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Кои държави могат да участват

Програмни държави 

Държавите 
членки на ЕС 

Извън европейски програмни държави: 
Исландия, Лихтенщайн, Турция, Република 

Северна Македония



Кои държави могат да участват

Страни партньори, съседни на ЕС
Западните
Балкани

Държави от
Източното
партньорство

Южно-
средиземноморс
ки страни

Руска федерация

Албания
Босна и 
Херцеговина
Косово
Черна гора
Сърбия

Армения
Азербайджан
Беларус
Грузия
Молдова
Територията на
Украйна, 
призната от
международното
право

Алжир
Египет
Израел
Йордания
Ливан
Либия
Мароко
Палестина
Сирия
Тунис

Територията на
Русия, призната
от
международното
право

Партньорски 
страни 

Европейска 
асоциация за 

свободна 
търговия 

EFTA, Норвегия 

и



Видове проекти в рамките на ЕКС 

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ПРОЕКТИ:

- Индивидуално доброволчество; 

- Доброволчески екипи 

ПРОЕКТИ ЗА 
СОЛИДАРНОСТ 

Проектите включват дейности за солидарност, които носят положителна 
добавена стойност  за  участниците, организациите и общностите.



Млади 
хора

ПРОЕКТИ ЗА 

СОЛИДАРНОСТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗНАК ЗА 
КАЧЕСТВО ЗА 

ВОДЕЩА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОБРОВОЛЧЕСКИ 
ПРОЕКТИ

Кой кандидатства

За да

КАНДИДАТСТВАТ ПО Европейския корпус за солидарност, 

организациите трябва имат подадена кандидатура за Знак за 

качество ЗА ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ, който удостоверява, че 

са в състояние да извършват висококачествени дейности за 

солидарност в съответствие с принципите, целите и 

изискванията 

на програмата!



Участници в проектите 

Млади хора на възраст между 18 и 30 години, чрез 

организации, институции, публични или 
частни органи /при доброволческите проекти/

Групи млади хора 

/при проектите за солидарност/



На практика 
Електронен портал на Европейски корпус за 

солидарност, разработен за нуждите на 

всички дейности на програмата:

https://europa.eu/youth/home_en

- Младите хора (18-30 години) 

се регистрират в базата данни и 

се подбират за проекти от 

организациите

https://europa.eu/youth/solidarity/register/c

heck_en

- Одобрените организации 

разработващи проекти, 

кандидатстват за участие и 

подбират млади хора от базата 

данни за планираните дейности 

в тях

https://europa.eu/youth/home_en
https://europa.eu/youth/solidarity/register/check_en


Доброволчески проекти: Практически цикъл свързан с участници и 

организации при проекти за доброволчество

Младежите се 
регистрират

Одобрените 
организации 

получават достъп 
до тях

База данни

Организацията търси 
подходящи 
кандидати

.. или 
регистрираните 
кандидатстват за 

обявени 
възможности

Организацията 
предлага участие в 
съответната дейност, 
по която ще работи

Организациите 
предоставят 

сертификат при 
завършване

Участникът 
извършва дейността

Свързват се и 
интервюират 
кандидатите



Практически цикъл между участници и организации 
при проекти за доброволчество

Търсене на 
възможности

Кандидатстване за 
доброволчество 

Достъп до 
източници за 

обучение

Приемане или 
отказване на 

искане за контакт 

Приемане или 
отказване на 
предложение

Изтегляне на 
сертификат за 

участие

Търсене на 
регистрирани 

кандидати

ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА 

ВЪЗМОЖНОСТИ

СЪБИРАНЕ НА 
КАНДИДАТУРИ 

ИЗПРАЩАНЕ НА 
ИСКАНЕ ЗА 
КОНТАКТ

ИЗПРАЩАНЕ 
НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИЗДАВАНЕ НА 
СЕРТИФИКАТ ЗА 

УЧАСТИЕ

МЛАДИ 
ХОРА

ОРГАНИЗАЦИИ

портал на 
Европейски корпус 

за солидарност

Дейностите трябва да 

носят ясна европейска добавена 

стойност, включително допълване 

към съществуващите национални 

схеми. Проекти с дейности в 

страната, които представят слаба или 

липса на европейска добавена 

стойност, 

няма да се считат за подходящи

в контекста на 
програмата!



