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  ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ - 

22 септември 

 

Международна кампания, която произлиза от Франция, 

осъществена за първи път през 1998 г. Идеята е да се  формира 

екологосъобразно мислене и начин на живот сред европейските 

граждани като се  затварят централните зони за автомобилно движение 

в много градове на Европа. На този ден се промоцират алтернативните 

начини на транспорт в големите градове и  че животът без автомобили 

не само е възможен, но и по-приятен. 

22 септември се отбелязва в рамките на Европейската седмица 

за мобилност от 16 до 22 септември 2018 г. под мотото „Комбинирай, 

движи се!“ 

 

Европейската седмица на мобилността 2018 се фокусира върху 

„мултимодалността“ – смесването на транспортните видове в едно и 

също пътуване или за различни пътувания. 

Организира се от Европейската комисия с цел да се насърчи 

поведение на хората и действия на институциите, които да са в 

съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално, да 

са насочени към намаляване на шума  и замърсяването на градската 

среда от транспорта, към подобряване на качеството на живот на 

гражданите.  

С тази инициатива Европейската комисия се стреми да повиши 

информираността на населението за въздействието на транспорта 

върху околната среда и подходящите  екологични модели на поведение, 

които то може да избере, да му се предоставят възможности да използва 
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по-устойчиви начини на транспорт. Много важен аспект на седмицата е 

хората да могат да преоткрият своето населено място, историческо и 

културно наследство в една по-здравословна и по-приятна заобикаляща 

среда. 

Ходенето пеша, ползването на велосипед (като устойчиви форми на 

градска мобилност), могат да играят важна роля за насърчаване на 

физическата активност. Немоторизираното придвижване осигурява 

редовна активност, която лесно и с минимални разходи може да се 

включи във всекидневния ни живот. 

Комбинирай, движи се! 

Чрез използването на общи средства за придвижване можем да 
намалим разходите си и да намалим въглеродния отпечатък. Най-
доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим 
пътуването по-разнообразно! 

Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн 
платформи, спомагат за повишаване на ефикасността на мобилността, 
спестяване на пари и подпомагане на околната среда. Новите 
приложения направиха по-лесно от всякога да управляваме заедно 
мобилността си.  

Проучванията показват, че използването на споделената мобилност 
може да окаже положително въздействие върху градовете ни: всяка 
обща кола например намалява трафика с приблизително 15 лични 
автомобила. 

Споделянето ни позволява и да смесваме видовете транспорт по-лесно. 
Шофиране, колоездене, обществен транспорт - всичко е възможно, 
когато споделяме. 

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО 
ПЪТУВАНЕ 

Използването на високите технологии от всеки от нас е неизбежно и се 
превръща в естествена  част от живота ни. Те ни помагат за много 
неща във всекидневието, включително и като ни улесняват при 
намирането и използването на разумни начини за придвижване във и 
извън града.  

И в България вече навлизат мобилните приложения и платформи, 
които дават възможност за търсене на изгодни и удобни решения, 
свързани с пътуване или ползване на личен автомобил от различни 
хора, наемане на велосипед/мотопед за града или просто споделяне на 
актуална и полезна информация, свързана с придвижването.   

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
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ПРИДВИЖВАНЕ НА КОЛЕЛА  

Придвижването на колела, без двигател, съответно без гориво и 
отделяне на вредни емисии, е полезно както за околната среда, така и 
за човека, който използва такъв транспорт – било то велосипед, 
лонгборд, ролери или друго безмоторно средство. Те не замърсяват с 
газове и шум градската среда, не им търсите дълго време паркинг, а 
най-хубавото е, че може да се ползват комбинирано и с градския 
транспорт.  

Положителния ефект за хората е, че ползващите такъв транспорт са 
по-активни физически, по-здрави са, спестяват от пътни разходи и 
опознават градската среда по пътя си.   

Електрическите двуколесни превозни средства също добиват все по-
голяма популярност, най-вече сред младежите.  

 

ПЪТУВАНЕ С АВТОМОБИЛ 

Ако трябва да пътувате с автомобил, нека използването му да е 
оптимално – повече хора да използват една кола. Преди качване в 
автомобила, се запитайте дали е наложително да ходите с колата или 
може да я заместите с ходене пеш, велосипед или с 
градски/междуградски транспорт.  

