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  10 октомври – Европейски ден на борба 

срещу смъртното наказание 

 

През 2003 г. Европейската комисия излиза с декларация, в която 

призовава да бъде прекратено прилагането на смъртното наказание 

„при всички обстоятелства" и във всички страни. Смъртното наказание е 

несъвместимо с човешкото достойнство, нечовешко отношение,  

противоречащо на правото на живот.. Няма никакъв доказан възпиращ 

ефект и прави съдебните грешки необратими и пагубни. Абсолютната 

забрана за прилагане на смъртно наказание при всички обстоятелства е 

заложена в Хартата на основните права на Европейския съюз. 

Премахването на смъртното наказание е едно от отличителните 

постижения в Европа. Всички държави, членки на Европейския съюз и 

на Съвета на Европа, са премахнали смъртното наказание, това е и една 

от предпоставките  за членство в Съвета на Европа. Единствената 

европейска държава, която все още го прилага е Беларус, която активно 

се  приканва, да въведе мораториум като решителна стъпка за 

доближаване на страната до общоевропейските правни стандарти. 

 

Европейският ден на борба срещу смъртното наказание е повод да се 

припомнят най-интересните и любопитни факти, свързани с него: 

 Разходите по екзекуциите са между 2 до 5 пъти повече, отколкото ако 

затворникът бъде оставен зад решетките до края на живота си. 

 Страните, в които смъртното наказание е разрешено, нивото на 

престъпност е значително по-високо. 
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 Основната причина смъртното наказание да съществува в някои 

страни не е икономическа ефективност, а обществено мнение. 

 Сред държавите, които наскоро премахнаха смъртното наказание, са 

Буркина Фасо (2018 г.), Гвинея (2017 г.), Бенин (2016 г.) и Мадагаскар 

(2015 г.). 

 Повечето хора, които подкрепят смъртното наказание в САЩ, живеят 

на принципа „Око за око, зъб за зъб“. 

 САЩ е една от малкото развити страни, в които смъртното наказание 

все още съществува. 

 Най-малко 1 от 25 души, осъдени на смърт в САЩ, е невинен. 

 Последният човек във Франция, екзекутиран чрез гилотина, е Хамида 

Джандуби. 

 Европейските страни доста често отказват да екстрадират затворници 

в САЩ, защото се опасяват, че могат да получат смъртно наказание. 

 Смъртното наказание в САЩ е било забранено от Върховния съд 

между 1972 и 1976 г. 

 Смъртното наказание е позволено в 32 щата в САЩ, но само Флорида 

и Тексас се възползват активно от него. 

 В някои страни, като Сингапур например, дори само притежанието на 

наркотици може да доведе до екзекуция. 

 Само заради измама ръководителите на компании в Китай могат да 

бъдат осъдени на смърт. 

 В Северна Корея може да бъдете осъдени на смърт, ако притежавате 

Библия, гледате южнокорейски филми или разпространявате порно. 

 В някои страни, като Судан и Саудитска Арабия, разпъването на кръст 

е все още съществуваща практика при изпълнение на смъртна 

присъда. 

 През 2005 г. компания в Китай използва кожата от телата на 

екзекутираните за създаване на козметични продукти, продавани по 

цял свят. 

 Популярният слоган на Nike “Just do it” (“Просто го направи”) е 

вдъхновен от последните думи на човек, секунди преди да бъде 

екзекутиран. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
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 В древен Египет дори неумишленото убиване на котка (свещено 

животно за египтяните) водело до смъртно наказание. 

 Въпреки че официалните цифри се пазят в тайна, дори и с прости 

изчисления може да се установи, че в Китай чрез смъртно наказание 

са екзекутирани четири пъти повече хора, отколкото във всички 

останали страни по света, взети заедно. 

 Забраната на смъртното наказание във Великобритания се дължи на 

една грешка. Мъж е осъден и екзекутиран за убийството на жена си и 

дъщеря си през 1950 г. Оказва се, че е невинен. 

