
В периода 28 август – 1 септември 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

29.08.2017 г., 09:30 – 12:30 ч.: На 29-ти август 2017 г. ще се състои работна среща за изготвяне 

на план за действие по Пакта за младежта. Сред поканените са представители на компаниите, 

членове на Мрежата, на образователните институции и професионални организации. 

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е първата българска организация, подписала 

Европейския пакт за младежта, с който Европейската комисия и европейски бизнес лидери се 

ангажират да работят за трайно партньорство между бизнеса и образователните институции. 

Неговата основна цел е да подобри възможностите на младите хора за работа чрез създаване 

на бизнес/образователни партньорства и осигуряване на нови стажове или възможности за 

първа работа. 

Събитието е с покани и е с предварителна регистрация. 

01.09.2017 г., 10:00 – 11:30 ч.: „Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС“ 

По време на събитието Момчил Неков, докладчик на Групата на прогресивния алианс на 

социалистите и демократи в Европейския парламент, ще представи и обсъди доклада 

„Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС“ с цел консолидиране на 

позиция на българския пчеларски сектор по темата. 

При обсъждането на бъдещето на Общата селскостопанска политика сектор „Пчеларство“ 

трябва да получи достатъчна видимост заради голямата роля, която играят пчелите за 

развитието на селскостопанските култури, но също така и за запазване на биологичното 

разнообразие. Предизвикателствата пред сектора у нас са специфични, но тази конференция е 

възможност те да бъдат представени и включени в бъдещия официален документ на 

Европейския парламент. 

По време на събитието ще бъдат представени и тенденции в сектора у нас - а именно: 

‒ големият ръст в сектор био пчеларство през последните години в опит на обяснение на 

тази тенденция; 

‒ проблемът около обединението в сектора, които пречи от заформяне на българска 

позиция на пчеларите; 

‒ ролята на дигитализирането и въвеждането на нови технологии като решение в развитието 

на сектора у нас. 

Събитието е отворено за граждани. За регистрация: momchil.nekov@ep.europa.eu до 

31.8.2017. 
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