
В периода 15 – 19 май 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

 

15.05.2017 г., 10:00 – 14:00 ч.: По повод отбелязването на 25 години дипломатически отношения 

между България и Азербайджан Посолството на Република Азербайджан в България, 

Дипломатическият институт към министъра на външните работи и Атлантическият клуб в България 

организират конференция на тема „България и Азербайджан: 25 години дипломатически 

отношения. Перспективи за двустранно партньорство и многостранно сътрудничество”. 

Конференцията ще даде възможност за обсъждане на развитието на българо-азербайджанските 

отношения и на нови идеи и инициативи в посока засилване на сътрудничеството, както в 

двустранен план, така и в рамките на партньорството на Азербайджан с Европейския съюз. След 

разглежданите теми ще бъдат двустранните политически, икономически и търговски отношения; 

културното, образователно и хуманитарно измерение на двустранното сътрудничество; бъдещето 

на договорните отношения между ЕС и Азербайджан; диверсификацията на маршрутите и 

източниците на доставки за европейската енергийна сигурност; Азербайджан и България в 

контекста на транспортните коридори между Европа и Азия. С изказвания участие ще вземат 

експерти от правителствения, неправителствения и частния сектор на двете страни, като специално 

обръщение ще направи заместник-министърът на външните работи на Република Азербайджан и 

главен преговарящ с Европейския съюз и Световната търговска организация. 

 

Събитието е с предварителна регистрация на http://bit.ly/2pVmS60.  

 
17.05.2017 г., 09:00 – 16:30 ч.: Екологично сдружение „За Земята” в партньорство с Фондация 
Фридрих Еберт, Бюро България организират конференцията на тема „Икономика на отпадъците: 
предизвикателства и възможности“. Основната задача на събитието е да се представят и дискутират 
възможностите за постигане на устойчиво управление на отпадъците, което да допринесе за 
икономическото развитие на българските общини. Ще се акцентира върху няколко актуални и 
важни теми – измененията в Закона за местните данъци  и такси относно такса „битови отпадъци“; 
новите цели на ЕС за разделно събиране и рециклиране; пакета за Кръгова икономика. 
 
Събитието е с предварителна регистрация на goo.gl/SaLx85. 
 
18.05.2017 г., 09:00 – 17:00 ч.: Практическото обучение и дискусионен форум „Интеграцията на 
бежанците в приемащите общества“ е по проект „PROMISE“ (Promoting refugee Integration Support 
through youth Engagement: 1951 Convention and nowadays refugees), съфинансиран по програма 
"Европа за гражданите" на Европейския съюз. На събитието ще бъдат разгледани и обсъдени 
актуални въпроси от бежанското право в национален и европейски план, условията на прием на 
търсещите закрила лица по време на производството по разглеждане и решаване на молбата им за 
закрила, въпросът за това кой е бежанец, интеграцията на бежанците и положението на 
непридружените деца- бежанци. 
 
Събитието не е отворено за граждани. 
 
19.05.2017 г., 11:00 – 12:30 ч.: Посещение на студенти от Висше училище по застраховане и финанси. 
 
Събитието не е отворено за граждани. 

http://bit.ly/2pVmS60
http://goo.gl/SaLx85


 
20.05.2017 г., 18:00 – 24:00 ч.: Европейска нощ на музеите 2017: Изложба ,,60 години Европейски 

съюз", посветена на 60-тата годишнина от подписването на Римските договори и изложба “Крехка 
толерантност”, посветена на спасяването на евреите в Европа по време на Холокоста в светлината 
на общоевропейската история от периода на Втората световна война.  
 
Събитието е отворено за граждани. 


