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Проектът се осъществява от Център „Образование за демокрация” с 

финансовата подкрепа на Европейския съюз. 

 

 

Тази информационна брошура се разпространява безплатно. 

 

 

 

Europe Direct е услуга, предназначена да Ви помогне да намерите 

отговори на въпросите, които си задавате за Европейския съюз. 

Единен безплатен номер (*): 

00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) Някои мобилни оператори не разрешават достъп до номера, 

започващи с 00 800, или могат да таксуват тези обаждания. 

 

 

 

 

 

Информацията и мненията, отразени в  

справочника, не отразяват задължително  

официалните становища на Европейския съюз. 
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ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ – 2015 
"НАШИЯТ СВЯТ, НАШЕТО ДОСТОЙНСТВО, НАШЕТО 

БЪДЕЩЕ." 
 

 
ОСНОВА 

 

Европейски години са били организирани за последните 30 години, за 
да се повиши осведомеността за определени теми, да насърчи дебат и 

промяна на отношението на специфични политики на ЕС. Основната 
целева група на европейските години е по-широката европейска 

публика.  
 

През 2012 г. по искане на Европейския парламент и председателят 

Барозу се предприеха действия за определянето на 2015 г. като 
Европейска година за развитие. Процедурата за съвместно вземане на 

решения е била избрана. Европейския парламент и Съвета са 
участвали в създаването на 

приоритети на ранен етап. През 

април 2014 г. беше прието 
предложението 2015 г. да бъде 

Европейска година за развитие. 
 

2015 г. е първата Европейска 
година досега, която е посветена 

на външната дейност на 

Европейския съюз и ролята на 
Европа в света. За организациите, 

работещи в областта на развитието, това е възможност да покажат 
ангажираността на Европа по отношение на изкореняването на 

бедността по света и да вдъхновят още европейци да поемат 

ангажимент и да се включат в дейността за развитие. 2015 г. също 
така е годината, през която бе планирано да бъдат постигнати Целите 

на хилядолетието за развитие. Договореност за тях на световно 
равнище бе постигната през 2000 г. През 2015 г. международната 

общност трябва да постигне и споразумение за бъдещата глобална 
рамка за премахване на бедността и устойчиво глобално развитие. 

Проучване на „Евробарометър“ от 2013 г. даде изненадващи  

резултати, що се отнася до мнението на гражданите на ЕС за 
развитието: 



Информационен център „Европа Директно – Пловдив“ 

 

4 
Център „Образование за демокрация” 

 
 Над 80 % смятат, че помощта за развитие е важна, а 

според 60 % трябва да предоставяме повече помощ; 

 две трети са на мнение, че борбата с бедността в 

развиващите се страни трябва да бъде един от основните 
приоритети на Европейския съюз. 

 Същевременно обаче 50 % не знаят нищо за това къде 

отива помощта на Европейския съюз. 

 
Поради това през 2015 г. полагаме  максимални усилия да обясним на 

европейските граждани как функционира помощта на ЕС за развитие, 
че тя наистина има реално и трайно влияние и значение. Показваме 

на данъкоплатците, че парите им се влагат по най-добрия начин, като 

се дава възможност на живеещите не по своя вина хора в бедност по 
света да си изкарват прехраната и прехраната на своите семейства и 

общности.  
 

В един бързо променящ се свят границите между развиващи се и 
развити страни стават все по-неясни. Някои страни, които преди бяха 

развиващи се, се превръщат в донори, докато други остават в капана 

на бедността. Междувременно се появяват нови източници на 
финансиране и нови партньори в областта на развитието. В сферата 

на развитието традиционните отношения между донор и получател 
отстъпват на сътрудничество, взаимна отговорност и взаимен интерес. 

Да се помага на развиващите се страни по света да изградят мирни и 

проспериращи общества не е просто въпрос на справедливост. Това 
ще допринесе и за един по-сигурен свят, с повече икономически и 

търговски потенциал за Европа.  
 

 
ПОМОЩ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ 
 
 

Помощта на ЕС е насочена към най-нуждаещите се. 

