
 
 
 
 

 
 
 

 
Проектът «Европейска академична мрежа. Насърчаване на демократичното участие на 

ниво ЕС» /“Европейска академична мрежа“/ е финансиран с подкрепата на 
Европейския съюз по програма „Европа за гражданите“ 

 
Проектът „Европейска академична мрежа“ имаше за цел да предостави инструменти на 
вземащи политическите решения  лица на местно и  регионално ниво в ЕС, на асоциации и  на 
граждани, които ще подкрепят тяхното информирано гражданско и политическо участие на 
ниво ЕС. Европейската академична мрежа  (EAN) свърза 14 града и организации в цяла 
Европа, заявили желание да се ангажират в поредица от международни събития, по време на 
които участваха в модули за обучение по политики – симулационни игри, които им позволиха 
да разберат по-добре процедурите и стандартите, които изграждат Европа и активното 
европейско гражданство. Мрежата също така събра добри практики за това как местните 
политици и гражданите могат да „доближат Европа“ и да участват в нейното създаване. Това 
повиши осведомеността относно демокрацията в самите общини-партньори, както и в техните 
държави, а и в ЕС като цяло. Проектът създаде възможности за взаимно разбирателство, 
солидарност в междукултурното обучение, обществена ангажираност и доброволчество на 
равнището на Съюза. 

 

Пет основни международни присъствени и хибридни (присъствени и онлайн) събития 
бяха проведени в рамките на проекта през годините 2020-2022: 

 

Първо международно събитие – „Европейската демокрация и нейното въздействие 
върху вас, вашия град и вашата страна“ 

Участие: В събитието се включиха 78 граждани, включително 35 участници от Община Велико 
Търново (България), 3 участници от град София (България), 6 участници от град Брюксел 
(Белгия), 3 участници от град Залцбург ( Австрия), 3 участника от град Задар (Хърватия), 3 
участника от град Жодлигет (Унгария), 3 участника от град Ла Палма дел Кондадо (Испания), 3 
участника от град Бенедикт (Словения), 3 участници от град Соверия Манели (Италия), 4 
участници от градовете Ласк и Лодз (Полша), 3 участници от град Рига (Латвия), 3 участници 
от град Лука (Малта), 3 участници от гр. Торес Новас (Португалия), 3 участници от гр. Колашин 
(Черна гора) – 13 държави. 

 

Място на провеждане/Дати: Събитието се проведе във Велико Търново 
(България)присъствено, както и онлайн от 28/09/2020 до 30/09/2020. 

 

Кратко описание: Целта на събитието беше да се постави началото на проекта и да се изгради 
по-добро разбиране за връзката между европейската демократична рамка и културата, 



обществото и политиката в лично, местно и национално измерение. Събитието бе обогатено 
със симулация на работата на Европейския парламент. 

 
 

 
 
Второ международно събитие – „Европейските ценности и тяхното въздействие върху 
вас, вашия град и вашата страна“ 

Участие: В събитието се включиха 104 граждани, включително 7 участника от Община Велико 
Търново (България), 54 участника от град София (България), 6 участника от град Брюксел 
(Белгия), 3 участника от град Залцбург ( Австрия), 3 участника от град Задар (Хърватия), 3 
участника от град Жодлигет (Унгария), 5 участника от град Ла Палма дел Кондадо (Испания), 3 
участника от град Бенедикт (Словения), 3 участници от град Соверия Манели (Италия), 5 
участници от градовете Ласк и Лодз (Полша), 3 участници от град Рига (Латвия), 3 участници 
от град Лука (Малта), 3 участници от гр. Торес Новас (Португалия), 3 участници от гр. Колашин 
(Черна гора) – 13 държави. 

 

Място на провеждане/Дати: Събитието се проведе в София (България) присъствено, както  
и онлайн от 29/03/2021 до 31/03/2021. 

 

Кратко описание: Целта на събитието беше да се дискутира какво означава активно 
гражданство: права, участие, принадлежност. Събитието бе обогатено със симулация на 
работата на Съвета на министрите на Европейския съюз. 

 



 
 
 
 
Трето международно събитие – „Европа в процес на създаване – изучаване форми на 
ангажираност на местно и европейско ниво“ 
Участие: В събитието се включиха 104 граждани, включително 8 участници от Община Велико 
Търново (България), 3 участници от град София (България), 59 участници от град Брюксел 
(Белгия), 3 участника от град Залцбург ( Австрия), 3 участника от град Задар (Хърватия), 3 
участника от град Жодлигет (Унгария), 3 участника от град Ла Палма дел Кондадо (Испания), 3 
участника от град Бенедикт (Словения), 3 участници от град Соверия Манели (Италия), 4 
участници от градовете Ласк и Лодз (Полша), 3 участници от град Рига (Латвия), 3 участници 
от град Лука (Малта), 3 участници от гр. Торес Новас (Португалия), 3 участници от гр. Колашин 
(Черна гора) – 13 държави. 

