
24.04.2018 г., 9:00 – 17:30 ч.: Конференция „Документите на комунистическите тайни служби 
- реалност, образование и памет“. Конференцията се провежда по  повод председателството на 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
на Европейската мрежа за съхранение на архивите на бившите тайни служби/ЕМСА/ за 2018 г. 
На форума ще представят резултатите от активната работа на институциите от Европейската 
мрежа в борбата им за разкриване, осмисляне и памет на архивите на бившите тайни служби. 

Събитието е отворено за граждани.    

25.04.2018 г., 11:00 – 12:30 ч.: БХК представя годишния си доклад за състоянието на правата 
на човека в България през 2017 г. Основен акцент тази година ще бъде поставен върху правата 
на жените, принудителните евикции на стотици хора от единствения им дом, както и свободата 
на изразяване. Представянето ще бъде излъчвано на живо във Facebook. 

Събитието е отворено за граждани.  

26.04.2018 г., 09:00 – 11:00 ч.: Европейското международно движение, в партньорство с КРИБ, 
организира конференция на тема “Подгответе се за Брекзит – последствия за европейския 
бизнес”, с участието на Главния преговарящ на ЕС за напускането на Великобритания – Мишел 
Барние. Европейските компании в т.ч. и българските, които имат бизнес отношения във 
Великобритания, ще се сблъскат с допълнителна административна тежест и разходи за справяне 
с усложнената регулаторна рамка и евентуалните търговски ограничения, след напускането на 
страната на ЕС. Надеждна и възможно най-ранна информация за предстоящите промени в 
отношенията ЕС-Великобритания ще позволи на бизнеса да се подготви и реорганизира, за да 
минимизира разходите си. Събитието има за цел да отговори на тази нужда и да помогне на 
компаниите, опериращи на българския пазар, да намалят риска и да запазят 
конкурентоспособността си както по време, така и след приключване на преговорите за 
напускане на Великобритания на ЕС. 

Събитието е отворено за граждани с покани. 

 