 

ЕС предоставя помощ за развитие на около 150 страни по света — от 
Афганистан до Зимбабве. През последните години обаче в няколко 

развиващи се страни имаше силен икономически растеж и те успяха 
да намалят бедността. 
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Затова от 2014 г. ЕС започна постепенно прекратяване на преките 
помощи за големи страни като Индия, за някои други държави — като 

Малайзия, както и  за много латиноамерикански страни. Този процес 
се нарича „приключване на програмата“. Вместо това ние все повече 

насочваме вниманието си към 

най-бедните части на света. В 
периода 2014-2020 г. около 75 % 

от помощта от ЕС ще бъде за тези 
страни, които освен това често 

биват тежко засегнати от 

природни бедствия или 
конфликти — нещо, което прави 

техните граждани особено 
уязвими. Освен това ЕС е 

единственият донор в света, който помага на всички страни, които са 
уязвими или страдат от конфликти.  

 

ЕС помага за подобряване на живота на милиони хора и 
постигане целите на хилядолетието. 

 
През 2000 г. страните от цял свят се споразумяха за Целите на 

хилядолетието за развитие, които трябва да бъдат постигнати до 

2015 г. Тези цели варират от намаляване наполовина на крайната 
бедност до спиране на разпространението на ХИВ/СПИН и осигуряване 

на начално образование за всички деца. ЕС изигра водеща роля при 
преговорите във връзка с тези цели.  
Благодарение на финансирането от ЕС, през последното десетилетие 

почти 14 милиона деца тръгнаха на начално училище, над 70 милиона 
души получиха достъп до питейна вода с по-добро качество, а на 

повече от 7,5 милиона раждания 
присъстваха квалифицирани 

здравни работници, спасявайки 
живота на майки и деца. 

Това са само някои от начините, по 

които ЕС допринася за постигане на 
целите, но трябва да се направи 

още много, за да може бедността да 
остане в миналото.  

 

Взети заедно, ЕС и държавите членки са най-щедрите донори 
на официална помощ за развитие в света. 
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Европейският съюз и неговите страни членки, взети заедно, са най-

големият донор на помощи в света. През 2013 г. те са предоставили 
повече от половината държавна помощ или „официална помощ за 

развитие“ според определението на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие. Заедно те са похарчили 56,5 милиарда 
евро през 2013 г. в помощ на страни по света, борещи се с бедността. 

Някои държави от ЕС намалиха помощта си за развитие по време на 
икономическата криза в Европа, но сега общата сума отново се 

увеличава, въпреки че остава под равнищата, които Европа бе 

обещала да достигне.  
 

ЕС полага много усилия да гарантира, че работата му в 
области като търговия и финанси, селско стопанство, 

сигурност, изменение на климата или миграция помага за 
преодоляване на бедността в развиващите се страни. 

 

Наричаме това „съгласуване на политиките за развитие“. Голяма част 
от това, което ЕС и държавите членки правят в тези области, е 

свързано с развитието. Например ЕС все повече отваря големия 
европейски единен пазар за развиващите се страни, което води до 

икономически растеж и откриване на работни места в тях. ЕС също 

така има споразумения с няколко страни за борба с незаконната сеч и 
за гарантиране, че внасяният в Европа дървен материал е законно 

добит. 
Друг пример е законодателството на ЕС, благодарение на което 

сделките в добивната промишленост стават по-прозрачни. Всички 

плащания в размер над 100 000 евро към правителства, извършвани 
от големи компании в ЕС от сектора на добивната промишленост и на 

дърводобива трябва да бъдат публично оповестявани. Това дава на 
гражданските общества в страни с много природни ресурси, като 

петрол или минерали, информацията, която им е необходима, за да 
искат от правителствата отчет за приходите от експлоатацията на 

тези ресурси.  

 
Хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие на ЕС 

са две различни неща, но между тях има взаимодействие. 
 

Хуманитарната помощ допринася за бързото спасяване на човешки 

живот в кризисни ситуации и за задоволяване на основни 
потребности, например чрез предоставяне на храна, подслон или 

http://ec.europa.eu/echo
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медицинско обслужване в случай на конфликти или природни 
бедствия. Сътрудничеството за развитие подкрепя страните в 

средносрочен и дългосрочен план, така че те да могат да преодолеят 
бедността и да имат устойчив икономически растеж, който да е от 

полза за всички части на обществото. ЕС работи усилено, за да 

гарантира, че преминаването от помощ при спешни случаи към помощ 
за развитие протича безпроблемно, като свързва двата вида помощ. 

