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КАНДИДАТСТВАЙ: Европейският дневен ред и България 
 

Институт за икономическа политика (EPI) организира Лятна младежка академия 

от серията Paving Youths’ Way, която ще се проведе в периода 5 – 9 юли 2021 г. 

в Парк Хотел „Пирин“, гр. Сандански. Темата на форума, който се осъществява с 

любезната финансова подкрепа на Фондация „Ханс зайдел“, ще бъде: 

„Европейският дневен ред и България“.  

Избраните за участие 30 младежи ще имат възможността да дискутират актуални 

теми от европейския дневен ред със значение за България като:  

 Какво мислят и какво искат европейците? 

 Европейският зелен пакт и Планът за възстановяване на Европа; 

 Уменията на 21 век и трансформацията на пазара на труда;  

 Европа на световната сцена между САЩ и Китай;  

 Сценарии за бъдещето на Европа. 

  

Условия за участие  

За младежката академия могат да кандидатстват български граждани на възраст 

от 19 до 30 години. 

EPI не събира такса участие. Организаторите покриват следните разноски за 

всички участници: 

 настаняване в единична стая в парк хотел „Пирин“;  

 изхранване и кафе паузи;  

 обучителни материали; 

 екскурзия до Роженския манастир и гр. Мелник. 

EPI предоставя възможност за безплатен организиран транспорт от София до 

Сандански и обратно.  

 

Превенция на COVID-19 

Младежката академия Paving Youths’ Way ще бъде проведена при строгото 

спазване на всички противоепидемични мерки.  
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В тази връзка, всички одобрени за участие младежи ще трябва да представят 

документ, удостоверяващ едно от следните обстоятелства: 

1) пълна ваксинация срещу COVID-19, направена преди поне 14 дни от началото на 

събитието; 

2) негативен резултат от PCR или антигенен тест, направен не по-рано от 72 часа 

преди началото на академията; 

3) преболедуван COVID-19 през последните 6 месеца. 

 

Срок за кандидатстване 

Младежите, желаещи да се включат в Лятната младежка академия Paving Youths’ 

Way, могат да подават своите кандидатури до 23:59 часа на 18 юни 2021 г. като 

попълнят следния онлайн формуляр. 

Местата са ограничени и се разпределят на конкурентен принцип. 

Участниците ще получат сертификат при успешно завършване на младежката 

академия.  

За контакт с организаторите: 

Десислава Петрова  
Програмен директор и Мениджър събития 
Институт за икономическа политика 
Ел. поща: student_seminars@epi-bg.org  
www.epi-bg.org   
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