Видове дейности

Индивидуални 
доброволчески 

дейности

Доброволчески 
екипи

Могат да бъдат 
транснационални или в 

страната



Индивидуално доброволчество – критерии за легитимност

Кой може да 
кандидатства 

за 
финансиране?

 Организация, която:
Притежава валиден знак за качество за водеща
организация към крайния срок за кандидатстване или е
подала кандидатура за такава към крайния срок за
кандидатстване;

Знакът за качество трябва да бъде валиден през цялото
времетраене на дейностите по проекта.

Една организация може да кандидатства
само веднъж в рамките на един краен срок!

Легитимни 
участващи 

организации

Всяка организация, законно установена в държава по
програмата или страна партньор, съседна на ЕС,
притежаваща валиден знак за качество най-късно в началото
на дейностите и през цялото им времетраене.



Индивидуално доброволчество – критерии за легитимност

Брой участващи 
организации

 За трансгранични дейности трябва да участват най-
малко две организации, една организация домакин и
една организация за подкрепа от държавата, в която
участникът пребивава законно (държава на произход
на участника).

 За дейности в страната е необходима поне една
приемаща организация.



Продължителност 
на проектите 

Към Националната агенция в държавата, в 
която е установена кандидатстващата 
организация

Къде се 
кандидатства

До 24 месеца

Необходими 
документи за 

кандидатстване 

 Попълнен и подаден уеб базиран формуляр за 
кандидатстване, заедно с Клетвената декларация, 
подписана от официално представляващото лице 
(налична във формуляра за кандидатстване). 

Индивидуално доброволчество – критерии за легитимност



Продължителност 
на дейностите 

Място на 
провеждане на 

дейностите

 От 2 до 12 месеца, с изключение на времето за пътуване

В случай на млади хора с по-малко възможности,
активността може да започне от 2 седмици, с изключение

на времето за пътуване.

 Дейностите трябва да се извършват в приемаща организация;
 Доброволец от програмна държава трябва да извършва 

дейността си в програмна страна или партньорска такава, 
съседна на ЕС;

 Доброволец от страна партньор съседна на ЕС трябва да 
извършва дейността си в програмна държава.

Индивидуално доброволчество – критерии за легитимност



Участници

 Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в

програмна държава или в съседна страна партньор и са се

регистрирали в портала на Европейския корпус за солидарност.

 Доброволецът може да участва само в една индивидуална

доброволческа дейност. Доброволците, които са участвали в доброволческа

дейност по програма Еразъм+ или Европейска доброволческа служба (EVS), нямат

право.

Изключение: В надлежно обосновани случаи доброволците, извършили доброволческа дейност по програма Еразъм+,

EVS или индивидуална доброволческа дейност на Европейския корпус за солидарност с продължителност до 2 месеца,

могат да участват в една допълнителна трансгранична индивидуална доброволческа дейност на Европейския корпус за

солидарност. Обратното не е възможно. В такива случаи общото време не трябва да надвишава 14 месеца.

За да се поддържа ясна връзка със страната, в която се намира
Националната агенция мястото на извършване на дейността
трябва да бъде:

 В държавата на Националната агенция, в която се подава
кандидатурата;

или
 участникът трябва да е от държавата на Националната

агенция, в която се подава кандидатурата.

Допълнителни 
критерии

Индивидуално доброволчество – критерии за легитимност



Доброволчески екипи – критерии за легитимност

Кой може да 
кандидатства 

за 
финансиране?

Брой участващи 
организации

 Организация, която:
- Притежава валиден знак за качество за водеща

организация към крайния срок за кандидатстване
или е подала кандидатура за такава към крайния
срок за кандидатстване;

Знака за качество трябва да бъде валиден през цялото
времетраене на дейностите по проекта.

Една организация може да кандидатства
само веднъж в рамките на един краен срок!

Изисква се поне една организация

Легитимни 
участващи 

организации

Всяка организация, законно установена в държава по
програмата или страна партньор, съседна на ЕС,
притежаваща валиден знак за качество най-късно в началото
на дейностите и през цялото им времетраене.