 В 53 страни по света все още се изпълнява смъртно наказание. Това 

са: Афганистан; Индия; Нигерия; САЩ; Иран; Япония; Тайван; Кувейт; 

Зимбабве; Либия; Тайланд; Гвиана; Уганда; Бангладеш; Ирак; 

Индонезия; Ботсвана; ОАЕ; Бахамски острови; Куба; Беларус; Йемен; 

Саудитска Арабия; Виетнам; Сирия; Египет; Южен Судан; 

Демократична република Конго; Етиопия; Китай; Судан; Коморски 

острови; Сомалия; Барбадос; Малайзия; Чад; Пакистан; Оман; 

Сингапур; Сейнт Китс и Невис; Сейнт Лусия; Бахрейн; Северна Корея; 

Екваториална Гвинея; Сейнт Винсънт и Гренадини; Палестински 

територии; Тринидад и Тобаго; Лесото; Антигуа и Барбуда; Белиз; 

Доминика; Ямайка; Йордания. 

Смъртното наказание няма доказан възпиращ ефект и прави 

съдебните грешки необратими! 

Източник: https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-

releases/2017/10/09/hr-joint-declaration-death-penalty/ 

 

13 октомври – Европейски ден на пътна 

безопасност 

През последните десетилетия пътната безопасност в ЕС се подобри 

значително  (пътищата в ЕС са най-сигурните в света), но въпреки това 

броят на смъртните случаи и нараняванията все още е твърде висок. 

Ето защо ЕС прие инициативите Vision Zero (нулева смъртност) и Safe 

System (безопасна система), за да премахне случаите на смърт и тежки 

наранявания по европейските пътища. 

Съюзът работи в тясно сътрудничество с органите в държавите от ЕС по 

въпросите на пътната безопасност. Стремежът е да се доразвиват въз 

основа на националните инициативи, като се поставят цели и се 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics_bg
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разглеждат всички фактори от значение при катастрофите 

(инфраструктура, безопасност на превозните средства, поведение на 

водачите, реагиране при спешни случаи). 

Това се постига чрез приемане на закони, подпомагане на обществени 

образователни кампании, насърчаване на обмена на опит между 

държавите членки и другите отговорни лица в сферата на пътната 

безопасност и чрез осигуряване на финансиране. 

Факти и данни за пътната безопасност 

Комисията прие амбициозна програма за пътната безопасност, която 

цели намаляване на смъртните случаи по пътищата в Европа между 

2011 и 2020 г. Програмата съдържа набор от инициативи на европейско 

и национално равнище и е съсредоточена върху подобряване на 

безопасността на превозните средства, инфраструктурата и 

поведението на участниците в пътното движение. 

Безопасността на движението по пътищата е важен обществен въпрос. 

През 2011 г. по пътищата на Европейския съюз са загинали повече от 30 

000 души, което е равно на населението на средно голям град. 

Изчислено е, че на всеки смъртен случай се падат четири случая на 

трайно увреждане, например увреждане на мозъка или гръбначния 

стълб, осем тежки и петдесет леки наранявания. 

 

Източник: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_bg 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/infrastructure_bg
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/safety_bg
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour_bg
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour_bg
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/ecall_bg
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 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/file/eu-fatalities-and-targets-

2001-2020jpg_bgeu-fatalities-and-targets-2001-2020.jpg 

 

16 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 

ЗА БОРБА С ГЛАДА 

 

През 1947 г., Организацията по прехраната и земеделието към ООН 

обявява 16 октомври за Международен ден за борба с глада, с 

основната идея: повече осведоменост за мащаба на проблема и 

засилване на солидарността в борбата срещу глада, недохранването и 

бедността. 

Според проучване на ирландската неправителствена организация 

„Загриженост за всички по света" и германската „Световна помощ за 

гладуващите"  над 124 милиона души в 51 държави гладуват.  

Най-засегнати от недостига на храна са Чад, Йемен, Мадагаскар, 

Замбия и Сиера Леоне. В Централноафриканската република (ЦАР) 

нивото също е притеснително високо. Обезпокоителна е ситуацията по 

отношение на изхранването на населението в 7 държави, сред които са 

Сомалия, Бурунди и Сирия. В резултат на недохранване  151 млн. деца 

имат спиране на растежа, а 51 млн. подрастващи са с тегло под нормата. 

Въпреки стряскащите данни, се наблюдава подобряване на ситуацията. 

