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ПРОЕКТ “ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА 
ПАМЕТ ЗА МИНАЛОТО”

ОБЩИНА ПОПОВО Проектът насърчава граждани от различни региони на Европа да опознаят 
културното и историческо наследство на европейските страни с оглед подобряване 
на взаимното разбирателство, междукултурен диалог и толерантност. Чрез 
дейностите по проекта се повишава информираността на гражданите за ролята 
и значимостта на активния диалог, като същевременно се подчертават общите за 
европейските граждани ценности и история от различни региони. 

Активният диалог между гражданите е основан на три основни компонента: 
европейски ценности, бит и култура в различните региони в ЕС; опознаване на 
местната история, бит и култура от близо; и общи културно-исторически корени – 
мост между европейските граждани.

Добавената стойност на този проект е в открояването на допирните точки между 
различните европейски народи чрез провеждане на задълбочен дебат за европейските 
ценности и история. Проведените кръгли маси и заключителната конференция 
„Различни региони – Обща европейска памет за миналото“ допринасят за широк 
обществен диалог между участниците, за културен обмен, социално сближаване и 
разбирането за общите европейски ценности.

Повече за проекта тук

http://www.popovo.bg/bg/obstina/novini-menu/2112-proekt-pamet-minaloto.html


Проектът “InToEU” има за цел да привлече 
вниманието към ЕС и да подпомогне и улесни по-
широкото участие на гражданите в процеса на 
вземане на решения. Проектът поощрява социална 
и междукултурна ангажираност и доброволческа 
дейност, като по този начин допринася за 
познаването и разбирането на ценностите на 
Съюза. 

От решаващо значение за бъдещето на ЕС е 
гражданите да вярват в ценностите и целите на 
Съюза, да допринесат за европейското единство 
и да се противопоставят на нарастващия 
евроскептицизъм. Граждани от 4 града, всеки със 
собствена култура и традиции, са “обединени” 
в рамките на дейностите по проекта, които 
включват:

1. Бизнес форум “InToEU”, на който се обсъждат 
ползите от членството в Европейския съюз и 
се представят добри практики и възможности 
с европейско финансиране, за да се подобри 
привлекателността на Съюза и потенциала 
на единния пазар, чрез насърчаване на 
предприемачеството и укрепване на икономическия 
съюз;

2. Парад на костюмите и музиката 
и съвместен концерт на фолклорни 
групи и ансамбли от градовете, 
партньори по проекта, който 
поощрява по-доброто разбиране за 
фолклора, културата и традициите;

3. Туристическа работилница 
“Европа без граници” и посещение 
на забележителностите на 
община Хасково, която насърчава 
европейския туризъм като 
важно средство за социално 
и икономическо развитие на 
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ОБЩИНА ХАСКОВО 

ПРОЕКТ „INDEPENDENCE AND TOLERANCE IN EUROPE (INTOEU)“
Съюза. В рамките на туристическото изложение 
партньорите по проекта представят своята 
страна и община като туристическа дестинация 
пред гражданите и гостите на Хасково и имат 
възможността да споделят добри практики в 
областта на туризма и да обменят опит при 
разработване на проекти с европейско финансиране. 
В туристическия форум се включват и общини от 
България, Франция, Румъния, Словения, Холандия и 
Австрия; 

4. Спортно-образователната игра „Сглоби Европа 
– Опознай Европа”, която спомага за по-добрата 
сплотеност между младежите, като им дава 
възможност да работят в екип и да обсъдят 
интересни за тях теми и въпроси.

Доброволци са активна част от организацията на 
всички дейности по проекта, като по този начин 
получават възможност да разширят своя мироглед, 
да научат за историята и целите на Съюза и да 
разберат своята роля в бъдещето на Европа.



Кои са трите най-ценни 
качества на Вашия проект?

“Активно използване на 
доброволци при реализиране на 
дейностите; участие на голям 
брой младежи; създаване на 
трайни партньорства.”

