
       
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “ЕВЕТ” 

 

  

• Представители на Гражданското Сдружение ”Евет” – София: Сузан Акимова, Семра Якуб 

и Айсел Юсеин, участваха на проведената на 28.01.2007г. в София, х-л “България” среща 

“Диалог за Европа, сближаване на гражданите и институциите. Инфраструктура на 

Европейската инициатива”. 

 

• УС и КС на “Евет” подкрепи по принцип проекта за нов Закон за пряко участие на 

гражданите в управлението. 

 

• Гражданско Сдужение “Евет” се включи в информационната кампания (с подписка) за 

транснационалната инициатива  за регламентиране на правото на европейските 

граждани да инициират референдуми. Събрани бяха 1270 подписа от всички клонове на 

организацията. 

 

• Тайрюмер Мюмюн – секретар на Гражданско Сдужение “Евет”, беше командирован от 

УС на сдружението като наблюдател на частичните избори за кмет на община Пещера. 

   

• Учреди се Пазарджишкия клон на сдружение “Евет”. Председател стана г-н Шукри 

Якубов – кмет на гр.Сърница. За секретар е избран Ружди Мехмедов – общински съветник 

от гр. Пещера. Успех!!! 

 

• На 05.04.2007г. в гр. София Гражданско Сдружение “Евет”, представлявано от Ергин 

Емин – председател, предостави персонален компютър Dell Optiplex на Джейлян 

Тайрюмер Фарис – ученичка 9-ти клас в Професионална гимназия по лека промишленост 

гр. Хасково. Джейлян е дъщеря на Тайрюмер Мюмюн  - Тайро. Честито и само шестици в 

училище! 

  

• Месец март 2007г. Консултативния съвет на Съюза за стоп инициатива (ССИ) огласи 

списък от девет души, номинирани и предложени за включване в листите на българските 

политически партии като кандидати за депутати в Европейския парламент. Сред 

номинираните  бе и г-н Ергин Емин – п-л на Гражданско Сдружение “Евет”. 

 

      ●    От 06 до 08 март 2007г. Семра Якуб- зам. предс. на Сдружението и Таирюмер Мюмюн              

участваха в обучение на институт „Отворено общество”- София по темата 

” Структурните фондове на ЕС” с основен лектор Браян Харви- Ирландия. Той представи 

Наръчник ръководтсвото за управление на структурните фондове, на което е и автор. 

 

• На 09-10 март 2007г. в ресторант “Клуб Владая” гр. София г-н Ергин Емин – п-л на 

Гражданско Сдружение “Евет” и г-н Велчо Велински – член на “Евет” – Разград участваха 

в дискусия по проект “Наблюдателница... Човешките права и политиките в сферата на 

уврежданията”. Гражданско Сдружение “Евет” и Българското училище за политика са 

партньори по проекти на центъра за независим живот. 

 

 

  

• На 23.03.2007г. в гр. София се проведе заседание на Националния кординационен съвет на 

Гражданско Сдружение “Евет”. Присъстваха всички членове на УС и КС, регионалните  

координатори на Сдружението и председателите на клонове. Огласени бяха инициативите 

на Гражданско Сдружение – Развитие на селските райони и участието на “Евет”; идеите за 



създаване на Кредитно-Гаранционен фонд ”Евет” и разясненията относно 

Общоевропейската кампания за Европейска  гражданска инициатива. 

 

• Взе се решение от УС и КС на сдруженито за избор на управители за клоновете в Хасково 

– Юксел Малкоч, Благоевград – Стефан Хаджиев, Пазарджик – Шукри Якубов, Силистра 

– Йозджан Дурал  и Сливен – Шериф Куванджъ. 

  Новоучредените клубове в Севлиево, Смолян, Ловеч, Ямбол остават със статут на 

асоциирани      организации (клонове). За регионален координатор на София – област 

бе избран г-н Яшар  Фуат. 