В периода 2010-2018 г. Световния индекс на глада намалява от 29.2 за 

посочения  период до 20.9 днес. Подобряване на ситуацията се отчита 

в Ангола, Етиопия, Руанда, Шри Ланка и Бангладеш. Очаква се обаче, 

че от 79 страни, в които е отбелязано умерено, тежко, тревожно или 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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изключително тревожно равнище, само 29 ще успеят да достигнат целта 

от нулево равнище на глад през 2030 г. 

В Южна Азия и в Субсахарска Африка ситуацията остава тревожна. Там 

индексът е съответно 30.5 и 29.4. В ЦАР равнището на недохранване е 

61.8, в Сомалия 50.6, а в Зимбабве 46.6. В Сомалия смъртността на 

децата на възраст под 5 години е 13.3%, в Чад – 12.7%, а в ЦАР – 12.4%. 

Необходимо е международната общност и правителствата, да се 

обединят  към съвместни действия за справяне с продоволствената 

криза в регионите, където ситуацията остава тревожна, увеличаване на 

инвестициите и подкрепа за програми за дългосрочно развитие. 

Източници: Concern Worldwide; Welthungerhilfe 

 

17 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 

ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА 

 Историята на деня е свързана с датата 17 октомври, 1987 година. На 

този ден повече от 100 хиляди души се събират на площад „Трокадеро” 

в Париж, където през 1948 година е подписана Всеобщата декларация 

за правата на човека, за да отдадат чест в памет на жертвите на крайна 

нищета, насилието и глада. 

 

 В рамките на ЕС всеки, който трябва да се издържа с по малко от 60% 

от средния доход е считан  за беден или в риск за изпадане в бедност. 

Ако се срещат затруднения при болест, получаване на образование, 

условия на живот – тогава говорим за „проявление на бедност”. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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Според ООН, хората, които живеят  с  по‐малко  от 1,25 долара (0,94 

евро)  на ден  са  считани  за „изключително  бедни”. Около  1.7 милиарда  

хора  са  считани  за  абсолютно бедни днес.  

Бедността е относителна: „В  Австрия доход  от  600 евро означава, че 

живееш под прага на бедността. В Найроба и Калкута със същите тези 

пари най‐вероятно ще можеш да водиш много добър живот и дори да си 

част от средната  класа. Въпросът обаче е, че с тези 600 евро ти трябва 

да плащаш сметките за ток тук, да покриваш наем  тук,  да  пазаруваш  

продукти  и  дрехи  тук  и  да  плащаш  за  образованието  на  децата  си  

отново  тук. - Мартин Шенк, социален експерт  Armutskonferenz Австрия  

В Европа линията на бедността варира в много голяма степен.  Дали 

някой трябва да бъде считан за  беден или не зависи от държавата, в 

която живее. 

Фактът че доходът на човек е под прага на бедността не означава, че  

той задължително  се  счита  за  беден.  Човек може  да  има много  нисък  

доход  и  да  не  се чувства  беден. От  друга страна, друг може да печели 

добри пари и въпреки това да се чувства беден. „ 

Действия и политики на ЕС 

Изкореняването на бедността и устойчиво развитие е едно от най-

големите предизвикателства на ЕС. Това изисква да бъде осигурен 

основен жизнен стандарт, да се насърчава приобщаващият и устойчив 

растеж, да се допринася за устойчивото управление на природните 

ресурси, да се гарантира наличието на правосъдие, справедливост и 

равенство и да се вземе предвид специфичното положение в страните, 

в които има конфликти, и в нестабилните държави. 

Заедно със своите страни членки ЕС е най-големият донор в областта 

на енергетиката в света и вече е помогнал на милиони хора да получат 

достъп до възобновяема енергия.  Тъй като енергийната бедност остава 

належащо глобално предизвикателство, ЕС инвестира значителни 

средства в осигуряването на достъп до енергия и в постигането на 

устойчивост и сигурност на енергетиката в развиващите се страни 

ЕС също така предоставя най-много средства на развиващите се страни 

за борба с изменението на климата. Помощта от Съюза се използва за 

опазване на биоразнообразието в света, защита на страни от природни 

бедствия и подобряване на опазването на горите, например чрез борба 

с незаконната сеч. 
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ЕС е най-големят застъпник за устойчиво развитие в международен 

план и е ратифицирал всички важни многостранни споразумения 

относно околната среда. В неговата политика за намаляване на 

бедността е включена стратегия относно управлението на природните 

ресурси 

Търговията помага за избавянето на милиони хора от бедност. ЕС 

предоставя най-много помощ за търговия и неговият пазар е най-

отвореният за развиващите се страни пазар в света. Благодарение на 

Общата система за преференции при вноса на стоки от 176 развиващи 

се страни и територии се заплащат по-ниски мита. 