Ние обаче стигаме още по-далеч: В много места по света се 
наблюдават често възникващи кризи, например поради изменението 

на климата. Специалистите по хуманитарна помощ и развитие трябва 

да работят заедно, за да помогнат на обществата в тези страни да 
повишат устойчивостта си. Това може да означава укрепване 

на подготвеността на държавата за извънредни ситуации или на 
нейната здравна или 

образователна система. То обаче 
може да включва и помощ за 

продоволствените пазари, за 

местни общности и отделни хора да 
предотвратяват и управляват 

рискове и бързо да се 
възстановяват от шокове, 

причинени от суша, насилие, 

конфликти или природни бедствия. 
 

Развиващите се страни имат право на мнение за начина на 
изразходване на помощта от ЕС, за това какво и къде ще се 

прави. 

 
В „Програмата за промяна“ на ЕС е заложен „принцип на 

националната ангажираност“.  В текста се посочва и как в бъдеще 
помощта от ЕС ще бъде насочвана в по-голяма степен към определени 

сектори, като добро управление, права на човека, демокрация, 
здравеопазване, образование, както и селско стопанство и 

енергетика. 

 
ЕС разчита на организации с подходящ опит да реализират 

неговите проекти за развитие по места. 
 

ЕС често предоставя финансиране на неправителствени организации 

— това може да е например местна асоциация на жени адвокати, 
които помагат на жени да отстояват законните си права, или известна 



Информационен център „Европа Директно – Пловдив“ 

 

8 
Център „Образование за демокрация” 

международна организация — като „Амнести интернешънъл“ — за 
борба за права на човека. По този начин ние се опитваме да 

гарантираме, че хората, които най-добре познават съответните страни 
и имат практически опит във всяка 

област, използват средствата на ЕС 

максимално ефективно. Наши много 
опитни партньори също така са 

организации на ООН, като УНИЦЕФ или 
Организацията за прехрана и земеделие, 

или агенции за развитие на страните 

членки.  
 

ЕС включва организации на гражданското общество, когато 
планира сътрудничеството си със страните партньори. 

 
Когато подготвя програмите си, ЕС не работи само с правителствата, а 

взема мерки за включване на организации на гражданското общество 

в дискусиите. Това могат да бъдат неправителствени организации, 
профсъюзи, групи за защита на правата на човека, организации за 

опазване на околната среда, търговски камари и много други. 
 

Около 25 % от помощта на ЕС се предоставя директно на 

правителства, за да работят те, следвайки приоритети, които 
сами определят, като поддържат постоянен диалог с ЕС. 

 
Това се нарича „бюджетна подкрепа“. Така на страните се дават 

необходимите инструменти, за да поемат развитието в собствените си 

ръце, например като реформират и модернизират сектора на 
образованието или селското стопанство. Като предоставя вземането 

на решения на правителствата на развиващите се страни, ЕС пряко 
подкрепя политиките и системите на тези страни, за да имат 

резултатите дълготраен ефект. 
Същевременно ЕС обвързва бюджетната подкрепа с постоянен диалог, 

който води с правителството и в рамките на който се обсъждат важни 

въпроси, като доброто управление и управлението на държавни 
средства. Този диалог включва и редовни оценки на резултатите по 

отношение на намаляването на бедността и постигането на устойчиво 
развитие. 
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В много страни ЕС и държавите членки обединяват усилията 
си за развитие, за да гарантират, че работят съвместно и че се 

избягва дублиране. 
 

Повече от 40 държави са започнали така нареченото „съвместно 

планиране“. Това означава, че ЕС и държавите членки заедно 
преценяват кои са най-големите проблеми и предизвикателства в 

дадена развиваща се страна и след това определят към кои сектори да 
насочат усилията си, преди да подготвят обща рамка за нашата 

дейност. Всеки държава дава на 

разположение своите силни страни, 
експертния си опит и сравнителните 

си предимства и след това се решава 
как да се разпредели работата. 

Когато е възможно, правителството 
на получаващата страна поема 

водеща роля в този процес, така че 

се вземат предвид неговото 
планиране и стратегията му за развитие. Всички донори продължават 

да провеждат свои собствени програми, но като част от съвместния 
отговор. Заинтересовани донори от държави извън ЕС също могат да 

участват в съвместното планиране.  

 
ЕС има 139 делегации и служби по света — повече от всяка 

отделна държава членка. Същевременно неговата външна 
помощ възлиза на по-малко от една десета от бюджета му. 

