
В периода 22 – 26 май 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

 

22.05.2017 г., 11:00 – 12:30 ч.: Представяне на доклада „Евикции и премахвания на постройки за 

жилищни нужди в ромските квартали – устойчиво решение по отношение на интеграцията на 

ромите или проблем, свързан с дискриминация на етническа основа”. През 2016 г. СНЦ 

"Инициатива за равни възможности" по поръчка на Институт за Европейски политики на Отворено 

общество - Брюксел извърши изследване, свързано с практиките по прилагане на 

законодателството относно постройки, изградени без строителни книжа, с фокус върху 

произтичащите от тези практики проблеми в квартали с компактно ромско население в страната. 

Резултатите от изследването са обобщени в доклада, който съдържа подробен анализ на 

законодателството и административните и съдебни практики по прилагането му, идентифицирани 

проблеми, включително свързани с по-неблагоприятно третиране на граждани от ромски 

етнически произход и препоръки по прилагане на законодателството и изпълнението на 

стратегическите документи, свързани с подобряване на жилищните условия на ромите в страната. 

 

Събитието е отворено за граждани. 

 

22.05.2017 г., 13:30 – 16:00 ч.: Асоциация „Интегро“ организира национална кръгла маса на тема: 

„Пет години след приемането на Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020: 

Докъде сме и сега накъде? В рамките на събитието ще бъде направен обзор на препоръките към 

България от докладите на ЕК по изпълнението на НСИР и Специфичните препоръки към държавата 

в рамките на Европейския семестър.  

 

Събитието е отворено за граждани, но не се публикува  на сайта. 

 

 

23.05.2017 г., 09:30 – 17:00 ч.: EURAXESS Работно посещение “Мултикултурна компетентност за 

глобален свят” организирано от Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

25.05.2017 г., 15:00 – 17:300 ч.: Посещение на студенти от Германия, подкрепяни от  

Германската академична фондация за стипендии. 

 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

26.05.2017 г., 09:30 – 17:30 ч.: Заседание на фокус-група по европейски проект „EURAXIND“ 

организирано от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ 

Събитието не е отворено за граждани. 

 