ЕС е определил за приоритет изкореняването на бедността и глада. 

Всяка година той отпуска 600 млн. евро, за да се осигури на множество 

хора по света достъп до основни хранителни продукти. 

 

Източник: https://europa.eu/european-union/topics/development-

cooperation_bg 

Factbook Poverty by the Austrian Red Cross 

 

 

18 октомври – Европейски ден за борба с 

трафика на хора 

 

Всяка година на 18 октомври се отбелязва Европейският ден за борба 

с трафика на хора. За първи път е обявен през 2007 г. по инициатива 

на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко 

Фратини. Всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна 

част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за 

превенция и борба с трафика на хора. Целта е  не само да се повиши 

информираността и непримиримостта към това престъпление, но и да 

се ангажират граждани и институции да помагат и да се борят срещу 

трафика на хора във всичките му форми. 
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Снимка: Gettyimages.com  

Какво е трафик на хора? 

Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение 

на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото 

достойнство. Като форма на организирана престъпност той подкопава 

основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на 

обществото. Транснационалният характер на явлението изисква 

обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на 

национално, регионално и международно ниво. 

Трафикът на хора е определян като съвременно робство и представлява 

сериозно престъпление, свързано с експлоатацията на хора, които 

биват третирани като стока за продан. Това е изключително 

доходоносен бизнес за трафикантите, с печалби достигащи 31 млрд. 

евро годишно[1]. За жертвите трафикът винаги е съпътстван от насилие, 

контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от 

обществото ни този проблем звучи нереален или далечен, но истината 

е, че това е един от големите рискове в момента в световен мащаб. 

Трафикът на хора като трансгранично явление засяга България, която е 

преди всичко страна на произход на жертви на трафик, но поради 

географското си положение е и страна на транзит. Стратегическото й 
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местоположение я прави особено уязвима по отношение на нелегалните 

канали не само за жертви на трафик, но и мигранти, които нелегално се 

опитват да прекосят държавните граници. 

Как да се предпазиш? 

 Не тръгвай никъде с непознати! 

 Проучвай внимателно примамливите предложения за работа и брак! 

 Внимавай в кого се влюбваш!  

 Бъди приятел с родителите си!  

 Споделяй за новите си идеи и начинания! 

 Знай правата си! 

 Познавай закона! 

Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, 

човешките права, достойнството и самочувствието, 

нарушение на общочовешките етични норми и морални 

ценности! 

Източник: https://antitraffic.government.bg/ 

 

 

 

НОВИНИ 

КОМИСИЯТА ДАВА СТАРТ НА НОВ ИНСТРУМЕНТ 
В ПОДКРЕПА НА ОСНОВАНО НА ЦИФРОВИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ В 
УЧИЛИЩАТА 

Брюксел, 25 октомври 2018 r. 

Комисията дава старт на нов инструмент в подкрепа на основано на 
цифровите технологии преподаване и учене в училищата 

