

водещия партньор и да сътрудничи за най-добрия възможен резултат от проекта. 

4. Партньорът си сътрудничи с посочения персонал. Съдружникът може да избере 

ръководител на проекта за изпълнение и обучител / професор, за да обучи участниците. 

Бюджетът на управленските разходи съгласно Приложение I може да покрие всички 

необходими плащания за лицата, ангажирани от партньора. 

 

Освен това партньорът трябва да изпълни следните задължения: 

1. Да назначи ръководител на проекта и лице за контакт за частите от проекта, за които 

отговаря, и да даде на водещия партньор пълномощното да представлява партньора в 

проекта; 

2. Да предоставя на водещия партньор цялата информация в предписаната форма, 

необходима за съставяне на задължителните отчети за проекта, както и всички други 

доклади за дейности, искания за плащане и други документи или информация, поискани от 

управляващия орган. Така поисканата информация ще бъде предоставена на водещия 

партньор навреме и пълна; 

3. Да присъства на партньорските срещи (организирани или чрез физическо присъствие или 

онлайн чрез скайп и т.н.) и да информира водещия партньор предварително в случай на 

липса на достъп 

4. Активно насърчаване на участието на групите от заинтересовани страни в техния регион, 

тяхното участие в проекта и тяхното сътрудничество по отношение на разпространението на 

резултатите от проекта; 

5. Незабавно да реагира на всяко искане на водещия партньор, на програмните органи и 

органи, участващи в изпълнението на програмата, по-специално за исканията, свързани с 

координацията, изпълнението и оценката на проекта; 

6. Да уведомява незабавно водещия партньор за всяко събитие, което би могло да доведе до 

временно или окончателно прекратяване или всяко друго отклонение на проекта, както и 
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всяка промяна, свързана с името на организацията, нейните данни за контакт, правен статус 

или всяка друга промяна във връзка с юридическото лице на партньора, която може да окаже 

влияние върху проекта или върху тяхната допустимост към програмата. 

7. Да спазва предоставения бюджетен ред (Приложение I), разпределението на задачите и 

целите и резултатите по партньор, както е посочено в (Приложение III) към настоящото 

Споразумение, и да уведомява водещия партньор незабавно за всяко събитие, което може 

да доведе до отклонение. 

8. По отношение на всички видове предимства, предоставяни на участниците, като необходими 

материали, кетъринг, кафе-паузи и др., партньорът трябва да представи най-малко три (3) 

оферти заедно с прогнозния бюджет. Впоследствие водещият партньор ще вземе 

окончателното решение и партньорът ще изпълни съответно (виж също задълженията на 

водещия партньор, № 6).  

 

Член 4 

Допустимост на разходите 
 

1. Партьорът може да докладва допустимите разходи само на водещия партньор, който има последната 

дума за вземане на решение и уреждане в сътрудничество с партньора за разпределението на бюджета, 

предвид финансовите регламенти, произтичащи от Споразумението за безвъзмездна помощ. За да се 

считат за допустими, отчетените разходи на партньора:  

a) са свързани с дейности и разходи, които се извършват и изплащат от датата на 

Споразумението за безвъзмездна финансова помощ до крайната дата на проекта, т.е. 31-

03-2021; 

b) са свързани с дейности, необходими за осъществяване на проекта и постигане на целите, и 

резултатите на проекта и са включени в бюджетния ред, посочен в приложение I; 

c) са бъдат разумни, обосновани и спазват приложимите правила на ЕС и програмите. При 

липса на правила, определени на равнище ЕС или на програмата или в области, които не са 

точно регламентирани важат националните или институционални правила в съответствие с 

принципите на доброто финансово управление; 

d) да бъдат направени и подкрепени с надлежни доказателства, подпечатани и подписани най-

малко три различни оферти за цена, които да са предоставени на на водещия партньор в 

дадения срок, позволяващи идентификация и проверка; 

e) да е възможно да бъдат индетифицирани, да подлеждат на проверка, да са правдоподобни, 

определени в съответствие със съответните счетоводни принципи и записани в отделна 

счетоводна система или с подходящ счетоводен код; 

1. В случай че партньорът не спазва правилата за допустимост, водещият партньор и / или програмните 

органи могат да наложат коригиращи мерки, които трябва да бъдат приложени от съответния партньор. 