Хубавото е, че в ЕС се продават все повече електрически автомобили 
и хибриди, които използват съчетание от електричество и 
бензин/дизел. Това елиминира или намалява отделените вредни 
емисии, както и шума. Но не отменя бавенето в задръстванията, нито 
нуждата от паркинг пространство и вашето забавяне, когато трябва да 
търсите такова.  

 

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 

Градският транспорт е чудесно решение за придвижване в града, 
особено електрическите превозни средства – трамвай, тролей, метро. 
Така много хора се придвижват с едно и също количество гориво, 
пътниците имат възможност за лека разходка до спирките, а често – 
например при метрото – това е и най-бързия начин за придвижване в 
града, защото не участва в общия натоварен трафик.  

Ако ползвате карта за градския транспорт, нищо чудно това да ви е и 
най-евтиния, но удобен начин за придвижване.  

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/


 
 

4 
 

 

Европейски 

информационен център  

Европа Директно –  

Велико Търново  

пл. Център №2,  
ВТУ "Св.св. Кирил и  
Методий", Корпус 5,  

каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
+359 62 605060 

 
          europedirectvt@europeinfocentre.bg 

 

www.europeinfocentre.bg 

 

НАШИЯТ 

КАЛЕНДАР  

ПРЕЗ  

МЕСЕЦ 
ОКТОМВРИ  

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

В България вече има и немалко „зелени“ автобуси с много ниско ниво на 
вредни емисии, като тенденцията им е количеството да се увеличава с 
модернизирането на автопарковете по градове. 

 

Източници: 

http://www.mobilityweek.eu/theme-2018/ 

http://eea.government.bg/bg/press-center/evropeiska_sedmica_mobilnostta 

 

 

 

 

Европейският ден на езиците е инициатива на Съвета на Европа. 

Целта на този празник е да подчертае значението на всички езици и 

култури, да накара хората да осъзнаят предимствата от владеенето им, 

да насърчи многоезичието и да мотивира европейците да учат чужди 

езици през целия си живот, за да се съхрани богатото наследство от 200 

европейски езика. 

Знаете ли, че... 

 01Съществуват между 6000 и 7000 езика в света, които се говорят от 7 

млрд. души в 189 независими територии. 

 02Има около 225 местни езика в Европа, което е грубо 3 % от всички 

езици в света. 

 03Повечето езици в света се говорят в Азия и Африка. 

 Поне половината население на земята е двуезично или многоезично, 

т.е. говори два или повече езика. 

 05Европейците са все повече в досег с чужди езици в ежедневието си. 

Има нужда да се създаде по-голям интерес към езиците сред 

европейците. 

 06Много езици имат 50 000 думи или повече, но човек знае и използва 

само част от този речник. В ежедневен разговор хората използват 

стотина едни и същи думи. 

 07Езиците са в непрекъснат контакт и си влияят по различни начини. 

Английският е заел много думи и изрази от други езици в миналото, а 

европейските езици сега заемат много думи от английски. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
http://www.mobilityweek.eu/theme-2018/
http://eea.government.bg/bg/press-center/evropeiska_sedmica_mobilnostta
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 08През първата си година бебето произнася много различни звуци. През 

първата година произнася и първите разбираеми думи. През третата 

година сформира разбираеми изречения. През петата детето борави с 

няколко хиляди думи. 

 09Майчин език е езикът, който човек научава най-добре и който се 

използва най-често. Но може да съществуват и „идеалните двуезични“ 

хора, които говорят еднакво добре на два езика. В повечето случаи 

обаче двуезичните не показват перфектен баланс между двата езика. 

 10Двуезичността носи много приноси: улеснява изучаването на други 

езици, улеснява мисловния процес и насърчава контакт с други хора и 

култури. 

 11Двуезичността и многоезичността носят също и икономически 

преимущества: тези, които говорят няколко езика намират работа по-

лесно и многоезичните компании са по-конкурентоспособни. 

 12Езиците са свързани един с друг като членовете на семейство. 

Повечето европейски езици принадлежат на голямото Индо-европейско 

езиково семейство. 

 13Повечето европейски езици принадлежат към три групи: германски, 

романски и славянски. 

 14Германското езиково семейство включва датски, норвежки, шведски, 

исландски, немски, холандски, английски, идиш и много други. 

 15Романското езиково семейство включва италиански, френски, 

испански, португалски, румънски и много други. 

 16Славянското езиково семейство включва руски, украински, беларуски, 

полски, чешки, словашки, словенски, сръбски, хърватски, македонски, 

български и други. 

