
ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ЕВЕТ” 

 

 

• На 08.02.2007 г. е приета декларация от УС, КС и НКС на „ЕВЕТ” за 

съпричасност към незаконно задържаните български медицински сестри и 

палестинския лекар в Либия. 

 

• Изработихме и издадохме I-ия календар на Гражданско сдружение „ЕВЕТ”, за 

2007 година. Автор е бай Осман Алиосман- фотограф от гр. Лозница. 

 

• На Нова година – 01.01.2007 стартира новият сайт на Гражданско сдружение 

„ЕВЕТ” . Good Luck! Късмет! 

 

• В навечериети на Коледа и Курбан байрам Граждански сдружение „ЕВЕТ”, клон 

Разград организира благотворителна инициятива - събиране на дарения от 

дрехи, играчки и помагала за сираците от дома в село Просторно. В тази дейност 

сдружението бе подпомогнато от новоучредениа Център за културно развитие и 

информационни технологии- Разград. 

 

• Съвместно с Фондация развитие на местното самоуправление(ФРМС), 

изключителното съдействие на Института за местно и регионално 

развитие(ИМРР) и Фондация „Конрад Аденауер” се проведе семинар на 22-

24.12.2006 г. в хотелски комплекс „Дъбраш”, община Сатовча, на тема: 

„Устойчиво развитие на селските райони в България. Национална мрежа. 

Общностни програми”. 

 

• На 15.12.2006 УС и КС на Гражданско сдружение „ЕВЕТ” участваха активно на 

организираната от Асоциацията на Българските Градове и Региони (АБГР), 

Сдружение за Пловдив и Инсисут за Демокрация и Стабилност в Югоизточна 

Европа(ИДСЮЕ) конференция в Международен панаир- Пловдив. Темата беше: 

„Българските общини и малкият и среден бизнес в тях пред прага на ЕС”. 

• На 27.09.06 УС на Гражданско сдружение „ЕВЕТ” подари компютър втора 

употреба на Нури Исмаил Нури от с. Трънак, Бургаско. Той е студент в 

Технически университет-Варна, специалност- Компютърни системи и 

технологии. 

 

• На 20.07.2006 г. е приета декларация на УС, КС и НКС на Гражданско 

сдружение „ЕВЕТ” срещу посегателствата срещу джамии в страната и относно 

ескалирането на напрежението около джамията „Баня башъ”- София. 

 

• Подписано е споразумение с Фондация „Езиково училище Амал” за съвместна 

дейност и съдействие от страна на ЕВЕТ- София за създаването на училище или 

образователен център в град София. 

 

• По предложение на Севгинар- секретар на ЕВЕТ-Шумен, средствата от 529 лв., 

събрани по време на официалното тържество на сдружението в хотел Шумен на 

05.11.05, бяха дарени за лечението на Айлин Александрова Живкова от с. 

Новосел, община Шумен. 

 



• На 07.07.06 г. в хотел „Рибарица”, община Тетевен се организира обучителен 

проект на Гражданско сдружение „ЕВЕТ” и Фондация „Конрад Аденауер”, 

съвместно с Британски съвет- София. Проектът е на тема: „Политики за 

развитие на местното самоуправление в смесените региони на страната”. В 

дискусиите участвана г-жа Надежда Михайлова, господата Калоян Методиев и 

Сребрин Илиев. 

 

• На 03.06.2006 в София се проведе заседание на Националния координационен 

съвет на ЕВЕТ. В него взеха участие УС, КС, координаторите на сдружението и 

председателите на кланове в страната. Прие се програма за дейността на 

Гражданското сдружение до края на 2006 г. 

 

• Айрин Ибрямова, отговорник за младежките дейности в ЕВЕТ, спечели конкурс 

на Столична община за седеммесечен стаж в структурите на ЕС в Брюксел. От 

01.01.07 тя стартира проекта в офис Валенсия на Европейската комисия. 

 

• Предизвикателство пред УС на ЕВЕТ ще е изграждането на Център за 

европейско развитие. Проектът може да бъде успешен само в сътрудничеството 

с първи и втори сектори на живот в България. 

 

• Председателят на Гражданско сдружение „ЕВЕТ” и членове на сдружението-

мадежи участваха в шестата годишна конференция на Европейски институт 

относно: „Европейската перспектива на западните Балкани- регионалният и 

национален подход”. Тук се роди и тълкуването на буквите на ЕВЕТ: 

                 - Европейска Визия на Етническите Турци 

                 - Етническа Визия на Европейските Турци 

- Европейска Визия и Етническа Толерантност 

 

• Установихме връзка с мюсюлманските общности в гр. Лом, област Монтана, гр. 