Тези коригиращи мерки могат да доведат до изключване на неприемливи разходи и до искането за 

връщане на цялата или част от съответната субсидия от партньора. 

 

Член 5 
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Вземане  на решения в рамките на Споразуменито 
 

   1. Решения по отношение на: 

• общият бюджет на проекта - ще се вземат от водещия партньор 

• искането за изключване и добавяне на партньори ще бъде направено от водещия партньор в 

съответствие с инструкциите на Програмата и преди необходимата комуникация с Европейската 

комисия (управляващ орган) 

 

Член 6  

Финансиране на дейности и разходи за подготовка 
 

Финансирането на дейности се ръководи от принципа на водещия партньор. Водещият партньор е 

единственият, който бюджетира, договаря и извършва разплащане, осигурява проверка, отчита 100% от 

разходната стойност и получава съответното финансиране от програмата „Европа за гражданите“. 

Условията за разпределяне на разходите между партньорите се определят между участващите 

партньори съгласно бюджетния ред от приложение I. 

 

Член 7  

Правила за разпределяне на бюджета 
 

Водещият партньор ще прехвърли разпределения бюджет на партньора в 3 стъпки: 
 
1. Първото финансиране 60% ще бъде преведено на партньора максимум 30 дни след подписване на 
споразумението за партньорство, като първото плащане за предварително финансиране се получава от 
Управляващия орган 
2. Окончателното плащане - 40% ще бъдат преведени на партньора в рамките на 90 дни след 

одобряването на окончателния доклад от Европейската комисия и след като водещият партньор получи 

окончателното плащане от Управляващия орган.  

 

Водещият партньор може да реши, въз основа на напредъка или в отговор на проблем от страна на 
партньор, да извърши необходимите промени в отговорностите на партньора, което може да повлияе 
на разпределения бюджет на партньорите. 
 
Партньорът се ангажира да харчи бюджета съгласно правилата на „Европа за гражданите“ и 

финансовите разпоредби, изброени в съответните указания, и да предоставя на водещия партньор 

копия на финансовите документи на всеки 60 дни или при всяко искане на координатора.  

 

Член 8 

 

Изпълнение на проекта и програмата 
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1. В случай че един партньор по проекта не постигне успешно една или повече очаквани цели, 

или резултати, както са посочени в проекта и описани в Приложение I, заинтересованият 

партньор по проекта е отговорен да следва исканите корективни мерки от страна на водещия 

партньор и програмните органи. 

2. В случай, че един или повече партньори на проекта не спазят утвърдените договорености за 

навременно приключване на работата, на бюджета и на резултатите, както са определени в 

приложенията към това споразумение, Управляващият орган може да намали субсидията, 

отпусната за проекта и ако е необходимо, даспре проекта, като прекрати Споразумението за 

безвъзмездна помощ. В такива случаи съответният (ите) партньор (и) на проекта ще носи/ят 

отговорност в съответствие с член 8 от настоящото споразумение. 

3. Плащанията за субсидия, които не са поискани от всеки партньор по проекта навреме и изцяло, 

както е посочено в плана за разходите, включен в приложение III, могат да бъдат загубени за 

съответния проектен партньор. 

 

Член 9 

Отговорност  
 

1. В случай че партньорът по проекта не спазва задълженията си, както е уговорено в настоящото 

споразумение и съответните приложения, съответният партньор е единствен отговорен за всички 

задължения, щети и разходи, произтичащи от неспазването. 

В случай че проектният партньор не изпълни задълженията си по някаква причина по време на 

изпълнението на проекта, партньорът трябва незабавно да съобщи това писмено на водещия партньор 

и останалите партньори по проекта.. 

 

 

 

 

 

Член 10 

 

Публичност и комуникация 
 

1. Всеки партньор по проекта ще прилага Плана за комуникация и разпространение, който 

осигурява адекватно популяризиране на проекта и неговите резултати към потенциални целеви 

групи, заинтересовани страни в проекта и широката общественост в съответствие с насоките на 

водещия партньор и в съответствие с Приложения I и II. 

