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От 31 октомври до 02 ноември 2019 г. в хотел „Риу Правец Ризорт“ в гр. 
Правец, с любезното съдействие на Представителството на Европейската комисия в 
България, се проведе годишната среща на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБОВЕ (NABEC). 
В срещата взеха участие над 100 представители на 30 клуба на училища от 13 града от 
страната. Европейския клуб на СПГЕ „Джон Атанасов“ беше представен от Стоян 
Живков Илов-12 кл., Иво Димитров Табаков-11кл., Симеон Калоян Момков-9 кл. и 
ръководителят на клуба г-жа Грета Райковска - старши учител по английски език. 
Годишната среща на NABEC беше на тема „В каква Европа вярваме?“. 
Целта на срещата беше да се предостави информация относно новите приоритети на 
Европейския съюз (ЕС) с обновени институции - Европейски парламент (ЕП) и 
Европейска комисия (ЕК) и очакванията за ЕС в новите условия на континента, 
като се даде възможност на младите х о р а  да дискутират и представят свои 
проекти за Европа. 
Програмата на форума включваше дискусии по въпросите, какъв Европейски съюз 
навлиза в новото десетилетие, за новите стълбове за обновление в Европа, за 
ориентацията в информацията и потребността от нови форми на комуникация, за 
европейските образователни програми и др., с гости членове на Европейския 
парламент, експерти, представители на Представителството на Европейската комисия 
в България.  
Учениците от Европейските клубове се включиха в програмата с: 

 Представяне, под различна форма, на своето желание, предложение, идея, 
проект и пр. на тема: „В каква Европа вярвам?“ 

 Творческо представяне във вечерта на Европа. 
На 31.10 (четвъртък) се проведоха два практически модула: 
Модул I. Ателие с учителите – „Трудните ученици и техните проблеми“, воден от 
проф. д-р Вяра Гюрова, Факултет по педагогика, СУ „Св. Кл. Охридски“, и  
Модул II. Тренинг с учениците за човешките права и толерантността - основни 
елементи на европейската идентичност с водещ Мария Алкалай, експерт сдружение 
„Възможности без граници“ 
Същата вечер от 20:30ч. до 22:30 ч. всички участници имаха възможността да се 
забавляват и да научат нови и интересни неща с интерактивни игри за комуникация 
„Да открием приятели“ в конферентната зала на хотела.  
На 1.11. (петък) срещата официално бе открита с видео-обръщение „Европейският 
съюз в нов мандат“ на Европейския комисар Мария Габриел. В следващите часове от 
програмата, участниците имаха възможност да се срещнат и с г-н Бойко Благоев, 
съветник „Информация и комуникация“ при Представителството на Европейската 
комисия в България. Той запозна младите хора с важни въпроси, които са актуални и 
стоят на дневен ред пред Европа, а участниците зададоха своите въпроси и участваха в 
приятелска дискусия по предложените теми. За „Европейският съюз в новото 
десетилетие“ всички имаха възможност да изслушат лекцията на д-р Калоян 
Методиев, политолог, началник на кабинета на Президента на Р България и да зададат 
своите въпроси, провокирани от чутото. Г-н Методиев беше приятно изненадан и 
впечатлен от сериозната подготовка и лична позиция по темите за Европа, които 
младите участници демонстрираха.  
По-късно през деня г-н Асим Адемов, член на ЕП, си поговори с участниците на тема: 
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„Има ли почва дигитализацията в образованието?“. С „Еразъм+ в подкрепа на 
образованието“ ги запозна г-н Юри Константинов, експерт КД1 и КД2, ЦРЧР и даде 
полезни съвети за участието на младите хора и техните образователни институции в 
проекти по тези програми.  
Във видео обръщение г-н Томислав Дончев, зам.-министър председател, поздрави 
участниците в срещата и ги запозна с темата за „Европейските фондове като фактор за 
развитието на страните“. 
В следобедните часове на втория ден от националната среща започна представянето на 
европейските клубове на тема: „В каква Европа вярвам?“, а вечерта от 20:30ч. до 
22:30ч. в конферентната зала на хотела младите таланти направиха „Вечерта на 
Европа“ незабравим спомен за всички участници. Насладихме се на изпълнение на 
български народни хора и песни, на класически танци, на интересни истории и 
смешки, поднесени по забавен и артистичен начин. 
На следващият ден представянето на евроклубовете продължи и учениците от СПГЕ 
„Джон Атанасов“ представиха темите за Европа през погледа на наши ученици. (През 
месец октомври, учениците от 9е и 9ж клас написаха есета на тема „В каква Европа 
вярвам“, а някои от тях и нарисуваха своите идеи. Момчетата, които представиха 
нашето училище внимателно изчетоха всички есета и обобщиха темите в 
презентация. Идеите, изразени в картините на нашите ученици впечатлиха 
участниците със своята оригиналност, изразност и силна лична позиция на 
авторите. ) 
Включени бяха интересни интерактивни игри за правата на човека и толерантността. 
Присъстващите изгледаха филма "Прасето" и обсъдиха темите за агресията, тормоза в 
училище и приемането на различността с режисьора Драгомир Шолев. 
Всички участници в годишната среща обмениха идеи, споделиха опит, и създадоха 
много нови приятелства. Всеки отнесе със себе си незабравим спомен от една 
вдъхновяваща среща с позитивни и търсещи млади хора.  


