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УКРАИНА И БОЛГАРИЯ
НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ
СОГЛАШЕНИЯ
О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Украина и Болгария проведут переговоры для того,
чтобы урегулировать трудовую миграцию между странами. Планируется заключить и
подписать соответствующее
двухстороннее соглашение.
Такие планы обусловлены не
обходимостью законодатель
но защитить права украинцев
и болгар, которые осуществ
ляют трудовую деятельность в
Болгарии и Украине соответст
венно. Социально-трудовые пра
ва работников после подписания
соглашения будут обеспечивать
ся на законодательном уровне.
«Украина и Болгария с целью
развития дружеских отношений и в связи с необходимостью
обеспечения на законодательном уровне защиты социально-трудовых прав украинских
граждан, работающих на территории Болгарии, и болгарских
граждан, работающих на территории Украины, договорились
провести переговоры о заключении двустороннего соглашения о
регулировании трудовой миграции между двумя государствами
с последующим его подписанием», — сообщает Министерство
социальной политики Украины.
Для того чтобы организовать
переговоры и предпринять нуж
ные меры для подписания со
глашения между правитель
ствами Болгарии и Украины,
Кабинет министров принял рас
поряжение, которым утвердил
участников украинской деле
гации. Помимо состава делега
ции распоряжение правитель
ства утвердило необходимые
директивы, формулирующие
позиции Украины. Напомним,
что в этом году Болгария уже
подписала подобные соглаше
ния с Арменией и Молдовой и
одобрила соглашения о регу
лировании трудовой миграции
с Беларусью и Грузией.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕС
Одесская облгосадминистрация и Министерство регионального развития подписали договор о получение
65 млн. грн. на пять проектов
регионального развития, которые реализуются при поддержке Европейского Союза.
Они прошли конкурсный отбор
среди 507 номинантов из разных регионов Украины и получили право на финансирование
за счет секторальной поддержки Европейского Союза.
Проекты-победители в про
грамме «Сельское развитие»
будут реализованы на террито
рии Саратского и Тарутинского
районов. Они предусматривают
культивирование лаванды и раз
витие инфраструктуры. По про
грамме «Развитие человеческого
потенциала» получил финанси
рование проект под названием
«Подготовка рабочих кадров по
профессии «виноградарь», что
актуально для Одесской области.
Кроме того, планируется реали
зовать проекты «Университет»
и «Музей украинской книги».
Один из значимых проектов —
«Создание и продвижение на
отечественный и мировой тури
стический рынок комплексного
туристического продукта горо
да Белгорода-Днестровского».
Общая стоимость данного
проекта составляет более 3,2
млн. грн., из которых около 2,8
млн. будут профинансированы
Европейским Союзом.
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В уютната конферентна зала
на хотел „Атлантик“ се събраха
представители на горепосоче
ните институции, бъщещи аби
туриенти, ученици в горните кла
сове, родители, преподаватели
и всички, проявили интерес по
темата.
Първо думата беше дадена на
съорганизатора на срещата —
президента на Всеукраинската
Асамблея на българите в Ук
райна Дора Костова, главен
редактор на в-к „Роден край“,
която подчерта за днешната
тенденция на българските мла
дежи да учат не само във вузове
на Украйна, но и да кандидат
стват във висшите училища на
България. „Приятно е днес поподробно да се запознаем и с
възможностите на младите българчета да пробват силите си в
украинските и европейските вузове. А техният български корен
да им бъде още един приоритет
в избора на бъдещата професия“
— каза г-жа Костова.
Депутатът в Одеския областен
съвет Трифон Антов, предсе
дател на Тритейския съд в ОО
„Българско Народно събрание в
Украйна“, акцентира върху днеш
ните образователни възможно
сти на младите хора, широкия
спектър на избора на специал
ностите, който предлагат учеб
ните заведения. Той благодари
на присъстващите високи гости
за предоставянето на важна
та образователна информация
в сферата на международните
отношения, която задължител
но ще бъде полезна за младите
български представители в по
нататъшния им живот.
Първият секретар в Генерал
ното консулство на Р България
в гр. Одеса Славян Симеонов
подчерта важността на образо
ванието за всеки човек, който
иска да постигне целите в жи
вота си. Обръщайки се към ау
диторията, г-н Симеонов каза:
„Няма значение, къде ще получите диплома — дали в България,
дали в Украйна или Европа. Но
помнете, че вие сте богатството
на една държава, на народа си.
И това, което ще получите като
образование, изцяло ще помогне както в личното ви развитие,
така и в развитието на вашата
страна“.
Последваха изказванията на
участниците в срещата. За про
блемите на консолидацията в
многонационалното общество
разказа Олес Лисничук, к.п.н,
аналитик, научен сътрудник
на Института на политически
и етнонационални проучвания