 17Повечето европейски езици използват латинската азбука. Някои 

славянски езици използват кирилицата. Гръцки, арменски, грузински и 

идиш имат собствени азбуки. 

 18Повечето държави в Европа имат регионални или малцинствени 

езици, някои от които са с официален статут. 

 19Неевропейски езици, които са разпространени на територията на 

Европа са арабски, китайски, хинди, всеки със собствена писмена 

система. 

 20Русия (с около 148 милиона население) има най-висок брой на езици, 

които се говорят на територията й. В зависимост от критерия те са между 

130 и 200. 

 21Поради прилива на имигранти и бежанци, Европа е станала 

многоезична. Само в Лондон се говорят около 300 езика (арабски, 

турски, кюрдски, бербер, хинди, панджаби и др.) 
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В Европейския съюз има 24 официални и работни езика. Те са: 
английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, 
италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, 
полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, 
френски, хърватски, чешки и шведски. 

Чуйте как звучат официалните езици на ЕС 

Съгласно първата официална езикова политика на тогавашната 
Европейска общност за официални работни езици на ЕС са определени 
нидерландският, френският, немският и италианският. 

Оттогава с присъединяването на нови страни членки броят на 
официалните и работните езици непрекъснато расте. Тъй като в някои 
държави от ЕС се говори един и същ език, броят на езиците е по-малък 
от броя на държавите. 

От друга страна, някои регионални езици, като каталански и уелски, 
получиха статут на допълнителни официални езици на ЕС. 
Официалното използване на такива езици може да бъде разрешено въз 
основа на административна договореност между Съвета и съответната 
държава членка. 

Защо е необходимо това? 

Политиката на Европейската комисия предвижда всички граждани на ЕС 
да имат право на достъп до всички негови документи на официалния 
език на своята страна и да могат да пишат на Комисията и да получават 
отговор от нея на своя език. 

На срещи на високо равнище между страните членки участниците могат 
да правят изказвания на своя език.  

Какво прави Комисията? 

Комисията разполага с една от най-големите преводачески служби в 
света — 1750 лингвисти и 600 души помощен персонал. Те са 
подпомагани от 600 устни преводачи на пълно работно време и 3000 на 
свободна практика. 

За да се намалят разходите на данъкоплатците, Европейската комисия 
се стреми да предоставя на посетителите онлайн съдържание или на 
техния език, или на език, който те разбират, в зависимост от реалните 
им нужди. Тази езикова политика ще се прилага максимално 
последователно по отношение на всички нови публикации в интернет. 
Ще се използва основан на факти и насочен към потребителя подход, за 
да се реши дали са нужни множество езикови версии. 

Източник: 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_bg
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https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-BG/Default.aspx 

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_bg 

http://ec.europa.eu/education/official-languages-eu-0_bg  

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ТУРИЗМА 

Световният ден на туризма се чества ежегодно на 27 септември. 

Отбелязва се от 1980 г. по повод приемането устава на Световната 

организация по туризъм. 

 

 

Основна цел на този празник е да се насърчава усещането на 

международната общественост за значимостта на туризма и неговата 

роля за развитието на социалната, културната, икономическата и 

политическата сфера на обществения живот. 

"Туризмът и цифровата трансформация" е темата на тазгодишния Световен 

ден на туризма (WTD). 

Един цифрово развит сектор на туризма може да подобри 

предприемачеството, приобщаването, оправомощаването на местната 

общност и ефективното управление на ресурсите, наред с други важни 

цели за развитие. Тазгодишният WTD ще ни помогне да проучим по-

задълбочено възможностите, предоставени на туризма чрез 

технологичния напредък, включително големи данни, изкуствен 

интелект и цифрови платформи. 

 Тази година официалното честване на WTD ще се проведе в 

Будапеща, Унгария, страна, която се радва на постоянно нарастване на 

туризма, подкрепена от последователна политическа подкрепа и 

ангажимент към цифровото бъдеще. Със своята завладяваща история, 
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култура и наследство от световна класа, широка гастрономия и 

процъфтяваща модна сцена, Будапеща е класическа европейска 

столица, отдадена на цифровото бъдеще - перфектната сцена за 

тазгодишното тържество на туризма. 

На официалното честване ще бъдат обявени и полуфиналистите от 1-

вия конкурс за стартиране на туризма на UNWTO, стартиран от UNWTO 

и Globalia, за да се даде видимост на нововъзникващите фирми с 

иновативни идеи, способни да революционизират пътуването и да се 

наслаждават на туризма. 

