
В периода 11 – 16 септември 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

12.09.2017 г., 09:00 – 16:15 ч.: Втори работен семинар (след семинара в Будапеща на 31 август 

2017 г. по темата за участие на страните от Дунавския регион в Европейски научни 

инфраструктури) по проекта „ResInfra@DR – Улесняване на макрорегионалния обхват и връзката 

със социално-икономическите участници на научноизследователската инфраструктура в 

Дунавския регион“, съфинансиран от програмата ИНТЕРРЕГ на Европейския съюз. Семинарът 

има за цел да създаде условия за обмен на добри практики при подготовката и изпълнението 

на Националните пътни карти за научна инфраструктура на страните от региона и да допринесе 

за подготовката на насоки за управление на националните политики по отношение устойчивото 

развитие на научната инфраструктура в регионален и европейски план. 

Събитието не е отворено за граждани. 

13.09.2017 г., 10:00 – 13:00 ч.: Годишно обръщение на председателя на Комисията Жан-Клод 

Юнкер за състоянието на ЕС. Речта му ще се излъчва директно от Европейския парламент и ще 

даде начало на политическите дебати тази есен. Депутатите очакват да чуят и да дискутират с г-

н Юнкер за позициите на ЕС по основни предизвикателства като миграцията, икономическия 

растеж и Брекзит - ключови теми, които засягат всички европейски граждани и определят каква 

посока ще поеме Европейският съюз. След предаването следва обсъждане на основните точки 

в дискусия с Ръководителя на ЕК в България Огнян Златев, проф. Ингрид Шикова, преподавател 

по политики на ЕС в Софийски Университет, и г-жа Гергана Паси, председател на ПанЕвропа - 

България.  Представителството на Европейската комисия в България организира събитието 

съвместно с Информационно бюро на Европейския парламент за България и ПанЕвропа - 

България. 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация 

на: http://bit.ly/SOTEU2017.   

15.09.2017 г., 09:30 – 11:30 ч.: Експертна работна група с домакин и организатор Момчил Неков, 

член на ЕП (С&Д), заместник-член на Комисия по земеделие и развитие на селските райони в 

ЕП; съпредседател на работна група „Качествени селскостопански продукти“ към интергрупа 

РУМРА в ЕП, Брюксел. Участници в дискусията ще бъдат представители на Европейския 

социален и икономически комитет, МЗХГ, БАБХ, Институт по планинско земеделие и 

животновъдство, представители на бизнеса. Целта на работната група е изготвяне на 

проектонаредба за включване на незадължителния термин за качество „планински продукт“, 

дефиниран в Регламент 1151/2012 и допълнен от делегиран регламент 665/2014, в българското 

законодателство. 

Събитието не е отворено за граждани. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FSOTEU2017&h=ATO3WAMvHbyQircv2moz9cmFveCBAxUihZpsAldXcbIhoiAovsOQ2P-PwCUprrowc2ARf6VFh-txl3Y3A-Stvs0cxY49IjTOiisf8aOhLx4a4JVUxj4jerbo9y__X_h2dFfdRtoMqNmMWNq_CGkR6Scex8UzqDf3atoXbd68OJf-Qg


15.09.2017 г., 13:00 – 15:00 ч.: Момчил Неков, член на ЕП (С&Д), организира дискусия на тема 

„Българските млечни продукти – европейска защита за родното качество“. Българските млечни 

продукти като българско кисело мляко, българско саламурено сирене и български кашкавал са 

на път да загубят международната си защита съобразно лисабонската спогодба. Има вероятност 

производителите да загубят традиционни пазари и доброто име на тези продукти да бъде 

застрашено. Същевременно обаче тези продукти имат потенциал да бъдат защитени по 

европейските схеми за качество, така както другите два български продукта вече са 

регистрирани: българско розово масло и горнооряховският суджук. По време на дискусията с 

представители на бизнеса ще бъдат обсъдени възможностите, които дава защита на продукти 

по европейските схеми. 

Събитието е отворено за граждани. 

16.09.2017 г., 10:00 – 16:00 ч.: Ден на отворените врати в Дома на Европа. Събитието е част от 

Европейските дни на наследството - София 2017. 

Събитието е отворено за граждани. 

 


