
В периода 19 – 23 март 2018 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

 

19.03.2018 г., 09:30 – 17:30 ч. и 20.03.2018 г., 09:30 – 14:00 ч.: XX международна конференция на 

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия ще се съсредоточи върху конкретни 

предложения за ефективни мерки и програми за борба с енергийната бедност и замърсяването на 

въздуха на централно и местно равнище. ЕкоЕнергия отстоява тезата, че енергийната ефективност 

е най-устойчивото решение на тези проблеми, а конкретните инструменти и мерки, управлявани 

на местно равнище, трябва да имат специално отношение към елиминиране на енергийната 

бедност и подобряване качеството на въздуха. В събитието ще вземат участие Меган Ричардс, 

Директор на Главна дирекция “Енергетика”, Малина Крумова, заместник-министър на 

регионалното развитие и благоустройството, Жечо Станков, заместник-министър на околната 

среда и водите, Йоана Христова, заместник-кмет на София, Юлиян Попов, бивш министър на 

околната среда и водите, гости от Румъния, Хърватия и Гърция, представители на европейската 

мрежа Енергийни градове, Германския институт за международно сътрудничество, представители 

на НПО, експерти и заинтересовани лица. 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация. 

 

22.03.2018 г., 11:00 – 13:30 ч.: “ЕС и Турция – одита на силата” – Представяне на публикация на 

Европейския съвет за външна политика. Само няколко дни преди срещата ЕС-Турция във Варна, 

Европейският съвет за външна политика представя доклада си: “Одит на силата в отношенията 

между ЕС и Турция“. В него се прави преглед на позициите на държавите членки по отношенията с 

Турция, както и конкретни препоръки как ЕС може да продължи диалога с Анкара. В събитието ще 

участват: Аслъ Айдънташбаш, старши анализатор в Европейски съвет за външна политика и автор 

на публикацията; Кристоф Бендер, зам. председател на Европейска инициатива за стабилност, 

Берлин; Весела Чернева, зам. директор на ЕСВП и директор на офиса на организацията в София.  

 

Събитието е отворено за граждани. 

 

23.03.2018 г., 08:45 – 14:00 ч.: Представяне на Доклада за България в рамките на Европейския 

семестър 2018. Докладът  бе публикуван на 7 март 2018 г. и съдържа годишния анализ на 

службите на Комисията на икономическото и социалното положение в държавата членка, в това 

число на напредъка при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки през 

годините. В програмата на събитието са включени и два семинара на тема "Европейският стълб на 

социалните права в контекста на Европейския семестър" и "Макроикономически перспективи и 

потенциал за растеж". Събитието ще се излъчва на живо на интернет страницата и във Фейсбук 

профила на Представителството на Европейската комисия в България. 

 

Събитието е отворено за журналисти. 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-bulgaria-bg.pdf