Източник: http://wtd.unwto.org/content/world-tourism-day-2018  

 

 

НОВИНИ 

ЕВРОБАРОМЕТЪР: 80 % ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС 
ПОДКРЕПЯТ УЧАСТИЕТО НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В 

СФЕРАТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕ 

Брюксел, 25 септември 2018 r. 

Според последното проучване Евробарометър гражданите на ЕС все 

повече смятат, че ролята на частния сектор за международното развитие 

се засилва, и възприемат сътрудничеството за развитие като средство за 

справяне с незаконната миграция. 

„Европейските граждани подкрепят нашите усилия за насърчаване на 

частните инвестиции в сферата на сътрудничеството за развитие, 

за постигане на равенство между половете и за справяне с 

първопричините за незаконната миграция. Това показва, че с нашето 

предложение да задълбочим икономическите си отношения с Африка, 

като се съсредоточим върху частните инвестиции, сме в унисон с 

гражданите. Трябва да възприемем това като призив за полагане на 

допълнителни усилия в сферата на развитието и да предприемем 

незабавни действия“, заяви комисарят по въпросите на международното 

сътрудничество и развитието Невен Мимица. 

 

Основни констатации: 

 Силна обща подкрепа за сътрудничеството за развитие 

89 % от анкетираните подкрепят подпомагането на населението в 

развиващите се страни. Повече хора смятат, че финансовото 

сътрудничество вече трябва да бъде по-голямо в сравнение с 2016 г. 
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Повече от три четвърти от респондентите във всички държави — членки 

на ЕС, считат, че ЕС трябва да изпълни обещанието си за размера на 

помощта, която предоставя на развиващите се страни. 

 Равенството между половете — основен приоритет 

Подкрепата за предприемането на действия във връзка с равенството 

между жените и мъжете е още по-голяма: близо 90 % от респондентите 

смятат, че това равенство трябва да бъде приоритет в политиката на ЕС 

за развитие. По-конкретно те биха искали да бъде поставен акцент върху 

борбата с насилието над жените и момичетата (78 %), върху борбата с 

дискриминацията спрямо жените (63 %), както и върху предоставянето на 

достъп до образование на жените и момичетата (61 %). 

 Действия за справяне с незаконната миграция 

Според 70 % от анкетираните предоставянето на финансова помощ за 

развиващите се страни е ефективен начин за справяне с незаконната 

миграция. В сравнение с 2016 г. се наблюдава по-голяма подкрепа в тази 

връзка сред хората от 14 държави — особено Малта, Гърция и България. 

На въпроса кои са най-неотложните предизвикателства, пред които са 

изправени развиващите се страни, най-често се отговаря, че това са 

мирът и сигурността (37 %), образованието (35 %) и здравеопазването 

(33 %). Миграцията е посочена на 10-о място в списъка с най-неотложните 

предизвикателства (10 %). Според тези данни е налице стабилна обща 

тенденция от 2010 г. насам. 

На индивидуално равнище повече от половината европейци смятат, че 

като личности те могат да допринесат положително за развитието — 

например като предоставят средства на организации с нестопанска цел, 

правят етичен избор, когато пазаруват, или полагат доброволен труд. 

На въпроса дали борбата с бедността в развиващите се страни трябва да 

бъде приоритет за ЕС респондентите от 26 държави — и като цяло 70 % 

от европейците — отговарят утвърдително. В същото време латвийците 

и естонците са настроени по-скептично спрямо сътрудничеството за 

развитие. От 28-те държави от ЕС единствено Чешката република и 

Естония не смятат, че политиката за развитие е ефективен начин за 

преодоляване на бедността в развиващите се страни. 

 

За повече информация: 

Тук можете да намерите отделни информационни фишове на 

националните езици за всички държави — членки на ЕС, инфографики на 

всички езици на държавите от ЕС и информационни фишове за 

резултатите в ЕС като цяло и младежите като целева група. 
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСАР МАРИЯ ГАБРИЕЛ 
ОТНОСНО КОДЕКСА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

ОТНОСНО ОНЛАЙН ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 
Брюксел, 26 септември 2018 r. 

Онлайн платформите и рекламната индустрия са представили кодекс за 

саморегулиране, който включва широк спектър от ангажименти за борба 

с дезинформацията в интернет. Комисарят по цифровата икономика и 

общество Мария Габриел приветства тази стъпка, но също така 

настоятелно призовава платформите да увеличат усилията си за борба с 

разпространението на дезинформацията онлайн. 

