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ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Почитаме Деня на европейското сътрудничество (известен също като „Ден на ЕК“) на 21 септември 

всяка година. Но защо празнуваме сътрудничеството? 

Европа е смесица от култури и икономики, които трябва да се разбират, за да достигнат максималния си 

потенциал. Поради тази причина Европейският съюз (ЕС) насърчава сътрудничеството по различни 

начини. Една от тях е чрез програмите за сътрудничество, които отделят повече от 10 милиарда евро, за 

да могат регионите да работят заедно по общи предизвикателства: адаптация към климата, социално 

включване, миграция ... 

Как се прави това на практика? Чрез проекти, включващи региони в цяла Европа и съседни страни. Те 

спомогнаха за разширяване на културното разбиране и преодоляване на икономическите различия в 

различните територии. Не мислите ли, че това е добра причина за празнуване? 

С кампанията „Ден на европейското сътрудничество“ се напомня на гражданите, че много добри неща 

се появяват, когато обединим усилията си. В миналите издания хората обикаляха заедно, пееха заедно, 

хапваха заедно и като цяло прекарваха прекрасно време в компанията на други страни в стотици събития, 

организирани от програми за сътрудничество на ЕС в над 30 държави. 

Всеки може да се присъедини към това тържество. През септември се организират много събития в 

различни региони на Европа, за да се отбележат ползите от сътрудничеството: филмови фестивали, 

концерти, тичащи състезания, местни пазари, гастрономически панаири ... и още много други!  

Инициативи в България за 2020: 

Една от дейностите, организирани в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България, е кулинарно 

предизвикателство, където всички са поканени да изпратят снимка на любимото си ястие от Румъния и 

България, дегустирано по време на пътуванията им. Крайният срок за подаване на снимки до 30 септември 

2020 г. Повече информация: https://www.interregrobg.eu/ През седмица на 21 септември ученици от 

училищата в трансграничния район България-Румъния ще монтират къщички за птици в училищните 

дворове. Повече информация: https://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme/ . 

Онлайн събитие организират ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония, Interreg - 

ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия и Interreg - ИПП Програмата за 

трансгранично сътрудничество България - Турция за представяване на своите дейности и постижения, както 

и няколко успешно реализирани проекта. Повече информация: http://www.ipa-cbc-007.eu/  
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ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ 

 
Европейският ден на езиците се отбелязва всяка година на 26 септември, по инициатива на Европейската 
комисия и Съвета на Европа. На самия ден или в седмиците преди и след 26 септември на различни места 
в Европа се провеждат езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания, конкурси с 
участието на езикови и културни институти, асоциации, университети и училища. 
 
За първи път празникът на езиците ще бъде достъпен от всяко кътче на България! Културни институти и 
посолства отново ще отбележат заедно Европейския ден на езиците от 30 септември до 2 октомври с 
поредица от интерактивни и забавни онлайн събития. 
„Открий превода!“ е мотото на изданието през 2020 г. 
 
Европейският ден на езиците в България е инициатива на мрежата на културните центрове на страните от 
Европейския съюз – EUNIC, организира се съвместно с Европейската комисия, посолства и други културни 
организации. 
 
Повече информация на: https://edl-bulgaria.eu/  
 
Открий в социалните мрежи с #DiscoverTranslation #EDLangs 

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно ,  Велико Тъ рново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 

 
europedirectvt@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 
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