 

Място на провеждане/Дати: Събитието се проведе в Брюксел (Белгия)присъствено, както и 
онлайн в две части: от 29/06/2021 до 30/06/2021 и от 13/10/2021 до 15/10/2021. 

 

Кратко описание: Целта на събитието бе запознаване с практически примери за гражданска 
ангажираност. Събитието бе обогатено с посещение на Парламентариума в Брюксел и в 
сътрудничество с инициаторите на Европейската гражданска инициатива (ECI), наречена 
Избиратели без граници, която работи за пълни политически права за гражданите на ЕС. 

 



 
 
Четвърто международно събитие –„ Европа в процес на създаване - -насърчаване на 
демократичното участие на ниво ЕС“ 
Участие: В събитието се включиха 102 граждани, включително 8 участника от Община Велико 
Търново (България), 4 участника от град София (България), 4 участника от град Брюксел 
(Белгия), 3 участника от град Залцбург ( Австрия), 3 участника от град Задар (Хърватия), 3 
участника от град Жодлигет (Унгария), 3 участника от град Ла Палма дел Кондадо (Испания), 3 
участника от град Бенедикт (Словения), 3 участници от град Соверия Манели(Италия), 5 
участници от градовете Ласк и Лодз (Полша), 3 участници от град Рига (Латвия), 3 участници 
от град Лука (Малта), 54 участници от гр. Торес Новас (Португалия), 3 участници от гр. Колашин 
(Черна гора) – 13 държави. 

 

Място на провеждане/Дати: Събитието се проведе в Торес Новас (Португалия)  
присъствено, както и онлайн от 28/03/2022 до 02/04/2022. 

 

Кратко описание: Целта на събитието беше да се обмени опит от действия на принципа 
„отдолу- нагоре“, организации на местно ниво и неорганизирани граждани, решили да работят 
на ниво ЕС. Събитието бе обогатено със симулация на работата на Комитета на регионите. 

 
 



 
 

 

 
Пето международно събитие –„Обсъждане на бъдещето на Европа: принос към пътна 
карта за по-обединен Съюз“ 

Участие: В събитието се включиха 110 граждани, включително 8 участника от Община Велико 
Търново (България), 3 участника от град София (България), 4 участника от град Брюксел 
(Белгия), 3 участника от град Залцбург ( Австрия), 3 участника от град Задар (Хърватия), 3 
участника от град Жодлигет (Унгария), 3 участника от град Ла Палма дел Кондадо (Испания), 3 
участника от град Бенедикт (Словения), 3 участници от град Соверия Манели (Италия), 65 
участници от градовете Ласк и Лодз (Полша), 3 участници от град Рига (Латвия), 3 участници 
от град Лука (Малта), 3 участници от гр. Торес Новас (Португалия), 3 участници от гр. Колашин 
(Черна гора) – 13 държави. 

 



Място на провеждане/Дати: Събитието се проведе в Ласк и Лодз (Полша) присъствено, както 
и онлайн от 09/05/2022 до 12/05/2022. 

 

Кратко описание: Целта на събитието бе участниците да бъдат ангажирани в обсъждане на 
бъдещето на гражданството на Съюза и европейското гражданство, в светлината на работата 
на институциите на ЕС, регионалните и националните правителства. Събитието бе обогатено 
с учебни посещения на граждански групи, които са се възползвали от финансирането на ЕС 
през последните години. 

 

 
 

 
 
Още 300 граждани на ЕС взеха участие в разпространение на проектните цели на местно ниво, 
както и участие в последващи дейности, проведени в почти всяка държава-партньор на проекта 



между 1 юни 2021 г. и април 2022 г. Местните дейности се проведоха присъствено, както и 
онлайн. Целта бе да се ангажира общност от граждани в партньорските държави по темите на 
проекта и да се разпространят резултатите от проекта (създаване на политики на ЕС, дневен 
ред на ЕС, активно гражданство), както и да се предостави информация във връзка с 
финалната публикация „Набор от инструменти” с методи за подкрепа на европейското 
гражданско образование и ангажираност при оформянето на дневния ред на ЕС на принципа 
„отдолу-нагоре“. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