2. Освен ако не се изисква различно от водещия партньор, всяка дейност, свързана с 

комуникацията и разпространението на дейностите по проекта, известие или публикуване във 

връзка с проекта, извършена под каквато и да е форма и по всякакъв начин, включително 

Интернет и използването на социални медии , трябва да използват логото на проекта и 

съответното лого на Европейската комисия и трябва да се позовават на официалния уебсайт и 

акаунти на проекта. 



    

   

Page 7 of 17 
 

 

Член 11 

Права на интелектуална собственост 
 

1. Цялата интелектуална собственост и резултати (независимо дали са материални или 

нематериални), които произтичат от проекта, ще бъдат собственост на проектния консорциум. 

 

2. Независимо от условията на член 10.1, резултатите от проекта трябва да бъдат предоставени 

на широката публика безплатно от проектния консорциум. Управляващият орган и всеки друг 

заинтересован участник в Програмата (като националните звена за контакт, Европейската 

комисия) могат да си запазят правото да ги използват за информационни и комуникационни 

действия по отношение на програмата. Ако съществуват права на интелектуална и индустриална 

собственост, които са предоставени на проекта, те ще бъдат напълно спазени, при условие че 

писмено уведомен от водещия партньор и партньорите по проекта на управляващия орган. 

 

Член 12 

 

Сътрудничество с трети страни и външно възлагане 
 

В случай на сътрудничество с трети страни, включително доставчици на стоки / услуги, партньорът по 

проекта следва финансовите указания на програмата 

 

Член 13 

Продължителност и право на прекратяване 

 

1. Споразумението влиза в сила от датата на официалното начало на проекта 01-10-2019 до 31-

03-2021 и има обратно действие. Той ще остане в сила до пълното изпълнение на задълженията 

на водещия партньор и партньорите съгласно настоящото Споразумение за партньорство по 

проекта и Споразумението за безвъзмездна помощ. По-специално, всички необходими 

разпоредби за изпълнение на архивирането; докладването пред Европейската комисия и 

задълженията за одит в случай, на поискване Управляващия орган, остават в сила до пет (5) 

години след края на периода на проекта. 

2. Споразумението може да бъде прекратено преждевременно, два (2) месеца предварително с 

писмено уведомление за всяка дейност по проекта: 

a) с решение, взето от водещия партньор, в случай че партньор по проекта не изпълни 

задълженията по проекта и общо договорени действия в настоящото Споразумение за 

партньорство. В този случай водещият партньор ще предостави на партньора по проекта 

подробен доклад. 
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b) С решение, взето от партньора по проекта, в случай че водещият партньор не спазва 

задълженията си, произтичащи от настоящото споразумение. В този случай партньорът по 

проекта ще предостави на водещия партньор подробен отчет за изпълнените действия 

В случай на промяна на Консорциума на проекта, водещият партньор ще информира управляващите 

органи и Консорциума. 

Ако един от партньорите по проекта се оттегли от партньорството, водещият и партньорите по проекта 

се стремят да покрият приноса на дейностите на оттеглящия се партньор по проекта, докато чакат 

решението на управляващия орган за замяна на партньора или необходимите действия от страна на 

водещият партньор. 

 

Член 14 

Неизпълнение на задължения и спорове 

 

1. Ако някой от партньорите по проекта не изпълни задълженията си, водещият партньор се 

свързва със съответния партньор и напомня да се съобрази в рамките на максимум 7 дни или 

по-малко, в зависимост от спешността на ситуацията. Водещият партньор полага всички усилия 

да се свърже със съответния (ите) партньор (и), за да разреши трудностите, включително да 

потърси съдействието на управляващия орган на програмата. 

2. Ако неизпълнението на задълженията продължи, въпреки уведомленията, както е посочено в 

точка първа от настоящия член, водещият партньор може да реши да изключи съответния 

партньор от проекта. Управляващият орган се информира незабавно от водещия партньор за 

намерението да се изключи партньор от проекта. 

3. В случай на неизпълнение на задължението на партньора, което има финансови последици за 

финансирането на проекта като цяло, водещият партньор може да поиска обезщетение за 

покриване на съответната сума.. 