 

Общата сума на външната помощ на ЕС през 2014 г. е 14,86 милиарда 
евро, което представлява около 9 % от общия бюджет на Съюза. С 

други думи, избавянето на хората от бедност по света с помощта на 
европейците струва на всеки от тях не повече от 8 цента на ден. 

 
Помощта от ЕС е прозрачна и лесно може да се установи къде 

отиват парите. 

 
ЕС постоянно се нарежда сред донорите на помощи, които работят 

най-прозрачно. Предоставянето на информация за това къде каква 
помощ се отпуска и за какво се изразходват средствата помага на 

данъкоплатците да проверят дали парите им се използват разумно. 

Така се избягва дублирането на помощи и се предотвратява корупция 
и злоупотреба със средства. 
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Съществуват различни инструменти, чрез които може да се провери 
къде отиват парите от ЕС: EU Aid Explorer (Изследовател на помощта 

на ЕС) предоставя лесен достъп до пълни и точни данни за действията 
на донорите по света. Системата за финансова прозрачност на 

Европейската комисия показва кой получава финансиране от 

Комисията всяка година. 
 

Одит и контрол на помощта на ЕС, за да се избегнат измами и 
корупция. 

 

Програмите на ЕС редовно биват подлагани на независими одити, за 
да се гарантира, че отчетите им са изрядни. Освен това Европейската 

сметна палата ежегодно проверява конкретни проекти и програми на 
отделните страни. Ако има съмнения за измама или корупция, 

Европейската служба за борба с измамите може да разследва случаи, 
за които ѝ е съобщено. Европейската комисия и Делегациите на ЕС в 

страните получатели наблюдават и контролират финансираните от тях 

програми и проекти. Това включва редовни посещения на местата на 
осъществяване на проектите. Освен това външни експерти посещават 

тези места, за да проверят как се използва финансирането от ЕС. Ако 
в рамките на тази система за контрол и оценяване възникнат сериозни 

подозрения за злоупотреба с финансиране, ЕС може да го спре и да 

предприеме необходимите мерки. Една от тях може да бъде 
възстановяване на средствата.  

 
От 1990 г. насам делът на крайно бедните хора в света бе 

намален с над 50 %. 

 
Според международно 

приетото определение в 
крайна бедност живеят 

хора, които разполагат с по-
малко от 1,25 долара на 

ден. Броят на хората, които 

разполагат с по-малко от 
тази сума, спадна със 

700 милиона от 1990 г. ЕС допринесе за това, като помогна например 
за изграждането и поправянето на повече от 87 000 км. пътища, за да 

се гарантира, че хората могат да превозват стоки и храни в страните 

си и за укрепване на местната икономика. ЕС също така предостави 
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пари в брой или помощи в натура на над 46 млн. души, за да 
гарантира продоволствената им сигурност. 

Все още обаче предстои много работа: 1,2 милиарда души днес 
живеят в крайна бедност, а един на всеки осем души в света няма 

достатъчно храна.  

 
Европейците смятат, че ние носим отговорност да помагаме на 

хората в бедните страни и много от тях са готови да участват в 
това. 

 

Огромно мнозинство от европейците (85 %) смятат, че е важно да се 
помага на хората в развиващите се страни. Това е резултатът от 

наскоро проведено сред 28 000 европейци проучване 
„Евробарометър“. Повечето хора също така са съгласни, че справянето 

с бедността в тези страни трябва да бъде основен приоритет за ЕС и 
че трябва да предоставяме повече помощ за развитие. Голямото 

мнозинство смята, че помощта за по-бедните страни има положителен 

ефект и върху европейците. 
 

Според всеки втори анкетиран всеки човек може да играе роля в 
борбата срещу бедността в развиващите се страни, а почти 

половината участници са готови да плащат повече за хранителни или 

други стоки от тези държави. Според европейците доброволчеството е 
най-ефективният начин да се помага (75 %), следвано от 

официалната помощ от правителствата (66 %) и донорството на 
организации, които помагат на развиващите се страни (63 %).  

 

 
ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА ЗА 

РАЗВИТИЕ 2015 Г. 
 
 

Календарът на Европейската година за развити 2015 е запълнен със 

събития на европейско, национално, регионално и местно ниво. 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер даде старт 

на Европейската година за развитие 2015 с откриваща церемония в 
Рига на 9 януари. 