Бяла Слатина, област Враца, общините: Статовча, Гърмен, Хаджидимово, 

Белица, Велинград и там ще се създадат ново структури както на Гражданско 

сдружение ЕВЕТ, така и на други локални неправителствени организации. 

 

• УС на Гражданско сдружение ЕВЕТ реализира проект с Фондация „Конрад 

Аденауер” на тема: „ Да говорим за религията, за да се познаваме и уважаваме”. 

В него участваха като лектори Вулф Броке- бивш директор на Фондацията, д-р 

Марияна Малинова- СУ, доц. Александър Веселинов –НБУ, доц. Велин Белчев- 

НБУ и доц. Павел Павлович- СУ. За първи път в България в продължение на два 

форума се дискутира по темите „Гражданското общество и ислямистките 

религиозни ценности”. 

 

• Гражданско сдружение „ЕВЕТ” участва и реализира съвместно с Центъра за 

социални практики- София- проект за пет лудогорски общини за изграждане на 

мрежа за партньорство. 

 

• Осигурихме стипендия за 3 години на Айлин Али Хасан, дъщеря на покойната 

наша сестра Гюлбие Реджеб. 

 

• Осигурихме стипендия на петима студенти, членове на ЕВЕТ, чрез Фондация 

„Отворено общество”, София. 



 

• Четирима представители на Гражданско сдружение „ЕВЕТ” завършиха 

училището за политика в град Страсбург, Франция.В четвъртият випуск сега 

започна обучение и кметът на село Ябланово- Шериф Куванджъ. 

 

• Регистрирани сме и като администратор на лични данни по Закона за защита на 

личните данни. 

 

• Регистрирахме сдружението на 10.10.2003 в Софийски градски съд и 

променихме дейността на същото по чл.2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ в обществена полза. 

 

• Участвахме в програмите на Фондация „Конрад Аденауер” на тема: 

„Формулиране на политики в смесените региони на България и ролята на 

гражданските структури за реализацията им”- Свети Кирик- Асеновград. 

 

• Концерти по случай различни празници на фолклорни състави от Кърджали, 

Делиормана и Герлово бяха организирани по цялата страна. 

 

• Закупуване на фотографии от изложба на фотографа Павел Ганчев на тема: 

„Лудогорието- вчерашния ден в днешно огледало” и излагане по регионални 

клонове на ЕВЕТ в страната. Изложбата обиколи градовете Разград, Варна, 

Хасково, Кърджали, Русе, Шумен, Свищов, София. 

 

• Успешно преминаване на обучението на 10 членове на ЕВЕТ през курса на 

проф. Евгени Дайнов и Института за социални практики, София-„Гласовете на 

отхвърлрните”. 

 

• Приемане на декларации по време на предизборни кампании- местни избори 

2003 и парламентарни избори 2005, декларации против ширещата се 

престъпност – август, септември 2004 и убийствата по улиците на страната, 

декларация и по повод заместник областният управител на Пазарджишка област- 

Реджеб Моллаахмед. 

 

• Участие в програма на Фондация „Статут за ефективни граждански 

алтернативи”. 

 

• Организиране на обучителни програми съвместно с „Динамика- консулт” и НБУ 

в градовете Разград, Русе, Свищов, София, Самоков, Варна, Тетевен и с. 

Гюлечица. 

 

• Иницииране на създаването на други неправителствени организации от 

членовете на ЕВЕТ- в град Твърдица-„Единство”, Асеновград- „Ел Еле”, с. 

Раковски, обл. Разград-„Устрем”, „Джан”-гр. Лом, във Варна и други. 

 

• Съвместна дейност и партньорство с Фондация „Демокрация”, Фондация 

„Демократична алтернатива” и Фондация „Конрад Аденауер”. 

 

• Конкурси за рисунки и есета и рисунки на тема: „Традиции, обичаи и празници 

на етносите в Лудогорието”. 



 

• Дарителски акции на ЕВЕТ в различни райони на страната: Варна, Разград, Русе, 

Свищов. 

 

• Честване на традиционните празници на мюсюлманите в Република България- 

Рамазана и Курбан байрям.   

 

 