4. В случай на спорове, дори и да бъдат разглеждани като такива само от един от партньорите, 

които могат да възникнат поради по-нататъшно споразумение или реални действия, които 

изцяло или частично са предмет на настоящото споразумение, партньорите по проекта първо 

ще работят за постигане на приятелско споразумение. В случай, че съдружниците не постигнат 

дружелюбно споразумение, спорът се решава от компетентния съд в района, в който водещият 

партньор има седалище. Седалището на водещия партньор се намира на адрес 2, Архиепископ 

Макариос 3, 7600 Атиено, Ларнака, КИПЪР 

 

Article 15 

 

Изискване за погасяване 

1. Ако програмните органи в съответствие с разпоредбите на Споразумението за отпускане на 

безвъзмездна помощ изискват възстановяване на цялата или на част от вече прехвърлената 
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субсидия, всеки заинтересован партньор е длъжен да възстанови своя дял от сумата на 

субсидията, получена неправомерно (ако е приложимо) на водещия партньор. 

 

Член 16 

 

Изменение на споразумението за партньорство по проекта 

1. Настоящото споразумение се променя само писмено чрез изменение преди подписването на 

партньорите. Всяка промяна в споразумението за партньорство след подписването на 

партньорите не е приемлива. 

2. Изменения в проекта (например относно график, бюджет или дейности по разпространение), 

одобрени от управляващите органи, в съответствие с процедурата, определена в Ръководството 

на програмата, могат да бъдат извършени без изменение на настоящото споразумение. 

Член 17 

 

Работен език 
 

Работният език на това партньорство е английски. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Насоки за бюджета 

 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Описание Сума 

1. Разходи за персонал 

2. Разходи за пътуване и нощувки 

3. Наем на стая / устен превод / превод / 

технически ресурси 

4. Разходи за комуникация / разпространение 

5. Координационни разходи 

20.000,00€ 
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АНЕКС II 

Ръководство за разпространение 

Цел на ръководството 

Настоящото ръководство е създадено с цел да помогне на партньорите на проекта да постигнат 

възможно най-доброто разпространение на проекта и неговите основни дейности. Ръководството се 

фокусира върху представянето на основния материал за разпространение на проекта и предоставя 

цялата необходима информация на партньорите. 

 

Използване на материалите за популяризиране и разпространение на проекта 

Подготовка - Популяризиране на всяка дейност преди изпълнението: 

- Изготвяне на прессъобщение най-малко две седмици преди изпълнението на дейността. 

- Публикуване на съобщението на официалната страница на проекта в социалните медии, в която 

всеки партньор е оторизиран като мениджър на акаунти. 

- Използване дигиталния постер на проекта, предоставен от водещия партньор, който може да 

бъде променен от партньора преди одобрението на водещия партньор. 

- Популяризиране на писмото за покана на официалните гости и участниците в дейността най-

малко две седмици преди изпълнението на дейността, преди одобрението на водещия партньор. 

- Използване на логото на проекта, логото на ЕС (с текста: финансирано от програмата „Европа 

за гражданите на Европейския съюз“) и логото на партньора във всеки произведен материал. 

По време на изпълнението на всяка дейност: 

- Флаер на проекта. 

- Банер, който притежава всеки Партньор. 

- Печатен плакат на проекта. 

- Фото покритие на дейността и предоставяне на водещия партньор на материала. 

- Използване на акаунти в социалните медии на проекта за разпространение на резултатите от 

него. 

- Използване на предоставената презентация Power Point за целите, дейностите и членовете на 

консорциума, като се поддържа видимостта и разбирането на участниците по проекта. 

След изпълнението на всяка дейност: 

- Изготвяне на прессъобщение, представящо резултатите от проекта в рамките на следващите 2 

дни и предоставяне на документа на водещия партньор. 

- Популяризиране на получените резултати и материали до края на проекта в социалните медии 

и уебсайтовете на проекта и от партньорите на проекта. 

 

По време на изпълнението на проекта: 
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- Популяризиране на официалния уебсайт на проекта и създаване на материал за добавка, за да 

бъде по-конкурентоспособен, широко разпространен и привлекателен за обществеността. 

- Популяризиране на официалните акаунти в социалните медии на проекта, за да се повиши 

видимостта на дейностите, целите и резултатите на проекта. 

