
 

 

 

Проектът „Европейският Съюз като проект за мир – 
предизвикателство или реалност”, 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 600 граждани, от които 43 са от град 

Реклингхаузен (Германия) и 500 от град Дуе (Франция)  

Място/Дата: събитието се състоя в Дуе (Франция) от 04/09/2014 до 06/09/2014 

Кратко описание: то беше посветено на „Познанията за историята на Европа – 100 

години от началото на Първата Световна война“, както и работно-организационно 

заседание  

 

Събитие 2 

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 20 000 граждани, включително 140 

участници произхождащи от град Дордрехт (Нидерландия), 50 от град Реклингхаузен 

(Германия) и 10 от град Варна (България) 

Място/Дата: събитието се състоя в Дордрехт, Нидерландия от 25/10/2014 до 26/10/2014 

Кратко описание: То беше посветено на “ Многообразие и единство – религиозно и 

културно разнообразие в Европа/ проект изложба на икони Варна – Дордрехт – 

Реклингхаузен/ работно-организационно заседание“  

 

Събитие 3 

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 700 граждани, от които 110 са от град 

Реклингхаузен (Германия), 3 от град Бая Спри (Румъния), 6 от град Битом (Полша), 71 от 

град Дуе (Франция) и 9 от град Престън (Великобритания). 

Място/Дата: събитието се състоя в Реклингхаузен (Германия) от 27/02/2015 до 01/03/2015 

Европа за 
гражданите 



Кратко описание: то беше посветено на „Побратимяването на градовете като начин за 

преодоляване на кризата на доверие в Европа/ 50 години побратимени градове 

Реклингхаузен и Дуе/ среща и разговори между избрани представители“  

 

Събитие 4 

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 1 000 граждани, от които 12 участници от 

град Дордрехт (Нидерландия), 20 от град Реклингхаузен (Германия) и 4 от Варна 

(България) 

Място/Дата: събитието се състоя в Реклингхаузен (Германия) от 20/03/2015 до 22/03/2015  

Кратко описание: то беше посветено на “Многообразие и единство – религиозно и 

културно разнообразие в Европа/ проект изложба на икони Варна – Дордрехт – 

Реклингхаузен/ работно-организационно заседание“ 

 

Събитие 5 

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 200 граждани, от които 4 са от град Битом 

(Полша), 2 от град Престън (Великобритания), 3 от град Варна (България), 15 от град 

Реклингхаузен (Германия) и 33 от град Бая Спри (Румъния) 

Място/Дата: събитието се състоя в Бая Спри (Румъния) от 17/06/2015 до 20/06/2015  

Кратко описание: то беше посветено на „Разширяване на ЕС на изток: Кои сте вие? С 

какво ще допринесете?/ Развитие и устойчиво бъдеще/ структурни промени/ 25 години 

от падането на Берлинската Стена/ тенденции в ЕС“ 

 

Събитие 6 

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 400 граждани, от които 4 са от град Хароу 

(Великобритания), 61 от град Реклингхаузен (Германия) и 200 град Дуе (Франция). 

Място/Дата: събитието се състоя в Дуе (Франция) от 17/09/2015 до 19/09/2015 

Кратко описание: то беше посветено на „Реклингхаузен и Дуе в Европа – 50 години 

свобода, просперитет и мир или належащи пробелми, предизвикателства и трудности“  

 

Събитие 7 

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 100 граждани, от които 39 са от град 

Престън (Великобритания) и 26 от град Реклингхаузен (Германия)  

Място/Дата: събитието се състоя в Престън (Великобритания) от21/04/2016 до 23/04/2016 

Кратко описание: то беше посветено на „60 години партньорство между Престън и 

Реклингхаузен – изграждане на равновесие и обмен на професионалисти в областта на 

хора с увреждания/ полова принадлежност и гражданска ангажираност  

 

Събитие 8 

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 100 граждани, от които 34 са от град Битом 

(Полша), 16 от град Реклингхаузен (Германия), 3 от град Престън (Великобритания) и 4 от 

град Бая Спри (Румъния) 



Място/Дата: събитието се състоя в Битом (Полша) от30/06/2016 до 02/07/2016 

Кратко описание: то беше посветено на „Устойчиво използване на ресурси/ обмен на 

професионалисти в областта на околната среда и рециклирането/ засилване на 

социалната отговорност при използване на ресурсите/ Европейско икономическо 

пространство  

 

Събитие 9 

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 300 граждани, от които 85 са от град 

Реклингхаузен, (Германия), 20 от град Престън (Великобритания), 2 от град Битом 

(Полша), 4 от град Бая Спри (Румъния), 2 от град Дордрехт (Нидерландия), 3 от град Дуе 

(Франция) и 3 от град Варна (България) 

Място/Дата: събитието се състоя в Реклингхаузен, (Германия) от 01/09/2016 до 03/09/2016 

Кратко описание: то беше посветено на „Ние сме бъдещето на Европа/ Оценка на 

проекта от експерти, политици и асоциации и организации ангажирани с работата по 

проекта“  

 

 