 
Инициативите са разделени тематично и по месеци: 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#421
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Европа на световната сцена — януари 
 

Европейският съюз е представен и развива активна дейност в много 
страни по света. Неговите 139 делегации в целия свят са безценен 

източник на информация на място. Всеки ден те допринасят за 

създаването на стабилни и трайни партньорски отношения, понякога в 
крайно трудни и опасни условия. След като подкрепи Целите на 

хилядолетието за развитие на ООН, сега ЕС помага за определянето 
на глобална програма за развитие, която ще доведе до трайна 

промяна и ще ни помогне да се доближим до нашата крайна цел: 

достоен живот за всички. 
 

Образование — февруари 
 

Образованието е най-добрата 
възможна инвестиция за избягване на 

социално изключване, неравенство и 

бедност. То ни дава основни умения, 
учи ни да бъдем активни членове на 

обществото и е много важно за 
изграждането на национално 

съзнание. Въпреки това над 50 

милиона деца по света не са записани 
на начално училище, а 250 милиона не могат да четат, пишат или да 

извършват елементарни аритметични действия. Затова 
сътрудничеството за развитие е важно, за да могат всички да получат 

добро образование, да следват мечтите си и да дават своя принос за 

обществото. 
 

Жени и момичета — март 
 

В много части на света момичетата са поставени в неравностойно 
положение просто заради своя пол. Много жени са подложени на 

дискриминация през целия си живот — например като не им се 

позволява да посещават училище, когато са малки, като не могат да 
си намерят добре платена работа, когато пораснат, като нямат достъп 

до основни здравни услуги за себе си и децата си и като им се отказва 
право на социална закрила и наследство в по-късна възраст. Цялото 

общество ще има полза, ако на момичетата се даде същия достъп до 

образование като на момчетата, а на жените — същите ресурси и 
възможности като на мъжете. Това е особено важно в по-бедните 
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страни и общности, където жените често са гръбнакът на 
икономиката. Борбата срещу основаната на пола дискриминация не е 

просто морално право — тя е обоснована и от икономическа гледна 
точка. 

 

Здраве — април 
 

Здравеопазването е основно човешко право. Когато международната 
общност определи Целите на хилядолетието за развитие през 2000 г., 

много от тях пряко или косвено бяха свързани със здравето. Въпреки 

това напредъкът в тази област — особено що се отнася до здравето на 
жените и децата — в много страни е 

бавен. Така че нещата не се развиха 
точно според плана. Как можем да се 

поучим от случващото се и да 
излезем от порочния кръг, в който 

бедността води до влошаване на 

здравето, а лошото здравословно 
състояние е свързано с бедността?  

 
Мир и сигурност — май 

 

Седемдесет години след края на Втората световна война редица 
страни и народи все още страдат от конфликти и насилие, водещи до 

несигурност и бедност и обричащи на неуспех всеки опит за устойчиво 
развитие. Най-добрият начин да се справим с този проблем е да 

възприемем колективен и цялостен подход — от ранно 

предупреждение и превенция до ранно възстановяване, 
стабилизиране и постигане на мир. Чрез политиките и програмите за 

развитие трябва се реагира на конфликтите, да се изгражда 
устойчивост и да се помага на засегнатите страни да се върнат към 

устойчиво развитие, така че тяхното население да може да живее в 
мирни и стабилни общества. 

 

Устойчив екологосъобразен растеж, достойна работа и 
предприятия — юни 

 
Екологосъобразната икономика е от особено значение за развиващите 

се страни, тъй като много от тях са уязвими от външни шокове, като 

изменение на климата, природни бедствия и кризи в снабдяването с 
горива. Устойчивият екологосъобразен растеж би трябвало да води 
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едновременно до намаляване на бедността, опазване на околната 
среда и гарантиране на достоен труд — включително зачитане на 

трудовите права и стандарти, социалната закрила и социалния 
диалог. Днес в света има над 200 милиона безработни. Едва около 

една четвърт от трудоспособното население в развиващите се страни 

има продуктивна и достойна заетост; близо 900 милиона души живеят 
в домакинства, чиито доходи са под прага на бедността. 

Предприятията създават работни места и играят водеща роля за 
иновациите и промяната — затова те 

са ключът към гарантиране на 

достоен труд и постигане на 
отговорно и устойчиво развитие. В 

крайна сметка, целта на развитието 
е инвестициите и икономическата 

дейност да бъдат от полза за всички, 
като в същото време се опазва 

нашата планета. 