Продължителност 
на проектите 

Към Националната агенция в държавата, в 
която е установена кандидатстващата 
организация

Къде се 
кандидатства

До 24 месеца

Необходими 
документи за 

кандидатстване 

 Попълнен и подаден уеб базиран формуляр за 
кандидатстване, заедно с Клетвената 
декларация, подписана от официално 
представляващото лице (налична във 
формуляра за кандидатстване). 

Доброволчески екипи– критерии за легитимност



Продължителност 
на дейностите 

Място на 
провеждане на 

дейностите

 От 2 седмици до 2 месеца, с изключение на времето за
пътуване

 Дейностите трябва да се провеждат в държава — членка на 
ЕС,

 или в трета държава, асоциирана към програмата, или в 
трета

 държава, която не е асоциирана към програмата. 

Доброволчески екипи– критерии за легитимност



Участници

 Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в

програмна държава или в съседна страна партньор и са се

регистрирали в портала на Европейския корпус за солидарност.

 Доброволецът може да участва в повече от една дейност на

доброволчески екипи

 От 10 до 40 участници на дейност по доброволчески екипи,

идващи от най-малко 2 различни държави, от които една е

програмна държава. Поне една четвърт от доброволците трябва

да пребивават законно в държава, различна от тази, в която се

извършва дейността.

За да се поддържа ясна връзка със страната, в която се намира
Националната агенция мястото на извършване на дейността
трябва да бъде:

 В държавата на Националната агенция, в която се подава
кандидатурата;

или
 участникът трябва да е от държавата на Националната

агенция, в която се подава кандидатурата.

Допълнителни 
критерии

Доброволчески екипи – критерии за легитимност



ПРОЕКТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Какво представлява дейността?

… е дейност изцяло 
планирана и осъществена 
от младежи по ясно 
идентифицирана тема. 
Включва всички 
участници, с ежедневни 
дейности. Те водят до 
лично, образователно, 
социално и гражданско 
развитие.

… дава възможност на 
младежите да изразят 
солидарност чрез 
поемане на отговорност за 
решаване на конкретни 
проблеми в местната 
общност.

…. освен че отразява 
проблемите на местната 
общност, адресирайки нейни 
ключови предизвикателства,  
дейността трябва да има ясна 
европейска добавена 
стойност …



Проекти за солидарност – критерии за легитимност

Кой може да 
кандидатства?

Кой може да 
реализира
проекта  

 Неформална група, която ще изпълни проекта.
Младежите упълномощават нотариално един от тях, за
да поеме ролята на законен представител на групата и
по този начин той поема отговорността за подаване на
кандидатурата.

 Всяка публична или частна организация, законно
установена в програмна страна - от името на групата,
която ще изпълни проекта.

Неформална група от минимум 5 млади човека, на възраст  
между 18 и 30 години, които пребивават легално в една и 
съща програмна страна и са регистрирани в Портала на 
Европейския корпус за солидарност.

/Няма ограничение в максималния брой на участниците/



Проекти за солидарност – критерии за легитимност

Място на 
провеждане 
на дейностите

В страната на кандидата.

В случаите, в които проектът е насочен към трансгранични

предизвикателства, проектните дейности могат да се

извършват и в страните, споделящи границата със страната

на кандидата.

Продължителност 
на проектите  От 2 до 12 месеца



Проекти за солидарност – критерии за легитимност

Необходими 
документи
за кандидатстване 

 Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за 

кандидатстване, заедно с прилежащите в него документи:

 Клетвена декларация, подписана от официално представляващото 

лице (налична във формуляра за кандидатстване);

 Нотариално заверено пълномощно, с което неформалната група 

младежи упълномощава един от тях за официално представляващо 

лице. То следва да се предостави в оригинал на етап сключване на 

договор за финансиране, в случай че проектното предложение бъде 

предложено за финансова подкрепа. Нотариално завереното 

пълномощно следва да се приложи и в портала за участници към 

регистрацията на неформалната група.

Критерии за оценка на проектите в точки 

Релевантност и въздействие /макс. 40т./

Качество на структурата и методологията за изпълнение на проекта /макс. 40т./

Качество на дейностите по управление на Проекта/макс. 20т./



ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

Какво е?

Видове

Знак за качество е условие, което удостоверява, че

организацията е в състояние и желае да извършва

качествено дейности в рамките на Програмата в

съответствие с нейните принципи, цели и стандарти

за качество.