 

• На 20-22 април 2007г. Гражданско Сдружение “Евет” се присъедини и към проекта на 

Българско училище за политика, Национален съвет за сътрудничество по етническите и 

демографски въпроси (НССЕДВ) към МС и ЕК, озаглавен “С уважение към различните”. 

Участвахме в 6 (шест) дискусионни форума в гр. Пловдив, Видин, Велико Търново, 

Бургас, Варна и София. 74 души членове на “Евет” – участваха в проведените дискусии. 

 

• Представителите на “Евет”: Невин Риз – Шумен; Мехмед Саидходжа – Пловдив, 

Тайрюмер Мюмюн – София, Семра Якуб – София и Ергин Емин – София, Ахмед Науман 

– Разград взеха участие в международната Конференция, проведена на 10 и 11 май 2007г. 

в НДК София на тема:”Интеграция на малцинствата – гаранция за етническия мир”. 

  

• На 11 май 2007г. се постави началото на сътрудничество с неправителстваната 

организация на турците от Западна Тракия – Гърция. Водят се разговори за по тесни 

контакти с председателя на организацията от Гюмюрджина г-н Джемил Капза. 

 

• “Евет” взе активно участие и във второто издание на проекта на АБГР – “Летен лагер за 

деца от София и Истанбул, почиващи на разменни начала в Кефкен –Турция и Сатовча 

(Дъбраш) – България”, финансиран от ПК за ДМСТ към СОС. 

 

• Членовете на “Евет” от цялата страна и този път се събраха на традиционния,  в началото 

на септември  “Еветсъбор” край морето. Къде? Разбира се – на Сарафово. 

 

•  Айрин Ибрямова – младежкият председател се завърна от Брюксел и започна работа като 

експерт към Асоциация на българските градове и региони. 

 

• 13 Октомври 2007г. – се проведе конференция на Гражданско сружение „Евет” със 

съдействието на фондация „Конрад Аденауер” на тема: „Етнокултурните общности в 

България и европейското семейство. Очаквания. Рискове. Решения. Мониторинг.” 

Събитието се проведе в х- ски. компл. „Св. Кирик” до Асеновград. Гости на 

конференцията бяха посланикът на Казахстан – Тимур Уразаев, Александър Йорданов –

председател на 36-то НС и посланик на България в Полша и Македония, Николай  

Караиванов – изпълнителен директор на Регионална асоциация – “Хебър”, Елеонора 

Алексова – председател на УС на НСМСБ. 

 

●    Вечерта на 13 Октомври 2007г. в ресторанта на хотелския комплекс „Св. Кирик” 230души 

членове на сдружението от цялата страна отпразнуваха гоелемия религиозен празник 

„Рамазан байрям”. Проведе се и традиционната дегустация на балкави от всички 

регионални клонове на „ЕВЕТ”. Раздадени бяха много награди. Гости бяха Господата: 

Пламен Юруков, Александър Йорданов, Иван Сотиров и др. 

 

●    На традиционнта томбола от Байряма в Асеновград бяха събрани 500лв. УС на 

Гражданско Сдружение „Евет” взе решение за даряване на тези средства на крайно 



нуждаещо се семейство от района на Пловдив и помощ за Айлин Али Хасан – председател 

на Сдружението в Кърджали. 

      ●    Гр. Сдружение „Евет” в патрньорство с АБГР и ИМРР спечели проект по Програма 

PHARE –  развитие на гражданското общество- BG 2005/017- 353.01.01 на тема: 

„Програма за обучение в начините на работа на ЕС (политики и проектни инструменти) за 

прдставители на НПО и местната власт в Югозашаден планов регион” 

 

      ●    По молба на Светла Тодорова Стефанова – учителка в музикалното училище в гр. 

Пордим, Сдружението направи дарение от 350 лв. за издаването на книгата й “Истории 

озарени от дъното на реката” – поредица проза, издателство “Захари Стоянов”. Книгата 

ще бъде представена пред членовете на “Евет” в цялата страна. 

 

 

 

 

          Ергин Емин 

          /Председател на УС на ЕВЕТ/                                                                  20.01.2008г. - София 