- Популяризиране на материалите по проекта, създадени с цел осигуряване на видимост и 

достъпност на всички заинтересовани лица. 

- Популяризиране на дейностите и резултатите на проекта в уебсайтовете на партньорите и 

социалните медии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ДЕЙНОСТИ 

ACTIVITY ВИД МЯСТО ДАТА БРОЙ УЧАСТНИЦИ 

01 Церемония по откриване Атиену, Кипър Следва да се уточни 
 

8 участника на 

партньор 

СЪДЪРЖАНИЕ По време на церемонията по откриване 
ще бъде организирана пресконференция, 
която ще представи проекта, неговите 
цели и дейности пред младите участници, 
местните власти, местната общност и 
националната преса. Ще се проведе и 
начална среща между представителите 
на партньорските организации, така че 
подробности относно всички етапи на 
проекта да бъдат уредени. 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ: 

Това събитие е отправна точка на проекта, 
целящо да увеличи максимално видимостта 
на своите дейности и резултатите от него. 
Той също така цели да ангажира местната 
общност, местните власти и националната 
преса към проекта. Началната среща между 
представителите на организациите има за 
цел да повиши качеството на изпълнението 
на проекта и да даде възможност на 
партньорите да започнат ползотворно 
сътрудничество, което води до създаването 
на ефективна мрежа. 

* пътните и индивидуални 
разходи се поемат от 
бюджета на всяка 
партньорска организация 

02 Структуриран диалог Смолян, 
България 

01/01/2020-30/03/2020 
(точните дати ще се уточнят) 

11 участника на 

партньор 

СЪДЪРЖАНИЕ Структурираният диалог ще се 
съсредоточи върху дебата за 
евроскептицизма под надслов „Как 
изпълняването на европейските права на 
гражданите се бори с тенденциите в 
евроскептицизма. Солидарност на ЕС във 
времена на криза “. Дейци като 
представители на гражданското 
общество, представители на 
институциите на ЕС и членове на ЕП и 
млади участници ще споделят своя опит и 
възгледи за евроскептизма и как 
насърчаването на правата на 
европейските граждани в ежедневието 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ: 

-Подобряване разбирането на младите 
участници за ценности на ЕС като 
солидарност, свобода, единство, 
толерантност 
- Повишаване на осведомеността по 
въпроса за евроскептицизма 
- Насърчаване на активното гражданство и 
чувството за принос към процеса на вземане 
на решения на европейско ниво 
- Популяризиране на европейските ценности 
- Насърчаване на активното гражданство 
- Популяризиране на европейската 
идентичност 

* пътните и индивидуални 
разходи се поемат от 
бюджета на всяка 
партньорска организация 
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може да премахне вълните на 
евроскептицизма. 

- Насърчаване на участието на местните 

власти 

03 
 

Семинари  
 

Чинисело 
Балсамо, Италия 

01/04/2020- 30/06/2020 
(точните дати ще се уточнят) 

11 участника на 

партньор 

СЪДЪРЖАНИЕ По време на двудневните семинари 
младите участници ще се съсредоточат 
върху въпросите на ангажираността на 
младите към европейските инициативи, 
активното гражданско участие и 
европейската идентичност. Причините за 
дистанциране на младите хора от 
европейското предприятие също ще 
бъдат проучени и ще бъдат разработени 
мерки, които трябва да бъдат предприети 
от участниците. Семинарите ще се 
провеждат от опитни обучители в 
съответните области въз основа на 
неформални методи и инструменти. 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ: 

-Напълно активно ангажиране на 
участниците в проекта 
- По-добро разбиране и насърчаване на 
европейското гражданство и идентичност и 
активно гражданско участие. 
-Ангажиране на участниците с неформални 
методи 
-Повишаване на уменията и компетенциите, 
произтичащи от неформалното обучение, 
като работа в екип, междукултурно 
обучение, социални и организационни 
умения, обучение за учене. 
- Укрепване на чувството за инициативност 
и културна изява на участниците 

* пътните и индивидуални 
разходи се поемат от 
бюджета на всяка 
партньорска организация 