 
Деца и младежи — юли 

 
Когато преди 25 години световните лидери подписаха Конвенцията за 

правата на детето, те обещаха да гарантират на всяко дете правото на 

живот, правото да се образова и да бъде здраво, правото на 
справедливо отношение и изслушване. Изпълни ли обаче светът 

своите обещания? Както заяви Нелсън Мандела: „Душата на едно 
общество се разкрива най-вече от начина, по който то се отнася към 

децата.“ Могат ли днешните деца да очакват по-ведро бъдеще? А 

утрешните деца? 
 

Хуманитарна помощ — август 
 

Природните бедствия, войните и конфликтите се отразяват 
изключително тежко на цивилните хора, лишавайки ги от основни 

неща, например храна и електричество, понякога буквално изведнъж. 

Хуманитарната помощ гарантира оцеляването на засегнатите хора 
след кризата, като осигурява неща от първа необходимост, като 

храна, подслон, чиста вода или физическа закрила. Европейската 
хуманитарна помощ не е обвързана с никакви условия. Тя се 

предоставя на всички нуждаещи се, независимо от тяхната раса, 

етническа принадлежност, религия, пол, възраст или политически 
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убеждения. Помощта е свързана с човешкото достойнство, а не с 
политиката. 

 
Демография и миграция — септември 

 

Населението на света достигна 7 
милиарда души през 2013 г., а 

според експерти през 2050 г. на 
Земята ще живеят 9 милиарда души, 

като 7,8 милиарда от тях — в слабо 

развити страни. От 2014 г. повече 
от половината световно население 

живее в градове. Над половината от 
230 милиона мигранти в света са в 

страни с ниски или средни доходи. Повечето са принудени да 
мигрират поради природни бедствия и икономически трудности, а 

около 40 милиона бежанци и вътрешно разселени лица по света 

просто не са имали друг избор, освен да напуснат страната си. 
Мигрантите могат да бъдат динамичен и продуктивен фактор в 

обществото, но въпреки това твърде често те не получават помощ, 
остават уязвими и незабелязани, лесна жертва на експлоатация и 

трафик на хора. В нашия взаимнозависим свят международните 

действия и сътрудничеството са много важни за отстояване на 
правата на мигрантите. 

 
 

Продоволствена сигурност — октомври 

 
Недохранването отнема живота на повече от 3 млн. деца всяка 

година, а милиони други остават с психически и физически травми за 
цял живот. Освен това всеки ден една осма от хората страдат от глад, 

тъй като не могат да намерят или да си позволят достатъчно 
питателна храна. Гладът и недохранването са пречка за човешкото 

развитие и могат да причинят конфликти. Когато хората не могат да 

създават богатство, потенциалът за растеж на тяхната страна 
намалява. За страните, опитващи се да се изкачват по стълбата на 

развитието, това е особено тежък удар. Затова е ясно, че трябва да 
превърнем изхранването на постоянно нарастващото световно 

население в основен приоритет на развитието. 
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Устойчиво развитие и климат — ноември 
 

Откакто през 2000 г. бяха определени Целите на хилядолетието за 
развитие, светът постигна голям напредък по отношение на 

намаляването на бедността. Във всички области обаче остават 

сериозни предизвикателства, като едно от тях — изменението на 
климата — е сред най-тежките. Ако не му обърнем внимание, то може 

да заличи постиженията в областта на развитието от последните 
години и да подкопае бъдещия напредък. Изменението на климата е 

особено голяма заплаха за развиващите се страни, тъй като техните 

икономики често зависят от обусловени от климата природни ресурси. 
Това обаче касае всички нас. Очаква се чрез целите на устойчивото 

развитие и чрез международното споразумение за климата, което 
трябва да бъде прието през 2015 г., всички страни да се включат в 

борбата с изменението на климата и адаптирането към него, както и в 
борбата с други предизвикателства пред развитието. Бъдещето на 

нашата планета зависи от действията ни в момента и заедно можем да 

намерим решения на проблемите. 
 