Днес Европейската комисия представи нов инструмент в помощ на 
всички училища в ЕС, а също и в Русия, Грузия и Сърбия, за оценяване 
на използването на цифрови технологии в преподаването и ученето в 
тях. В ЕС инструментът SELFIE (самооценка на ефективното обучение 
чрез насърчаване на използването на иновативни образователни 
технологии) ще бъде предложен за използване по желание на 76,7 млн. 
ученици и учители от 250 000 училища. Той стартира на 24-те езика на 
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ЕС, като ще последват и други езикови версии. Всички заинтересовани 
училища (прогимназиални, гимназиални и професионални училища) 
могат да се регистрират на платформата SELFIE и да направят 
самооценката. Целта на Комисията е до края на 2019 г. инструментът да 
достигне до 1 млн. ученици, учители и директори на училища. 
Преди да даде старт на SELFIE в IX Гимназия Klementyna Hoffmanowa 
във Варшава, Полша, Тибор Наврачич, комисар по въпросите на 
образованието, културата, младежта и спорта,заяви: „SELFIE може да 
помогне на нашите училища да включат целенасочено и мащабно 
технологиите в преподаването и ученето. Като обедини вижданията 
на директорите на училища, учителите и учениците, този 
инструмент може да изиграе важна роля за повишаване на 
пригодността на образованието в Европа към цифровата ера. 
Убеден съм, че SELFIE ще ни помогне да подобрим цифровите умения 
на европейците. Това е от ключово значение, ако искаме всички да 
могат да се възползват от възможностите, предоставяни 
от глобализираните и основани на знанието икономики. То е много 
важно за изграждането на общества, в които хората са уверени и 
критични потребители на новите технологии, а не пасивни 
консуматори.“ 
 

 
 
SELFIE е една от 11-те инициативи в плана за действие в областта на 
цифровото образование, представен от Комисията през януари тази 
година. Целта на плана за действие е да се подобрят цифровите умения 
в Европа и да се подкрепи новаторското използване на цифрови 
технологии в преподаването и ученето. 
 
Как работи SELFIE 

Когато дадено училище реши да използва SELFIE, учениците, учителите 
и ръководството се приканват да размишляват върху поредица кратки 
твърдения, чиято цел е да се оцени използването на технологии в 
преподаването и ученето. Инструментът включва различни модули, като 
училищата могат да избират между поредица от незадължителни 
твърдения и да добавят до осем въпроса, които са съобразени с техните 
нужди и приоритети. Попълването на въпросника отнема между 20 и 30 
минути. След това училището получава изготвен специално за него 
доклад с резултатите. След това докладът за училището, получен чрез 
SELFIE, може да бъде използван за диалог в училищната общност, за 
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да се определят стъпките за повишаване на използването на цифрови 
технологии с цел по-добро учене. Това може да включва например 
специално обучение за учителите или подкрепа за учениците 
по въпроси като безопасността в интернет. Всички отговори, получени 
чрез SELFIE, са анонимни. При използването на инструмента не се 
събират лични данни. Данните няма да бъдат използвани за класиране 
на училища или образователни системи. 
 
Следващи стъпки 
Инструментът SELFIE вече е на разположение на училищата в Сърбия, 
а от началото на следващата година ще бъде предоставен за ползване 
във всички държави от региона на Западните Балкани. Първата 
конференция за SELFIE ще бъде организирана в Мадрид на 4 — 5 април 
2019 г. в партньорство с Министерството на образованието на Испания. 
В тази проява ще участват училища от цяла Европа, които използват 
инструмента, а техният опит и коментарите им ще бъдат използвани за 
по-нататъшното му подобряване. 
Комисията също така ще разработи помощни материали за 
училищата, за да ги улесни припредприемането на стъпките, 
необходими за засилване на използването на цифрови технологии, след 
като са направили оценката чрез SELFIE. Комисията също така проучва 
евентуални полезни взаимодействия със съществуващи мрежи от 
учители и училища, особено с eTwinning — онлайн платформа, 
поддържана от програмата Еразъм+, която прерасна в най-голямата в 
света учителска мрежа. 
Контекст 

Представянето на SELFIE е днес в гимназиално училище във Варшава, 
където комисар Наврачич участва в годишната 
конференция на eTwinning. Комисар Наврачич и полският министър на 
образованието Анна Залевска ще посетят училището, за да се срещнат 
с учениците и да се запознаят с начина, по който училището включва 
технологиите в обучението. 
Комисията разработи инструмента SELFIE в партньорство с 
министерствата на образованието и общности от специалисти по 
цифрово образование от цяла Европа. Сред институциите партньори 
са Европейската фондация за обучение, Европейският център за 
развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Институтът по 
информационни технологии в образованието на ЮНЕСКО. 
Пилотна версия на инструмента бе изпробвана миналата година с 
участието на 650 училища в 14 държави. Чрез тази пилотна версия бяха 
получени 67 000 коментара за това как допълнително да се опрости и 
подобри инструментът — тези мнения бяха взети предвид във версията, 
на която се дава старт днес. 
 
