
 
 

 

Проектът “Общите корени на обединена Европа. Европейските 
граждани за Европа“ е финансиран от Европейския съюз по 

програмата „Европа за гражданите“ 

 

 

                     Приложим към Направление 2 : Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; 
Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; 
Направление 1: "Европейска памет за миналото" 

 
По този проект бяха организирани 9 събития: 
 
Събитие 1  
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 89 граждани, от които 65 от град 
Реклингхаузен (Германия), 3 от Дордрехт (Нидерландия) 3 от град Ормош (Словения), 5 от 
Дуе (Франция) 3 от Битум  (Полша)  5 от Байа Сприе (Румъния) и 5 от Тишавашвари 
(Унгария). 
Място/Дата: събитието се състоя в Реклингхаузен (Германия) от 09.03.2017 до 
11.03.2017 г. 
Кратко описание: то беше посветено на „Последствията от бежанската криза за най-
малките клетки на Европейската социална система: Градовете и общностите – дебат 
относно европейските насоки за по-добри условия на труд“. 
 
Събитие 2 
Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 67 граждани, от които 38 от град 
Реклингхаузен (Германия) и 29 от град Дуе(Франция). 
Място/Дата: събитието се състоя в град Дуе (Франция) от 18.05.2017 г. до 21.05.2017 г. 
Кратко описание: То беше посветено на „Европейското познание за историята – 100 
години социална и политическа революция, десетилетие на супер силите и тяхното 
въздействие върху Европа в исторически контекст“. 
 
Събитие 3 
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 58 граждани, от които 36 от град Варна 
(България), 5 от Дордрехт (Нидерландия) 1 от град Ормош (Словения), 4 от Дуе (Франция) 
12 от Реклингхаузен  (Германия). 
Място/Дата: събитието се състоя във Варна (България) от 14.06.2017 до 19.06.2017 г. 
Кратко описание: то беше посветено на „Социалните иновации и младежката заетост. 
Младежкото сътрудничество за европейска солидарност и толерантност“. 
 
Събитие 4  
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 173 граждани, от които 28 от град 
Реклингхаузен (Германия) и 145  от Битум  (Полша). 
Място/Дата: събитието се състоя в Реклингхаузен (Германия) от 01.09.2017 до 
03.09.2017 г. 
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Кратко описание: то беше посветено на „Общите корени на обединена Европа. Европа 
като уникална общност на споделени ценности . 60 годишнината от Римския договор. 60 
години икономическа общност. 60 години EURATOM – анализи“. 
 
Събитие 5  
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 108 граждани, от които 15 от град 
Реклингхаузен (Германия), 9 от град Ормош (Словения) и 84 от Битум  (Полша). 
Място/Дата: събитието се състоя в Битум (Германия) от 22.03.2018 до 24.03.2018 г. 
Кратко описание: то беше посветено на „Общи спомени/ 100 години от Първата световна 
война/80 години от избухването на Втората световна война/ Версайски договор – 
пропуснат шанс за споразумение“. 
 
Събитие 6  
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 50 граждани, от които 10 са от град 
Реклингхаузен (Германия), 1 от град Ормош (Словения), 7 от Байа Сприе (Румъния) и 7 от 
Тишавашвари (Унгария) и  3 от Варна (България). 
Място/Дата: събитието се състоя в Байа Сприе (Румъния)от 07.06.2018 до 10.06.2018 г. 
Кратко описание: то беше посветено на „60 годишнината от началото на студената война 
между Изтока и Запада. 60 години европейска интеграция. Хагската конвенция; Гаранции 
за младите хора в Европа“. 
 
Събитие 7 
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 37 граждани, от които 13 от град 
Реклингхаузен (Германия), 21 от Дордрехт (Нидерландия) и 3 от град Варна (България). 
Място/Дата: събитието се състоя в град Дордрехт (Нидерландия) от 27.09.2018 г. до 
29.09.2018 г. 
Кратко описание: то беше посветено на „Европейските граждани за Европа/Гаранции за 
социален мир/Обмен на начини и възможности за стимулиране на гражданското участие в 
процеса на формирането на европейските политики“ 
 
Събитие 8  
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 272 граждани, от които 220 от град 
Реклингхаузен (Германия) и 52 от Дуе (Франция). 
Място/Дата: събитието се състоя в Реклингхаузен (Германия) от 17.11.2018 до 
18.11.2018 г. 
Кратко описание: то беше посветено на „Край на Първата световна война. Ден на 
възпоменание в Германия. Немско-френските отношения след Първата световна война“. 
 
Събитие 9 
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 68 граждани, от които 48 от град 
Реклингхаузен (Германия), 3 от Дордрехт (Нидерландия) 2 от град Ормош (Словения), 4 от 
Дуе (Франция) 4 от Битум  (Полша)  5 от Байа Сприе (Румъния) и 2 от Варна (България). 
Място/Дата: събитието се състоя в Реклингхаузен (Германия) от 06.03.2019 до 
08.03.2019 г. 
Кратко описание: то беше посветено на „30 годишнината от падането на Берлинската 
стена/Развитието на Европа/Заключителна среща“. 
 


