
OTЧET МЕСЕЦ МАЙ 2006г.

Основните дейности през месец май бяха: посещение на Пътуващия цветен автобус “Моята мечта Европа” в гр. 
Цар Калоян и Разград; обявяване на победителите и конкурсите за есе “Аз съм европеец” и за рисунка и колаж “Красив 
Разград – европейски град”, работна среща с Юмер Мехов - областен координатор към Държавната агенция за младежта 
и спорта отдел младежки дейности, подготовка и отпечатване на брошура за проект “Европейски час”. 

На 3 май 2006г. пътуващ цветен автобус с празнична украса и балони “Моята мечта Европа” посети град Цар 
Калоян. Посещението бе част от проект “Европейски час”, който се реализира с финансовата подкрепа на Държавната 
агенция за младежта и спорта по Програма “Младежки дейности 2004 – 2005”. 

С помощта на двама клоуни и мултимедийна презентация в местното читалище по забавен и нетрадиционен начин 
със скечове на децата от Цар Калоян бе поднесена информация, свързана с Европейския Съюз. Децата се запознаха 
със символите на Европейския съюз, географската карта с държавите-членове на съюза, институциите на  Европейския 
парламент, Съвета и Съда на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската 
харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите. Специално място бе отделено на Европейския 
младежки офис в Разград.

Организирани бяха игри, викторина с награди, раздадени бяха информационни материали – дипляни, стикери, 
календарчета, отпечатани в рамките на проекта. 

Пътуващият цветен автобус  посети и Разград в деня на Европа - 9 май. Предвидено бе празникът да се проведе в 
центъра на града, но поради лошите метеорологични условия приехме поканата на директора на ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” 
да го организираме в сградата на гимназията. Младите хора бяха заинтригуваха от мултимедийната презентация, много 
активно участваха във викторината, получиха информационни материали, балони и знамена на Европейския съюз. 

Празника завърши с обявяване на победителите в конкурсите за есе “Аз съм европеец” и за рисунка и колаж 
“Красив Разград – европейски град”. В конкурса участваха общо 16 есета от ПМГ “Акад. Никола Обрешков”, 
Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии “Мария Кюри”  и  ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” в Разград, от 
СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”  в Самуил и СОУ “Христо Ботев” в Цар Калоян.

Есетата и рисунките бяха оценени от Комисия, в която участваха: Веселина Станчева – Началник на инспектората 
по образование и партньор на проекта, Юмер Мехов – Областен координатор на Държавната агенция за младежта и 
спорта по младежки дейности и Ангелина Стоянова – ръководител на проекта. 

Първа награда в конкурса за есе спечели: Есин Мехмед Адем от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”  в Самуил; втора 
награда бе за Полина Стефанова Пенчева от ПМГ „Акад. Никола Обрешков”; присъдени бяха две трети награди: на 
Вергил Хасан Ибрям от ПГХТБ “Мария Кюри”  и Хюлия Али Джилъз от СОУ “Христо Ботев” - Цар Калоян.

В конкурса за рисунка и колаж “Красив Разград – европейски град” участваха общо 19 рисунки: от СОУ “Никола 
Икономов”, ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - Самуил, един колаж от ПМГ “Акад. Никола 
Обрешков”.

Наградите на победителите ще връчи г-н Юмер Мехов – Областен координатор на Държавната агенция за младежта 
и спорта по младежки дейности. Първа награда спечели: Халиме Ахмед от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Самуил; 
втора награда бе за Денис Мемдуев от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Самуил; присъдени бяха две трети награди: за 
Айлин Адемова от ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” и Сабри Решад от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”  в Самуил. Комисията 
определи и специална награда за колажа на Мирела Щерева от ПМГ “Акад. Никола Обрешков”. Победителите получиха 
и предметни награди, а за всички участниците в двата конкурса бяха подготвени специални грамоти. 

В Инспектората по образование, който е партньор на проекта е подредена изложба с рисунките, участвали в 
конкурса за рисунка и колаж “Красив Разград – Европейски град”. 

През този месец бяха проведени четири Дискусионни клуба “Приятели на Европа”. Чрез мултимедийна презентация 
те се запознаха с процеса на присъединяване на България в Европейския съюз. Споделени бяха идеи за изработване на 
грамоти участниците в двата конкурса. Чрез мултимедийна презентация “Пътуващ автобус моята мечта Европа” децата 
обогатиха своята информация за Европейския Съюз.

На 5 май 2006г. г-н Юмер Мехов - областен координатор на Държавната агенция за младежта и спорта по 
младежките дейности посети Европейския младежки офис и направи мониторинг на дейността по проекта. 

През този месец бяха подготвена и отпечатана брошура. Материалите в нея са свързани с проект “Европейски час” 
– дейностите по проекта, Европейския младежки офис, Проучване на общественото мнение, Клуб “Приятели на Европа”, 
интервю с членовете им, Дискусионните клубове, Пътуващия цветен автобус “Моята мечта Европа” и посещението му в 
гр. Лозница, с. Самуил, гр. Цар Калоян и гр. Разград, много снимки.

Месец май е последния месец от реализацията на проекта. Бяха изготвени програмния и крайния отчет на проекта. 
Подредена бе документацията от реализацията му. 

Резултати:
- Чрез мултимедийни презентации младите хора от  клубовете “Приятели на Европа” придобиха знания за 

България и пътят за присъединяване на България към  Европейския Съюз
- Приключиха конкурсите за есе “Аз съм европеец” и за рисунка и колаж “Красив Разград – европейски град”. 

Връчени бяха наградите на победителите. 
- Пътуващия цветен автобус “Моята Мечта Европа” посети гр. Цар Калоян
- Пътуващия цветен автобус “Моята Мечта Европа” бе представен в гр. Разград.
- Г-н Мехов даде своята оценка за проекта.

Медийни изяви:
- “Моята мечта Европа” – в. “Екип 7” бр. 54/12.05.2006г. 
- “Европейски час в ГПЧЕ” – в. “Лудогорски вестник” бр. 38/ 12.05.2006г. 
- Репортаж по Кабелна телевизия “Евроком” на 11 май 2006г. за посещението на пътуващия цветен автобус 

“Моята мечта Европа” в Разград.
- Интервю на 11 май 2006г. по радио Шумен за представяне на проект “Европейски час”.