Права на човека и управление — декември 
 

Демокрацията и човешките права са 

водещи принципи на Европейския 
съюз и ние настойчиво ги поддържаме 

в международното си сътрудничество. 
Както гласи Всеобщата декларация за 

правата на човека: всички хора се 

раждат свободни и равни по 
достойнство и права. Правата на 

човека са в основата на изграждането 
на приобщаващи, динамични общества, в които правителствата 

работят в интерес на хората и в които всички граждани свободно 
могат да участват в обществения живот. И обратното — когато 

управлението е неуспешно и човешките права се нарушават, именно 

най-бедните и уязвимите страдат най-много. Затова е изключително 
важно да преодолеем препятствията, които водят до продължаване на 

нарушенията на правата на човека, като се борим с дискриминацията, 
гарантираме върховенството на закона, изграждаме справедливи и 

приобщаващи институции. Трябва да направим това, ако искаме да 

отстояваме човешкото достойнство, да се борим с бедността, да 
защитаваме равенството и да предотвратяваме конфликти. 
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КАКВО ЩЕ ДАДЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА ЗА 

РАЗВИТИЕ 2015-ТА НА ЕВРОПА? 
 

 
Европейската година играе специална роля в комуникацията и 

активното участие на гражданите и дава възможност за организиране 
на съвместни дейности на европейско, национално и 

регионално/местно равнище както от институционалните участници, 

така и от нарастващ брой организации на гражданското общество. 
 

Отново по данни на Евробарометър близо 20 милиона души в ЕС 
участват в неправителствени организации за развитие (включително 

доброволци), близо 130 милиона граждани на ЕС дават дарения на 
организация, подпомагаща 

развиващите се страни и 

общо 72% от гражданите 
на ЕС лично подкрепят 

идеята за подпомагане на 
страните с ниски 

показатели за развитие. 

 
Ключът към успеха на тематичната година и успешното развитие се 

крие в ангажирането и привличането за участие на европейските 
граждани и организациите на гражданското общество и техните 

партньори в цял свят в развитието и политическия диалог, посветен 

на световното развитие и световната справедливост.  
 

Това важи в още по-голяма степен за хората от по-младото 
поколение, които обикновено са свързани в по-голяма степен с целия 

свят посредством социалните и други медии и осъзнават в по-голяма 
степен належалите въпроси, които ще трябва да разрешават в 

качеството си на бъдещи лидери. Затова прякото и съдържателно 

участие на децата и младите хора, особено девойките, в дебатите, 
провеждани в рамките на тематичната европейска година, е от 

решаващо значение. Освен това трябва да има ползотворно и пряко 
участие на граждани с различни интереси, социален произход и т.н. 
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ПОЛЗИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 

2015 ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

 
В рамките на 2015 г. чрез инициативите и мероприятията ще се 

повиши осведомеността  на българските граждани за 
сътрудничеството за развитие и за широкия набор ползи от него. Със 

стремеж за издигане авторитета на България, ще се създадат по-

добри условия за инвестиции и търговска дейност. Що се отнася до 
образованието и културата, ще има нови опити за провеждане на 

иновативна политика, съответстваща на българския интерес. 
 

Министерство на външните работи е национален координатор за 
България на Европейската година за развитие, а Българският 

дипломатически институт е национален бенефициент. 

 
Как мога да участвам? 

o Включи се в националните и международните дебати за 
развитие с идеи и размисли. 

o Присъедини се към организация, работеща в сферата на 

развитието. 
o Стани доброволец по проект за развитие. 

 
Защо да го правя? 

o За да се повиши съзнанието и чувството за споделена 

отговорност у всеки гражданин. 
 

Къде да следя за новини? 
o В официалния сайт на Европейската година за развитие - 

https://europa.eu/eyd2015/bg; 
o Във фейсбук страницата й:https://www.facebook.com/eyd2015bg 

o В мрежата от Европейски информационни центрове „Европа 

директно“ - 
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/info_relays_bg.h

tm; 
o В сайта на Министерството на външните работи на Република 

България - http://www.mfa.bg/; 

o В сайта на Дипломатическия институт към Министерството на 
външните работи - http://bdi.mfa.government.bg/. 

http://www.mfa.bg/
http://bdi.mfa.government.bg/
http://bdi.mfa.government.bg/
https://europa.eu/eyd2015/bg
https://europa.eu/eyd2015/bg
https://www.facebook.com/eyd2015bg/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/eyd2015bg
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/info_relays_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/info_relays_bg.htm
http://www.mfa.bg/events/73/11/3516/index.html
http://www.mfa.bg/
http://bdi.mfa.government.bg/
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Съкращения и значения: 

ЕС – Европейски съюз; 
ЕП – Европейски парламент; 
ЕК – Европейска комисия; 
ООН - Организацията на обединените нации 
УНИЦЕФ - Детски фонд на обединените нации 