За повече информация 
Уебсайт на SELFIE, включително видеоклип 
Информационен документ за SELFIE 

SELFIE в Twitter: #SELFIE_EU  
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ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВАТА НА ЕВРОПА: 
НАЧАЛО НА ТРЕТАТА ЕВРОПЕЙСКА 

СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ 
 

Брюксел, 31 октомври 2018 r. 

След успеха на първите две издания на инициативата Европейската 
комисия организира, в сътрудничество с австрийското 
председателство, третата Европейска седмица на професионалните 
умения, която ще се проведе от 5 до 9 ноември 2018 г. във Виена. 

Под наслова „Открий таланта си“ хиляди млади хора в цяла Европа ще 
имат възможност да се запознаят със съществуващите възможности за 
обучение и кариера благодарение на професионалното образование и 
обучение в рамките на над 1 000 прояви, които ще се провеждат в цяла 
Европа до декември 2018 г. Инициативата обединява доставчиците на 
образование и обучение, организациите на гражданското общество, 
публичните органи, бизнес организациите, профсъюзите и широката 
общественост с цел повишаване на осведомеността за ползите от 
професионалното образование и обучение. 

По този повод комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията 
и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Радваме се, че за 
трета поредна година можем да покажем, че благодарение на 
професионалното образование и обучение човек може да има 
вълнуваща и носеща удовлетворение кариера във всички сфери на 
живота — като пилот, филмов творец, авиотехник и много други! 
Нещо повече, професионалното образование и обучение и 
професионалните стажове дават на хората подходящите умения, 
които отговарят на нуждите на трудовия пазар през 21-ви век. Ето 
защо се радвам, че отново отделяме време и се възползваме от 
възможността да покажем тези ползи в цяла Европа“. 
Хайнц Фасман, федерален министър на образованието, науката и 
научните изследвания на Австрия, заяви: „Австрийското 
председателство има удоволствието да бъде домакин на третото 
издание на Европейската седмица на професионалните умения, 
която ще се проведе за първи път извън Брюксел. Благодарение на 
избора, който учащите имат между двойна схема за професионален 
стаж и схема за редовно обучение в училище, професионалното 
образование и обучение представляват високо ценена и търсена 
част от австрийското образование и обучение. Европейската 
седмица на професионалните умения осигурява уникална 
възможност допълнително да се повиши привлекателността на 
професионалното образование и обучение“. 
„Наличието на добре утвърдена и функционираща система за 
професионално образование и обучение е важен фактор за 
икономическото развитие. Професионалното образование и 
обучение също така предлагат на младите хора стабилна основа за 
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успешна кариера. Поради това професионалното образование и 
обучение трябва да бъдат насърчавани, а Европейската седмица на 
професионалните умения е мощен инструмент за тази цел. В този 
смисъл австрийското председателство се гордее, че ще бъде в 
центъра на европейската политика за професионално образование 
и обучение в продължение на една седмица,“ заяви 
Маргарете Шрамбьок, федерален министър на Австрия по цифровите 
и икономическите въпроси. 
 
Професионалното образование и обучение: умен избор за 
бъдещето 
Целта на Седмицата е да покаже, че професионалното образование и 
обучение са умен избор — както за младите хора, така и за възрастните 
— водещ до високи постижения в образованието, до висококачествени 
работни места и до по-големи шансове за намиране на работа. По този 
начин Седмицата допринася за Европейската програма за умения и за 
въвеждането на европейския стълб на социалните права. Чрез 
Европейската седмица на професионалните умения Европейската 
комисия иска да подобри осведомеността за многобройните 
възможности, осигурявани благодарение на професионалното 
образование и обучение, както и да насърчи повече хора да участват и 
да научат какво тази седмица може да им предложи. Тази година в 
рамките на Седмицата се поставя акцент и върху бъдещето на 
професионалното образование и обучение — разглеждат се теми като 
цифровизацията и засилването на международния аспект на 
професионалното образование и обучение. 

