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Добре дошли в ръководството за потребителя на платформата на Конференцията за 
бъдещето на Европа! Платформата ще Ви позволи да дадете своя принос по темите 
на Конференцията. За да можете да участвате и да споделяте идеите си, трябва да 
се запознаете с основните функции на платформата. В настоящото ръководство се 
разяснява как можете да използвате платформата.

Регистрация 

За да участвате, ще е необходимо да влезете в платформата. За да направите това, трябва 
да създадете данни за вход на ЕС (EU login), ако още нямате такива. За целта, моля, 
направете справка с уебсайта на Системата на Европейската комисия за идентификация 
на потребители (EU Login) (~ 3 минути). Щом разполагате с данните за вход от EU login, 
щракнете върху бутона „Вход“ в платформата на Конференцията за бъдещето на Европа 
(вж. снимката по-долу). Попълнете полетата със своя имейл адрес и парола. Щом влезете 
в платформата, ще трябва да отговорите на няколко кратки въпроса за себе си (например 
от коя държава сте, на колко години сте и други общи сведения). След като направите това, 
ще можете да изпълните стъпките по-долу! 
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Публични данни

За да настроите данните си, отворете профила си, който се показва на началната 
страница под името на профила. На тази страница можете да редактирате публичния си 
псевдоним. 

Как искате да получавате актуална информация за Конференцията? Можете да 
изберете настройките за известяване чрез втората рубрика в левия раздел в профила 
Ви. Сами избирате предпочитанията си: дали искате да получавате всички известия по 
електронната поща, само известия за хората или консултациите, които следите, или не 
искате да получавате никакви известия. В допълнение към съобщенията по електронната 
поща, в платформата е налице и страница за известия, достъпна чрез щракване върху 
иконата на камбанка. Можете да променяте настройките на профила си и настройките за 
известяване по всяко време. В този раздел може да намерите и опцията за включване и 
изключване на получаването на бюлетини. Тази възможност е налична и най-отдолу във 
всеки бюлетин, който получавате, ако сте избрали да получавате бюлетини. 
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Участие 
За всяка тема на разположение са няколко начина за участие, като се използват различни 
функции на платформата. Функциите, които ще използвате най-често, са „Идеи“ и „Прояви“. 

Идеи
Отворете „Идеи“, за да прочетете, подкрепите и/или коментирате подадения принос и да 
добавите собствени идеи, като щракнете върху „Нова идея +“! За начало въведете заглавие 
на идеята си (до 150 знака) и напишете няколко реда, за да представите нейния обхват (до 
1500 знака). На следващата страница Вашата идея ще бъде сравнена с други подобни идеи. 
Ако идеята Ви е оригинална, можете да продължите, като изберете подтематична категория 
и добавите по желание изображение или документ. След това трябва да я подадете, за да 
достигнете до последната стъпка: можете да я прегледате и да я публикувате! 

Прояви
Можете също така да участвате в прояви. Проявите могат да се използват за ангажиране 
в по-задълбочен размисъл по конкретни въпроси или за организиране на по-неформален 
обмен между членовете на организация или група, за да се работи колективно по идеи, 
които след това да бъдат споделени на платформата. Тук можете да намерите всички 
предстоящи прояви, да потърсите такава, която Ви интересува, и да се регистрирате! 

На страницата „Прояви“ ще видите различните прояви, които вече са се състояли или 
предстоят. Когато щракнете върху някоя от тях, ще имате достъп до обяснения как да 
участвате в предстоящи прояви, ако желаете.  Ако искате да разгледате прояви, които 
вече са се състояли, ще можете да прочетете докладите за тях и да видите приноса и 
идеите, които са били разработени по време на тези прояви.  

Моля, направете справка с нашето „Уеб ръководство за организатори на прояви“,  
ако искате да организирате проява.
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Актуални прояви

https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers


 Обмен на съобщения

От публикуваните идеи и коментари можете да видите профилите на други потребители, 
след което да се свържете с тях, като щракнете върху иконата на пощенски плик. 

Започване на разговор: потребителят, с когото се свързвате, ще получи известие по 
електронната поща.

Можете да намерите всички лични съобщения, които сте си разменяли с други 
потребители, като щракнете върху иконата на пощенски плик в лентата за навигация. 
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