„И.Ф. Курас“ на НАН на Украйна. Г-н Лисничук нагласи на това,
че всеки от нас има свое ниво на
възможностите, което се при
добива и развива в общуването
с обръжаващите ни хора, за до
верието на един към друг, кое
то е доста разпространено днес
сред хората на една национална
общност. От това и става кон
солидацията на тази общност.
„Българската общност в Украйна
е уникална, неповторима и заема
свое достойно място сред другите общности в Украйна, изиграва
своята роля във формирането на
етнонационалния живот в държавата ни“ — каза г-н Лисничук.
Съветникът на първи ми
нистър-председател, съпред
седател на Киевския център за
публична дипломация Андрей
Витренко разказа за взаимоот
ношенията на държавата и наци
оналните общности в Украйна,
дейността на тези общности в
контекста на днешното разви
тие. „Днес от страна на държавата са създадени максимално
благоприятни условия за развитие на националните общности
чрез съществуване на редица
програми, проекти, организации
и т.н. Това всичко се прави поради причината представители
те на националните общности да
се гордеят от националната си
принадлежност, да реализират
правата си и интересите“ — каза
г-н Витренко.

Координаторът на програма
та „Международни отношения“
на Националния университет
„Киево-Могилянска академия“,
експерт на Киевския център за
публична дипломация Оксана
Забузова лесно и достъпно
разказа за важността на придо
биване на висше образование,
как стъпка по стъпка младите
хора трябва да избират бъдеща
та си професия, пътя, по който
ще вървят в съзнателния си жи
вот. Г-жа Забузова повествува
за възможностите на програма
та „Международни отношения“ в
Киево-Могилянската академия,
за образованието в чужбина,
целите на абитуриентите, които
те трябва да следват в планира
нето на бъдещата си кариера.
Дмитрий Ищенко, к.и.н, по
литически аналитик, препода
вател в Киево-Могилянската
академия, съпредседател на
Киевския център за публична
дипломация, нагласи за предим
ствата на националното потекло
на абитуриентите, които стоят на
прага на съзнателното си бъде
ще. Обръщайки се към присъст
ващите млади хора, г-н Ищенко
подчерта: „Вие сте носители на
българската култура, което ви
дава възможност за по-широко
поле за дейност по време избиране на следваната специалност“. Също така специалистът
разказа на присъстващите за
различни направления в сфера

та на международните отноше
ния, кариерни възможности след
придобиване на тази професия,
за важността на историческата
осведоменост за бъдещите ана
литици, дипломати и деятели на
културно сътрудничество.
Помощникът на аташе по
въпроси на образование и култу
ра на Посолството САЩ в Украй
на Виктория Михайленко раз
каза за програми по обмен на
студенти и възможности за обра
зованието в различни държави
по света, необходимостта на
тези програми и как трябва да
се подготви всеки желаещ да се
обучава по тях, за конкуретност
на пазара на труда, която с всяка
изминала година става все посилна и по-динамична.
По покана на колегите си от
Киево-Могилянската академия на
срещата присъства Фабио дел
Ализал, професор и директор
по международни връзки на фа
култета "Международни отноше
ния" на университета „Раймунд
Луллил“ в гр. Барселона, Испа
ния. Задгарничният гост разка
за за приоритетите и възможно
стите за обучение в държавите
на Европейски съюз, даде съ
вети, касаещи образованието и
кариерата.
След основната част на сре
щата учениците, родителите и
преподавателите имаха въз
можност да зададат въпроси
по интересуващите ги теми, да
получат разгърната консултация
от присъстващите експерти, до
кладчици, участници в това ме
роприятие.
Срещата премина на един
дъх, времето излетя неусетно за
всички участници в това образо
вателно мероприятие. Надяваме
се, че озвучената информация
стана много полезна за бъдещи
те млади абитуриенти-българи,
които скоро ще застанат пред
избора на бъдещата си профе
сия. Също така разчитаме на
по-нататъшно сътрудничество
с горепосочените институции,
техните представители, с кое
то ще укрепват връзките между
народите, между хората.
Татяна ТУЛУНЖИ