В рамките на кампанията в няколко държави членки се организират 
прояви, свързани с откриването, и дни на работодателите. Също така 
бяха определени 26 национални и общоевропейски посланици, които 
да повишават осведомеността за инициативата, а през Седмицата ще 
бъдат връчени награди за високи постижения в областта на 
професионалното образование и обучение. 

Седмицата се организира с активното участие и подкрепа 
на Европейския център за развитие на професионалното обучение 
(Cedefop)и Европейската фондация за обучение. 
 
Контекст 
Основни данни за професионално образование в 
Европа (източник: Евростат) 

 49 % от учениците от горните класове на средните училища в Европа 
участват в професионално образование и обучение на гимназиално 
равнище (2016 г.) 

 Заетостта на наскоро завършилите професионално образование и 
обучение[1] в Европа е 74,8 % (2017 г.) 

 Процентът на нискоквалифицираните възрастни лица[2] в Европа 
постоянно намалява благодарение на помощта по линия на 
Европейския социален фонд (ЕСФ), но при равнище от 22,5 % 
(2017 г.) продължава да е прекалено висок. 

 10,9 % от населението на Европа участва в обучение за възрастни 
(2017 г.). 
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За Европейската седмица на професионалните умения: 
Първото издание на Европейската седмица на професионалните 
умения се проведе през 2016 г. През 2017 г. се състоя второто издание, 
в рамките на което бяха организирани над 1 585 дейности в цяла 
Европа, които достигнаха 1 милион души. Тук може да се провери 
какви прояви са организирани за третото издание в отделните 
държави. 
За австрийското председателство на Съвета на Европейския 
съюз, 2018 г.: 

След председателствата си през 1998 г. и 2006 г. Австрия пое третото 
си председателство на Съвета на Европейския съюз на 1 юли 2018 г. 

 
За повече информация 
Уебсайт на Европейската седмица на професионалните умения и карта 
на проявите 
Страница за проявите във Facebook: Европейска седмица на 
професионалните умения, 2018 г. 
Уебсайт на австрийското председателство на Съвета на Европейския 
съюз, 2018 г. 
Новина на Евростат, съдържаща статистически данни за 
професионалното образование в ЕС (достъпна от 5 ноември) 
Следете съобщенията на Мариан Тейсен във Facebook и в Twitter, 
#EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent 

  

[1] На възраст между 15 и 34 години, Евростат 
[2] Предучилищно, начално и прогимназиален етап на основното 
образование, Евростат 
 

 

 

НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ „ЕВРОПА 

ПРЕДЛАГА ! АЗ МОГА!” 

ЕИЦ Европа Директно – Велико Търново, с подкрепата на Агенция по 

заетостта,   стартира онлайн обучение „ ЕВРОПА ПРЕДЛАГА ! АЗ МОГА!”, 

което ще се състои в периода 15 октомври 2018 г. –  17 декември 2018 г. 

и е насочено към младежи на възраст 17-29 години от цялата страна. 

Курсът включва модули, ориентирани към повишаване на знания и 

придобиване на умения за заетост и кариерно развитие, за по-добро 

позициониране на пазара на труда в контекста на усилията на ЕК, 
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свързани със създаване на нови работни места, икономически растеж и 

развитие. Сред разглежданите теми и практически задачи са: планиране 

на кариерата, управление на времето, управление и водене на екип, 

писане на CV, мотивационно писмо и бизнес предложение;  подготовка, 

явяване и представяне на интервю, възможности за кариерно развитие, 

обучение и стажове в Европа, мрежа EURES, възможности за 

трансгранична трудова заетост, програми за младежка заетост, полезни 

електронни ресурси и платформи за работа. Обучението ще се проведе 

изцяло онлайн в специализирана платформа за дистанционно обучение, 

която позволява обучаемите да работят индивидуално по учебния 

материал във време, удобно за тях. 

 

ТРЕНИНГ „РАБОТА В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА“ 

На 19 октомври 2018г. Кариерен център на Великотърновския 

университет и Европа Директно – Велико Търново организираха 

тренинг „Работа в интеркултурна среда“, насочен към студенти и 

завършващи ученици и цели представяне на предизвикателствата за 

работа в интеркултурна среда, работа в европейски институции, он-

лайн трудови борси. В семинара участие взеха представители на 

Бюрото по труда в Гюргево, Румъния, които представиха спецификата 

на пазара на труда в трансграничната зона България – 

Румъния. Събитието е в рамките на трансгранична мрежа за трудова 

мобилност. 