 Приемаща роля - обхваща пълния набор от дейности, свързани 
с приемането на участник в ЕКС, включително разработването на 
програма за дейностите на младия човек и предоставянето на 
насоки и подкрепа на участника по време на всички фази, ако е 
необходим
 Подкрепяща роля - включва подкрепа, подготовка и / или 
обучение на участниците преди отпътуването, посредничество 
между тях и приемащите ги организации и / или предоставяне 
на подкрепа на участниците при връщане от тяхната дейност



ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

В допълнение към тези роли, тези организации, които желаят да 
кандидатстват за безвъзмездни средства, да управляват и 
координират доброволчески дейности по проекти за 
доброволчество, ще трябва да получат Знак за качество за 
водеща организация. Организации, които не притежават Знак за 
качество за водеща организация, могат да действат като 
партньори в проекти.

Важно!!!



ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО – критерии за 

легитимност

Легитимни 
организации

 Всяка публична или частна организация на местно, регионално

или национално ниво, установена в програмна държава или

съседна държава партньор - независимо дали е регистрирана

с нестопанска цел или с цел печалба.

 Знак за качество за водещи организации - всеки публичен или

частен субект на местно, регионално или национално ниво,

независимо дали е регистриран с нестопанска цел или с цел

печалба, който е законно установен в програмна държава от

поне една година.

Заявлението за Знак за качество се отнася за цялата 

кандидатстваща организация, включително прилежащите към 

нея отдели и клонове. Неформални групи младежи са 

нелегитимни.



ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО– критерии за легитимност

Продължителност

За целия период на Програмата (2021-2027)

Всеки Знак за качество подлежи на периодични преоценки, 
които могат да бъдат извършени от Националната агенция.

Знакът за качество остава валиден до края на последната 
дейност, в която организацията е включена като партньор и 
която се изпълнява с финансова подкрепа  от текущия 
програмен период. 

Знакът за качество на водещите организации ще остане 
валиден до края на последното споразумение за финансова 
подкрепа, подписано в рамките на този програмен период.



ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО – критерии за 

легитимност

Кога се 
кандидатства?

Кандидатурите могат да бъдат подавани по всяко време на 

годината:  нон-стоп отворен формуляр за кандидатстване

NB!  минимум 6 седмици преди крайния срок на поканата

Необходими 
документи за 
кандидатстване 

 Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за 

кандидатстване, заедно с прилежаща в него клетвена 

декларация:

 Клетвена декларация, подписана и подпечатана от официално 

представляващото лице (налична във формуляра за 

кандидатстване).

N.B! До електронния адрес, посочен в кандидатурата, ще бъде изпратен Формуляр за провеждане на 
интервю, като в него ще се упомене крайния срок, до който Формулярът трябва да бъде попълнен и 
представен обратно на електронния адрес до Агенцията. При непредставяне в срок на Формуляра за 
провеждане на интервю, проектното предложение ще бъде класирано като неодобрено.
Всички кандидатури трябва да имат оригинално съдържание, съставено от организацията-заявител. 
Не се допуска изготвянето на кандидатура от други организации или външни физически лица срещу 
заплащане.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Михаил Лалов

Център за развитие на човешките ресурси 

Отдел „Акредитация, селекция и договориране“

гр. София 1000, ул. Граф Игнатиев 15, ет. 3;

тел: 029155010;

Интернет страница на ЕКС БЪЛГАРИЯ: 
https://europeansolidaritycorps.bg/
Фейсбук:  https://www.facebook.com/hrdcbg
eл. поща: mlalov@hrdc.bg

Допълнителни източници

Посетете портала на ЕКС: European Solidarity Corps portal ,  за да откриете повече за програмата.

КАКТО И: The European Commission,  National Agencies

European Education and Culture Executive Agency - управляваща и прилагаща програмата

@EuropeanYouthEU@European_Youth_EU

Последвайте и следните социални мрежи: 

@EuropeanYouthEU

@European Solidarity Corps Official

https://europeansolidaritycorps.bg/
https://www.facebook.com/hrdcbg
mailto:mlalov@hrdc.bg
https://europa.eu/youth/solidarity
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://www.instagram.com/european_youth_eu/?hl=en
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU/
https://www.facebook.com/groups/1147016848762453/