"Кодексът, представен днес, е първият значим резултат от 

комуникацията, която Европейската комисия публикува през април. 

Той е важна стъпка към справяне с дезинформацията онлайн, която 

заплашва доверието на европейците в демократичните процеси и 

институции. За първи път в света имаме случай, в който индустрията 

се е съгласила на доброволна основа да има набор от саморегулаторни 

стандарти за борба с дезинформацията, като се ангажира с 

предприемането на широк спектър от действия - от прозрачност в 

политическата реклама до затваряне на фалшиви профили и 

демонетизация на доставчици на дезинформация. Тези действия 

трябва да допринесат до бързо и измеримо намаляване на 

дезинформацията онлайн. От тази гледна точка, Европейската 

комисия ще отдели специално внимание на ефективното им 

приложение. 

Кодексът за добри практики трябва да допринесе за провеждането на 

прозрачна, справедлива и надеждна онлайн кампания преди изборите за 

Европейски парламент през пролетта на 2019 г. която е в съзвучие и 

зачита основните принципи на ЕС за свобода на изразяване, свобода на 

пресата и плурализъм. 

Тази стъпка допълва препоръката, направена от Комисията и 

представена от президента Юнкер на 12 септември относно мрежите 

за сътрудничество в контекст на изборите, онлайн прозрачността, 

защитата срещу инциденти, свързани с киберсигурността и борбата 

с дезинформационните кампании. 

Онлайн платформите трябва да се държат като отговорни социални 

играчи, особено в този решаващ период преди изборите и да направят 

всичко възможно да спрат разпространението на дезинформацията. 

Призовавам онлайн платформите и рекламната индустрия незабавно 

да започнат да прилагат действията, договорени в Кодекса за добри 

практики, за да постигнем значителен напредък и измерими 

резултати през следващите месеци. Очаквам все повече и повече 
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онлайн платформи, рекламни компании и рекламодатели да се 

придържат към него и ги насърчавам да проучат допълнителни 

възможности за борба с дезинформацията. 

Ще се срещна с подписалите Кодекса през следващите седмици, за да 

обсъдим конкретните процедури и политики, които предприемат, за 

да превърнат Кодекса в реалност. 

Както е предвидено в съобщението, Европейската комисия ще следим 

отблизо постигнатия напредък и ще анализираме първите резултати 

от Кодекса за добри практики до края на 2018 г. Ако резултатите се 

окажат незадоволителни, можем да предложим допълнителни 

действия, включително такива от регулаторен характер." 

Контекст 

През май Комисията свика форум на всички заинтересовани страни по 

въпроса с дезинформацията онлайн. Форумът е съставен от работна 

група, включваща представители на големите онлайн платформи и 

рекламната индустрия, и Борд, съставен от експерти, представители на 

академични среди, медии и организации на гражданското общество. 

Работната група беше натоварена с изготвянето на кодекс за 

самоуправление на онлайн платформите, рекламния сектор и 

рекламодателите. Бордът  имаше задача да оцени и приеме становище 

относно Кодекса на добрите практики, както и последващия мониторинг и 

приложение. 

Подписалите този Кодекс се ангажират да предприемат действия в 5 

области: 

Спиране на рекламните приходи на някои акаунти и уебсайтове, които 

разпространяват дезинформация. 

Правенето на политическата реклама по-прозрачна 

Предприемане на мерки за справяне на проблема с фалшивите акаунти 

и онлайн ботове. 

Оправомощаване на потребителите да могат да докладват за случаи на 

дезинформация и да имат достъп до различни източници на новини, като 

същевременно се подобрява видимостта и откриваемостта на 

качественото съдържание. 

o Оправомощаване на изследователската общност да следи онлайн 

дезинформацията чрез достъп до данните на платформите, съобразени 

с неприкосновеността на личните данни. 

Кодексът е отворен за подписване от социалните медии, търсачките, 

онлайн рекламните мрежи и рекламодателите, като всяка една от тези 

групи предоставя различни видове услуги чрез различни технологии на 

различни аудитории. Ето защо Кодексът бе разработен, така че да 
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отговори на тези различия, давайки възможност на последователите - 

наричани "съответните подписващи" - да идентифицират съответните 

ангажименти, които ще поемат съгласно Кодекса, и да идентифицират в 

приложение към Кодекса конкретните политики и процедурите, които ще 

прилагат. 