04 AGORA-Открит диалог Атина, Гърция 08/10/2020-09/10/2020 10 участника на 

партньор 

СЪДЪРЖАНИЕ Това събитие представлява открит 
диалог в публично пространство, където 
ще се проведе симулация на 
демократичен процес при вземане на 
решения, както по време на Древна 
Атина. Този експериментален метод за 
диалог и участие ще бъде приложен в 
рамките на темата „Способността да се 
подкрепят местните власти с цел 
популяризиране на европейските права 
на гражданите и европейското културно 
наследство.“ По време на АГОРА 
младите участници ще общуват с 
академици, представители на местните 
власти и местна общност 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ: 

Участниците ще изпитат този 
експериментален метод за диалог, който ще 
наложи тяхното чувство за активно 
гражданство и гражданско участие. 
Местната общност ще бъде ангажирана с 
проекта, а местните власти ще изслушват 
идеите и притесненията на младите хора. 
-Популяризиране на европейската 
идентичност 
- Насърчаване на участието на местните 
власти 
- Насърчаване на междукултурното 
разбиране и улесняване на комуникацията 
между участващите страни 
- Насърчаване на активното гражданство 

* пътните и индивидуални 
разходи се поемат от 
бюджета на всяка 
партньорска организация 

05 
 

Писане на доклади и презентации в 
Европейския парламент 

Брюксел, Белгия 01/12/2020 -28/02/2021  
(точните дати ще се уточнят) 

2 участника на 

партньор 
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СЪДЪРЖАНИЕ Тази дейност се отнася до създаването 
на документ за политика относно 
предложения за ангажираност на 
младите хора и активно участие и 
действия за подкрепа на младите хора в 
европейски инициативи. Документът ще 
се основава на резултатите от 
семинарите и дейността на структурен 
диалог и ще бъде разработен от 
представителите на партньорската 
организация. Представянето на 
документа ще се проведе по време на 
промоционална дейност в Брюксел с 
присъствието на народни представители, 
млади хора и преса. 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ: 

-Повишаване на видимостта на резултатите 
от проекта 
- Привличане на заинтересованите страни 
на европейско ниво към резултатите от 
проекта 
- Влияние чрез документа за бъдещи 
политики на европейско ниво 
-Информиране на местната общност за 
резултатите от проекта 
-Популяризиране на европейската 
идентичност 
- Насърчаване на активното гражданство 

* пътните и индивидуални 
разходи се поемат от 
бюджета на всяка 
партньорска организация 

06 
 

Заключителна церемония Атиену, Кипър 21/05/2021 9 участника на 

партньор 
СЪДЪРЖАНИЕ Младите участници, местните власти, 

обществеността и националната преса 
ще бъдат поканени да присъстват на 
церемонията по закриването на проекта. 
По време на закриването на събитието 
резултатите от проекта ще бъдат 
съобщени на обществеността. На 
участниците ще бъде представен и 
видеоклип, който ще бъде произведен по 
време на проекта, включващ моменти, 
снимки на всички дейности по проекта, 
интервюта и дискусии. След церемонията 
представителите на партньорите ще 
участват в последваща среща 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ: 

- Популяризиране на резултатите от 
проекта 
- Подобряване на видимостта на 
резултатите от проекта 
- Ангажиране на местната общност към 
проекта 
- Поставяне на рамката за изграждане на 
мрежа и бъдещо сътрудничество между 
партньорите 
-Промоция на европейската идентичност 
- Насърчаване на активното гражданство 

* пътните и индивидуални 
разходи се поемат от 
бюджета на всяка 
партньорска организация 

 

ACTIVITY ВИД МЯСТО ДАТА БРОЙ УЧАСТНИЦИ 
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Обобщение на дейностите (брой на участниците на събитие за ОБЩИНА СМОЛЯН) 

 
ДЕЙНОСТ ВИД МЯСТО БРОЙ УЧАСТНИЦИ 

01 Церемония по откриване Атиену, Кипър 8 участника 

 

02 Структуриран диалог 
 

Смолян, България 107 участника 

03 Семинари Чинисело Балсамо, Италия 11 участника 

04 АГОРА – Открит диалог Атина, Гърция 10 участника 

 

05 
 

Писане на доклади и 
презентации в 
Европейския парламент 

Брюксел, Белгия 2 участника 

06 
 

Заключителна церемония Атиену, Кипър 9 участника 
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