Какви са задължителните 
условия, за да бъде един проект 
успешно реализиран?

„На първо място поставяме 
организацията, тъй като в 
дейностите се включват 
голям брой европейски 
граждани и е изключително 
важно през цялото време да 
са запознати с програмата 
и последователността на 
дейностите. За успешното 
протичане на проектните 
дейности допринася участието 
на доброволци, които да се 
ангажират със съдействие при 
провеждане на събитията и 
подпомагане на гостите.“

Община Хасково

Повече за проекта тук

https://www.haskovo.bg/article/8803/uspeshno-priklyuchi-izpalnenieto-na-proekt-
nezavisimost-i-tolerantnost-v-evropa-intoeu-finansiran-po-programa-evropa-za-grazhdanite
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ПРОЕКТ „МАЛКИТЕ ОБЩИНИ В ГОЛЯМА ЕВРОПА“
ОБЩИНА КНЕЖА През последните десетилетия се наблюдава тенденция 

към увеличаване на безработицата в малките общини и 

обезлюдяването им за сметка на големите градове. Тези 

миграционни процеси оказват неблагоприятно въздействие 

върху местните икономики в малките населени места като 

повишават нивата на безработицата и престъпността. 

Поради слабата осведоменост, липсата на нови и трайни 

партньорства, обмяна на опит и активно взаимодействие 

между гражданското общество и местните власти, тези 

проблеми се задълбочават и не могат да се намерят трайни 

решения, което води до все по-голяма непримиримост към 

политиките на Европейски съюз.

Проектът има за цел да даде по-голяма видимост на този 

проблем, да сподели и приложи мерки и добри практики от 

участващите страни. Проведената съвместна среща 

на територията на община Кнежа дава гласност на 

проблемите и предизвикателствата на малките общини 

относно борбата с безработицата, като същевременно 

инициира обмяната на опит и добри практики в сферата на 

заетостта, икономиката и предприемачеството.

Реализацията на проекта води до създаването 

на предпоставки за устойчиво сътрудничество и 

партньорство между двете общини, неправителствения 

сектор и гражданите от двете страни, които чрез 

взаимодействие помежду си да допринесат за бъдещето 

на Европа.

Повече за проекта тук

https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/
?nodeRef=workspace://SpacesStore/7bcb58f6-1f7d-4aa4-b67d-413f928faad9
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ПРОЕКТ „ЕВРОПА В КАПАНА НА ИМИГРАНТСКАТА КРИЗА“
ОБЩИНА СТРАЖИЦА Основната цел на проекта е насърчаването на задълбочен 

дебат относно бежанската криза, последиците, 

предизвикателствата и социалните проблеми, свързани с 

нея. Ето защо проектът се стреми да привлече вниманието 

на гражданите към един от основните въпроси за региона 

и да даде възможност на всеки от участниците да се 

запознае с различните гледни точки и да изрази своето 

мнение по темата. 

Проектът съдейства за преодоляване отрицателното 

отношение към бежанците и интеграцията на уязвимите 

групи, насърчаване на европейското демократично 

гражданско участие в процесите на разработване на 

политиките на ЕС и, преди всичко, дава възможност за 

социална и междукултурна ангажираност. 

С оглед на целите на проекта, дейностите са фокусирани 

върху провеждане на дебати и кръгли маси с участието 

на граждани от страните партньори. Ролята на 

гражданското общество е ключова и за обмяната на опит и 

добри практики в преодоляването на мигрантската криза, 

като основен елемент за устойчивото демократично 

развитие на страните от ЕС.

Като резултат от побратимяването на градовете 

са насърчени социалната и културна комуникация, 

сближаването на местните власти, гражданите и 

участващите организации.

Повече за проекта тук

https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/
?nodeRef=workspace://SpacesStore/200502b7-8339-43d6-b0b2-3cfbdb3f87ad

