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VII ФОРУМ НА ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ НА ЕС В СОФИЯ

Всички положителни промени в концептуалните подходи
към формите на международно
сътрудничество, които се състояха през последните години,
включително и техния практически резултат – ратифицирането
на Споразумението за асоциация с ЕС, въвеждането на безвизов режим и отварянето на зона
за свободна търговия, говорят
за стремежите за европейска
интеграция на Украйна.

Пълноценния одит на външната политика ни кара днес от друг
ъгъл да погледнем на възможностите, които отваря за Украйна
Стратегията на ЕС за Дунавския
регион като максимално полезен
инструмент за позициониране на
ролята си в конгломерата на дунавските държави, намиране на
общополезни партньори, привличане на инвестиции, споделяне на опит и стимулиране на
конкурентоспособността на отделните региони.
Река Дунав е транспортен речен коридор на десет държави
и четири столици. Дунавският
регион заема 1/5 от територията на ЕС и обединява 14 дъ-

ржави. Площта на Дунавския
басейн е 817 000 кв. км, където
живеят около 115 млн жители.
Дунавският басейн включва украинските реки Прут, Сирет и Tиса.
Дунавската делта е обект за световно наследство на ЮНЕСКО.
Европейската стратегия за региона на река Дунав е най-успешната регионална инициатива на
Европейския съюз за хармонично
развитие на 14-те страни, свързани с река Дунав. Програмата е
насочена към решаване на глобални проблеми в региона, които не са осъществими за една
държава; подобряване на благосъстоянието на народите, живеещи в региона на река Дунав.
Украинската част на Дунавския
регион обхваща площ от 68,1
хил. кв.км. с общо население от
5,9 милиона души и представлявано от четири области – Одеска,
Ивано-Франковска, Чернивецка
и Закарпатска. Всички те са гранични, имат значителни природни
климатични и ландшафтни особености, характеризиращи се с наличието на компактни етнически
анклави. Тези административни
единици също са интересни със
своето историческо минало, културно наследство, зонова форма
на идентичност, сложна конфигурация на езикови диалекти, активни миграционни процеси.
За съжаление, дълго време
Украйна не е използвала всички възможности, които дава
членството в конгломерата на
Дунавските страни под егидата на Европейския съюз, и не е
имала ясна програма, насочена
към постигането на собствени-

те си интереси в това пространство. Досега никога не е била
формирана официална делегация за представяне на Украйна
в стратегическия форум на ЕС
за Дунавския регион – годишна платформа за обсъждане на
общи проблеми и предизвикателства в Дунавския регион.
И само тази година, благодарение на усилията на Асоциацията
на органите на местното самоуправление „Стратегия на ЕС за
Дунавския регион“ и нейния директор Юрий Маслов, както и
подкрепата на Министерството
на информационната политика на Украйна, нашата държава беше представена на високо
ниво по време на VII Форум на
Стратегията на ЕС за Дунавския
регион, който се проведе в
София на 17-19 октомври.
По време на Форума беше презентуван алманаха „Фокус на
Дунай“ с интересни материали за положителните промени и
реформите, които през последно време преминават в Украйна.
Автори на алманаха са специалисти и експерти на профилирани държавни структури,
водещи научни институции, обществени организации, работещи в областта на реализацията на
Стратегията на ЕС за Дунавския
регион. Те представиха комплексно виждане за по-нататъшното участие на Украйна в реализацията на Стратегията на ЕС за
Дунавския регион, резултатите
от успешните проекти, интервюта с известни украински реформатори. Структурата на алманах
включва 15 тематични раздела,

посветени на различните приоритети на Стратегията на ЕС за
Дунавския регион в контекста на
украинската проблематика.
Алманахът е публикуван на
украински и английски език и
илюстриран с голям брой снимки.
Представители на европейските страни високо оцениха излож
бата «Україна: історії успіху», в
рамките на която на 16 щанда бяха
представени успешни национални и трансгранични проекти, реализирани в граничната зона на
Одеска, Чернивецка, Закарпатска
и Ивано-Франковска област.
Украинската страна проведе
«кръгла маса» на тема: «Инфор
мационно позициониране.
Предизвикателства и заплахи в
информационното пространст
во на Дунавския регион: един
ната стратегия за защита като
гаранция за сигурност“.
По време на Форума заедно с
европейски експерти беше направен анализ на информационните атаки на територията на
Дунавския регион – Германия,
България, Унгария, Словения,
Румъния, Молдова и Украйна.
Бяха показани конкретни примери за информационни съоб-

