
14.11.2018 г., 11:00 – 18.00 ч:  Церемония по тържествено връчване на Наградите „Д-р Илко 

Ескенази“ за право и икономика, организирана от Международна фондация „Св. св. Кирил и 

Методий“. Мемориален фонд „ Д-р Илко Ескенази“ има за цел да подпомага професионалното 

и академично израстване на млади хора в усвояването на правните, икономическите и 

политическите науки в България. От 2005 г. Фондът обявява ежегоден национален конкурс за 

присъждане на награди „Д-р Илко Ескенази – България и Европейския Съюз – право и 

икономика”. Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в областите „Право“ и 

„Икономика“, свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС и е предназначен 

за млади хора до 35 годишна възраст. 

Събитието НЕ е отворено за граждани. 

15.11.2018 г., 10:00 –17:00 ч: Конференция на тема „Ролята на общността в реализиране на 

реформите в образованието и в социалната сфера“, организирана от Ноу-Хау Център за 

алтернативни грижи за деца, Нов Български Университет. Преходът в България предизвика 

промени – социални, икономически, демографски, които рушат връзките на доверие в 

общността. Липсата на доверие лишава хората, живеещи в нея, от необходимата за развитието 

им подкрепа. Този процес, наречен аномия, води до ескалация на агресията между хората и 

тяхното изолиране. Целта на конференцията е да представи възникнали и възникващи модели, 

които възстановяват капацитета на общността да предлага среда за развитие на децата и 

семействата. 

Събитието НЕ е отворено за граждани. 

17.11.2018 г., 10:00 – 16:00 ч: Кръгла маса на тема „Европейската интеграция на Западните 

Балкани“, организирана от Асоциация на учени и практици за устойчив просперитет на местните 

общности. На кръглата маса представители на академичната общност ще участват в дискусии по 

проблемите на интеграцията на страните от Западните Балкани в Европейския съюз. Основен 

акцент в обсъжданията ще бъде поставен на икономическите аспекти и предизвикателства. Ще 

бъдат очертани ползите за самите страни и за Европейската общност от участието на 

западнобалканските държави в Съюза и единния европейски пазар. 

Събитието НЕ е отворено за граждани. 

 