Действията, предвидени в комуникацията, включително този кодекс за 

добри практики, ще допринесат за защита на свободните и справедливи 

избирателни процеси, както подчерта президентът Юнкер в речта си за 

състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г. Те ще допълнят текущата 

работа на Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с 

Източното съседство (EastStratcom). 

Следвайки заключенията на Европейския съвет от юни 2018 г. и речта за 

състоянието на Съюза, Европейската Комисия и Европейската служба за 

външна дейност ще представят до края на годината общ план за действие 

за борба с дезинформацията, който ще се  съсредоточи върху 

стратегическата комуникационна политика. 

За повече информация 

Кодекс за саморегулиране: Code of Practice on Disinformation 

Информационен документ: Tackling the spread of disinformation online 

Състояние на Съюза 2018 г.: European Commission proposes measures for 

securing free and fair European elections 

Комуникация и други полезни връзки 
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НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

АТЕЛИЕ „КАПАНСКА ШЕВИЦА“ ЧАСТ ОТ 

КАМПАНИЯ „НА ПЪТЯ НА МНОГООБРАЗИЕТО И 

СОЛИДАРНОСТТА – КУЛТУРНИ ПЪТИЩА НА 

ЕВРОПА – МЛАДЕЖКИ КУЛТУРНИ ПЪТЕКИ” 

 

В рамките на Кампанията „На пътя на многообразието и 

солидарността – културни пътища на Европа – младежки културни 

пътеки”, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ - Разград взеха 

активно участие по темата - „Специфика на културните особености на 

моя роден край”. През месец август със съдействието на ЕИЦ  – „Европа 

директно” – град Велико Търново бе открито творческо ателие „Капанска 

шевица”.  

 

 
 

Всеки петък под ръководството на Николинка Ангелова, майстор-

везбар, децата усвояваха първите стъпки във везането на капански 

шевици. През месеците август и септември много деца се включиха в 

Ателие „Капанска шевица“ под вещото ръководство на майстор-везбар 

Николинка Ангелова. Целта е да бъде съхранена капанската традиция 

сред младото поколение.  
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Кампанията завърши с уникално Етно ревю на модели изработени 

в ателието. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА 

ОТБЕЛЯЗАХА В РАЗГРАД 
 

За да отбележат празника, петокласници от ОУ „Васил Левски” с 

класен ръководител А. Раднева посетиха чуждоезиковата читалня на РБ 

„Проф. Боян Пенев”. Благодарение на библиотечният специалист Мая 

Петрова любознателните гости се запознаха с богатото разнообразие от 

книги на чужди езици.  

 
От проведените разговори стана ясно, че многоезичността е факт 

в тяхната класна стая – освен английски и турски, има деца владеещи 

немски, гръцки, португалски. Възпитаниците на ОУ „Васил Левски” с 

ентусиазъм се бяха подготвили с фрази на различни европейски езици, 

участваха в интерактивни езикови игри, отгатваха произхода на 

популярни чужди думи, и научиха интересни факти за различните езици. 

Отбелязването на европейския ден на езиците в културната 

институция със съдействието на ЕИЦ – „Европа директно”, град Велико 
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Търново дообогати на терен чуждоезиковата култура и създаде условия 

за по-атрактивното възприятие сред подрастващите.  

 

 

 

БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ „ЕВРОПА 
ПРЕДЛАГА ! АЗ МОГА!” 

 

Сдружение “Европейски информационен център”, с подкрепата на 

Агенция по заетостта,  кани младежи на възраст 17-29 години от цялата 

страна да се включат в онлайн обучение „ ЕВРОПА ПРЕДЛАГА ! АЗ 

МОГА!”, което ще се състои в периода 15 октомври 2018 г. –  17 декември 

2018 г. 

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, 

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. 
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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. 

Курсът е разработен от експерти в областта на неформалното обучение 

и университетски преподаватели. 

Обучението приключва с електронен Сертификат. 

Включването в обучението се реализира чрез попълването на Формуляр 

за включване  – www.europeinfocente.bg. При успешна регистрация ще 

получите съобщение на електронната си поща. 

Краен срок за попълване на формуляра: 12 октомври 2018 г. 

 Обучението е напълно безплатно! 

Обучението се реализира от Европейски информационен център- 

Европа Директно, гр. Велико Търново. 
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