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9 МАЙ - ДЕНЯТ НА ЕВРОПА 

 

 

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и 

единството в Европа. На тази дата се отбелязва годишнината от историческата 

Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж Робер Шуман, 

френският външен министър по това време, споделя своята идея за нова 

форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната 

между европейските народи немислима.   

Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини 

и управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно е 

подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на 

Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз. 

Всяка година институциите на ЕС в Брюксел отварят врати за публиката 

за тържества и дейности (тази година на 5 май), а делегациите на ЕС по света 

организират дейности и събития през целия месец май. 

 

 

Всяка година, Европейският ден на съседството расте с 

нови партньори и неговото честване е прекрасна възможност да 

се преосмисли стойността на солидарността, братството и 

приятелството, които са в основата на добрите съседски 

отношения. Възникнал като инициатива на група приятели в 

Париж през 1990 г., този празник приобщава не само 

европейски, но и страни от целия свят. Денят на съседите се 

отбелязва в последния петък на месец май. 

В България празникът тепърва създава традиции. За първи път той се 

отбелязва през 2008 г. в община Русе, година по-късно се включва и община 

Бургас. Европейският празник на съседите има за цел да благоприятства 

контактите и да развие социалните връзки. Човешките взаимоотношения са  
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деликатно и сложно нещо. Това се отнася не само за съседите, които живеят 

един до друг, но и за цялото човечество като цяло. 

Европейска политика за съседство /ЕПС/ 

ЕПС е основен елемент на външната политика на ЕС. Тя е съсредоточена 

върху стабилизирането на региона по отношение на политиката, икономиката и 

сигурността. Европейската политика за съседство предвижда рамка за 

отношения със старите  и новите съседи – на изток и на юг, на които ЕС не е 

предоставил перспектива за членство, но с които Съюзът желае да поддържа по-

близки отношения. Целта е да предотврати възникването на нови разделителни 

линии между разширения ЕС и неговите съседи - включително демокрация, 

правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека и 

принципите на пазарна икономика, свободна търговия и устойчиво развитие, 

намаляване на бедността, както и да противодейства или предотврати 

възникването на „скрити“ заплахи за сигурността. 

Част от тази политика е ангажираността на ЕС към Западните Балкани. В 

тази посока е и проведената среща на високо равнище между лидерите на 

Европейския съюз и партньорите на Западните Балкани на 17 май 2018 г. в 

София, България с домакин Българското председателство на Съвета на ЕС. 

Срещата на върха и произтичащата от нея декларация от София, потвърждава 

европейската перспектива за региона и определя редица конкретни действия за 

засилване на сътрудничеството в областта на свързаността, сигурността и 

върховенството на закона. 

За повече информация: 

Сайт за Деня на съседството: 

http://country.european-neighbours-day.com/bg  

Европейска политика на съседство: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/i 

ndex_bg.htm     

Европейски парламент: 

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg  

Срещата на върха ЕС – Западни Балкани 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-western-

balkans-summit-improving-connectivity-and-security-region_en  
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NEW JEDI – Нов проект стартира Европейски център 

Нарастването на търсенето на доставка на храна доведе до увеличаване на 

употребата на опаковки за съхранение и транспортиране на храна. Тези 

опаковки често са за еднократна употреба и не подлежат на рециклиране, 

поради което оказват отрицателно въздействие върху околната среда, като 

генерираните отпадъци нарастват до 46 % от всички пластмасови отпадъци в 

световен мащаб (Statista 2020). Проектът "Новият джедай" има за цел да 

насърчи разпространението на цялостен подход за намаляване на 

въздействието върху околната среда на сектора за доставка на храни чрез 

създаването на курс за обучение, фокусиран върху фигурата на експерта по 

доставка на храни. 

Съчетавайки приоритета, свързан с околната среда, необходимостта на 

сектора на ПОО да адаптира своите инструменти и методологии за 

професионално образование и изискванията на пазара на труда, проектът ще 

обучи нова професионална фигура, която е в състояние да отговори на 

настоящите тенденции в икономиката и обществото и да предвиди бъдещите, 

като същевременно подобри пригодността за заетост на хората, 

предоставяйки им нови умения. 

Този проект се финансира от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. 

Той е по проект KA220 VET - Партньорства за сътрудничество в областта на 

професионалното образование и обучение, код на проекта 2021-1-IT01-

KA220-VET-000028111. 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ - http://www.europeinfocentre.bg/?p=8666  

 ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ        

В Мюнхен се проведе  първвата работна среща по проект Нови начини за 

приобщаване към кръгова икономика, с водеща организация Каритас, Бавария и 

партньори от Каритас Милано, Неапол, Словакия и АЛФА – Испания.  

Повече за целите на проекта и предстоящите инициативи – проследете в бюлетин м. 

Юни 2021.  
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