щения, насочени към формиране
на национална враждебност, недоверие и дестабилизация на социално-политическата ситуация.
Участниците стигнаха до извода, че е необходимо да се
създаде ефективен механизъм
за противодействие на информационните заплахи и да се изработи концепцията за информационна интеграция на крайдунавските
страни в единно информационно поле.
Съветник на министъра на информационната политика на
Украйна Мирослав Илляш представи на широката публика бран
да на Украйна Ukraine NOW,
който бе създаден от украинската агенция Banda в рамките на
работата на Комисията за популяризиране на Украйна. Бранда
Ukraine NOW получи една от найпрестижните награди в областта на дизайна – Red Dot Design
Award в категорията Corporate
Identity.
Елена ПЕТРОВА,
Център за устойчиво
развитие и екологични
изследвания на Дунавския
регион на Одеската ОДА.
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ВЕКОВНИ ТРАДИЦИИ – НАДЕЖДНА
ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ

Тази година молдовското националнокултурно дружество «Извор» в Ренийски
район и народният ансамбъл «Царанкуца»
станаха почетни гости на Международния
събор в село Климентово, община Акса
ково, област Варна «Да остане българското». След това пътуване се установиха прекрасни дружески отношения между
народите на двете страни, искрено приятелство и взаимно уважение, основани на
вековни традиции с надеждна перспектива за развитие. И вече на събора беше
решено, че за празнична проява, посветена на 20-годишнината от строителство на
училището в село Новоселское, Ренийски
район, от български строители, се канят
климентовци заедно с учениците на гайдарската школа «Тракия» от град Аксаково,

област Варна, която обучава хора на всякаква възраст в гайдарското изкуство.
Десет ученика от гайдарската школа чрез
популяризиране на българския фолклор
успяха да омъгьосат не само жителите на
селото, но и всички гости, дошли на празника. Сред тях в групата беше и бъдещата
звезда на Аксаково, а може и на България
– най-малкия изпълнител Диан, който
е само на 5 години, но много виртуозно
държеше гайдата в своите малки ръце!
По този повод в училището се проведе
юбилейно честване с концерт, изложби
на учениците от село и деца от центъра
за детско творчество на град Аксаково,
връчване на подаръци и почетни грамоти.
Село Новоселское, старото му име СатуНоу, е много известно в историята на бесараб-

ските българи. Недалеко от него се намира
Сатуновския преход, през който са минавали българите, за да се задомят на новата си
родина, оттук са тръгнали руските войски за
битката при Кюлевча. Това е бил най-древния преход през Дунава, който ползвали
Дарий І, Филип Македонски, Александър
Македонски и много други исторически личности. Легендите за хан Аспарух посочват
точно този преход, през който начело с него
прабългарите са стигнали за Балкана.
Живописното разположение на селото
и красотата му, близкото разположение
до езерата Кугурлуй, Картал и Дервент
карат човека да види селото веднъж и да
го обикне завинаги. Не е случайно, че в
началото на XIX век много българи, минайвайки през историческия Сатуновски
преход, са оставали тук. За това говорят и
днес възрастните хора, като делят селото
на молдовска и българска махала.
В рамките на посещението между
жителите на село Климентово, общи
на Аксаково, и жителите на село Ново
селское, националното молдовско дружество «Извор» и Народно читалище
«Съгласие-1887» беше подписано споразумение за сътрудничество и дружба. Инициативата за партньорство е на
председателя на молдовското дружество «Извор» Валерий Бабере и кмета на
село Новоселское Михаил Лучку. Този
договор предоставя на жителите на двете
села възможност да открият чужди култури, да се запознаят с друга образователна система и друга работна среда или да
задълбочат чуждоезиковите си познания.
Партньорствата сближават хората на социално, културно, спортно, политическо

и междуличностно ниво. Те създават взаимно разбирателство и укрепват волята
за сътрудничество. Програмата продължи с прекрасни изпълнения от самодейци
от целия Ренийски район, но последният
танц беше българското хоро пред сцената, изпълнителите на които бяха артисти
и зрители.
С голямо удоволствие гостите на Ново
селското училище посетиха Измаил и града на бесарабските българи – Болград. В
Болград те имаха възможност да се докоснат до ковачницата на български известни
дейци – Болградската гимназия, точно в
навечерието, когато се отбелязваше 160
години от основаването й. В това време
работеше българска телевизия и те много се зарадваха, като направиха клипче за
малките гайдарчета от град Аксаково на
бесарабска земя.
За поредна година Областният център
за национални култури в гр. Рени проведе
среща «Култура без граници» със самодейците от Рени във формат на кръгла маса.
Българските гайдарчета бяха на ниво!
Най-малкият изпълнител надмина всички!
Тихо есенно утро настъпи в селото, сякаш завладяваше всичко наоколо, завършвайки срещата на двата народа – молдовците и българите. Дойде момента и
за раздяла. Всички много се вълнуваха и
чрез сълзи на радост заверяваха, че ще
се срещнат отново. Българите благодариха на молдовци за гостоприемството,
като пожелаха един на друг здраве, мирно небе, просперитет и до нови срещи!
Нина ИВАНОВА,
Областен център за национални
култури в Ренийски район