 

МЛАДЕЖКИ ДЕБАТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:  

НАКЪДЕ ОТИВА ЕВРОПА? 

На 31 октомври 2018 г. от 14:00 ч. в голямата зала на Община Велико 

Търново ще се проведе дискусия с млади хора под надслов „Накъде 

отива Европа?“, организирана от Бюрото на Европейския парламент в 

България. Това е третият от серия младежки дебати, имащи за цел да 

предоставят платформа на младите хора да изразят своите виждания и 

очаквания, свързани с бъдещото развитие на Европейския съюз. 

В събитието ще вземат участие членовете на Европейския 

парламент Ева Майдел (ЕНП) и Светослав Малинов (ЕНП), както и доц. 

д-р Иво Инджов, преподавател в катедра „Журналистика и връзки с 

обществеността“ на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и 

Методий“. Модератор на дебата ще бъде Теодор Стойчев, ръководител 

на Бюрото на Европейския парламент в България. 

Дебатът ще се проведе на 31 октомври 2018 г., сряда, в голямата зала 

на Община Велико Търново (вход откъм Лоби-бара), от 14:00 до 15:30 ч. 
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под формата на дискусия с кратки встъпителни изказвания на 

участниците в панела и въпроси от публиката. 

Основните теми са: 

‒         Как ще се отрази излизането на Великобритания от ЕС? 

‒         Какви приоритети да бъдат заложени в следващия европейски 

бюджет? 

‒         Какви са рисковете от дезинформацията в европейски контекст? 

‒         Какви промени искат да видят в Европа младите хора след 

изборите за Европейски парламент догодина? 

Моля да се регистрирате за участие до 10:00 ч. на 30 октомври 

наhttp://epgplus.eu/qfcu. 

Събитието е третият от серия младежки дебати, имащи за цел да бъдат 

обсъдени предизвикателствата пред ЕС в средносрочен план и да 

предоставят платформа на младите хора да изразят своите виждания и 

очаквания относно бъдещото развитие на европейския проект. 

 

 

НАЦИОНАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЗАСЕДАНИЯ НА 

СЪВЕТА НА ЕС И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

От 30 октомври до 1 ноември във Велико Търново събра ученици, 

представители на 17 области и над 40 училища, за да участват в 

симулация на заседания на Съвета на ЕС и Европейския парламент. В 

събитието се включиха повече от 100 ученика на възраст 17-18 години 

от 18 града в България, които в продължение на два дни дискутираха 

бъдещето на страната ни и на Европа. 

Участниците в симулацията оформиха пет от общо седем 

парламентарни групи, аналогични на Европейския парламент, като 

болярите участваха в групите на „Европейската народна партия” – 

Румяна Иванова, а момичетата на Езиковата гимназия - „Социалисти 
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и Демократи”; „Алианса на либералите и демократите”, „Европейската 

обединена левица” и „Европа на свободата и демокрацията”. 
Събитието беше открито от заместник кмета на Велико Търново - 

проф. Георги Камарашев, а гости на симулациите бяха ръководителят 

на Представителството на Европейската комисия в България Огнян 

Златев, ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в 

България - Теодор Стойчев и проф. д-р Ингрид Шикова - професор по 

Политики на ЕСВ, катедра „Европеистика”, СУ „Св. Климент Охридски”. 

На втория ден в дебата за бъдещето на Европа се включиха и 

българските евродепутати Ева Майдел (Паунова) и Светослав 

Малинов и доц. д-р Иво Инджов, преподавател в катедра 

„Журналистика и връзки с обществеността“ на Великотърновския 

университет.  
Националното събитие беше организирано от информационните 

центрове от Мрежата „Европа Директно” в България съвместно с 

Представителството на Европейската комисия и Бюрото на Европейския 

парламент в България. 

Целта е младите хора да повишат информираността си за 

предстоящите през месец май 2019 г. избори за Европейски парламент 

и начините на взимане на решения в ЕС, а също така да се включат в 

процесите на обсъждане на бъдещото развитие на Европа.  
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