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• Продължихме успешното партньорство с фондация „Конрад Аденауер“ по отношение 

на политиката за демократизация на България, чрез развитие на НПО сектора в 

районите със смесено население в страната. 

• На 18 януари членове на УС и КС на сдружението участваха в София, на публична 

дискусия, организирана от ПанЕвропа България, с подкрепата на Председателството 

на Европейската комисия в София, на тема: „ЕС по време на Малтийското 

председателство и къде е България“. Мотото на събитието бе – десет години след 

присъединяването на България към ЕС и само година преди българското 

председателство на ЕС. 

• На 10 март до северната фасада на храма „Света София“ се проведе традиционното 

поклонение пред паметта на спасителите на българските евреи от унищожение в 

лагерите на смъртта през Втората световна война. Членовете на ЕВЕТ-София 

участваха в поклонението, организирано от Клуба на приятелите българи и евреи 

/КПБЕ/ 

• На 22 март представители на ЕВЕТ взеха участие в конференция, провела се в хотел 

Бест Уестърн Експо, София, по проект DBS (Дунавско-Черноморски) Gateway 

Region, който е съфинансиран в рамките на транснационалната програма 

"Междурегионален Дунав".  Конференцията беше организирана от регионалното 

правителство на Долна Австрия, водещ партньор по проекта, компанията "Български 

пристанищна инфраструктура" (партньор и домакин на проекта) и TINA Vienna GmbH 

(партньор по проекта). 

• На 25 април ръководството на ЕВЕТ участва на международна конференция, на тема: 

„Накъде отива Европа: глобализъм срещу популизъм“, организирана от фондация 

„Конрад Аденауер“, в партньорство с Държавния културен институт към 

Министерството на външните работи и Пан Европа България. В рамките на събитието 

политици, експерти, медии, представители на неправителствения и академичния 

сектор, обсъдиха три ключови теми – България в ЕС: 10 години по-късно; Глобализъм 

срещу полулизъм; Политическите приоритети на първото българско председателство 

на ЕС. 

• На 15 май УС на сдружението  участва в конференцията: „България - Азербайджан – 

25 години дипломатически отношения. Перспективи за двустранно партньорство 

и многостранно сътрудничество“. Форумът бе организиран от Дипломатическия 

институт към МВнР и посолството на Азербайджан. При откриването, Н.Пр г-жа 

Наргиз Гурбанова подчерта: „Сътрудничеството между Р. България и Р. 

Азербайджан носи голям потенциал и засилването на взаимодействието помежду им 

би предоставило широки възможности за социално-икономическо развитие в 

регионален мащаб. 

• На 26 и 27 май в с.Ябълковец, облат Кърджали, ръководството на ЕВЕТ организира и 

проведе първия семинар - за южна България, по проект на сдружението, с подкрепата 

на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Междукуктурният диалог – отговор на 

предизвикателствата пред междуетническите отношения в България. 

Политическа интерграция в дясно“. Лектори бяха д-р Антоний Гълъбов, НБУ и доц. 

д-р Антоанета Христова, Институт за изследване на населението и човека към БАН. 

Целта на проекта е създаване на Наръчник за българската политическа класа - как 

да се интегрират етносите в България, за да спре тенденцията те да се 



идентифицират с една партия и да се постигне пълна политическа интеграция, 

която да започне от дясното политическо пространство. Процесът трябва да 

тръгне от дясно, тъй като още първите партии от началото на прехода СДС, 

както и водещата партия в последните 10 години ГЕРБ, водят своето начало от 

граждански сдружения.  

• Ергин Емин, председател на ЕВЕТ и Евтим Евтимов, координатор, присъстваха на 24 

и 25 юни на организираното от община Котел второ издание фестивала „Живият 

огън на традициите“.  Темата на фестивала тази година бе свързана с етническия 

модел в община Котел. В четири импровизирани села в парк "Изворите" в града бяха 

представени традициите на българи, каракачани, турци и роми, тяхната обредност, 

традиции и кухня. 

• На 5 юни УС на ЕВЕТ участва в София на дискусията „Европа отново на път“. В нея 

взеха участие министър-председателят Бойко Борисов и членове на Министерският 

съвет на Р. България, политици от различни политически сили, политолози, 

анализатори, журналисти и представители на НПО. Събитието бе организирано с 

подкрепата на Партия на европейските социалисти/ПЕС/. 

• На 16 и 17 юни ръководствата на клоновете на ЕВЕТ – Благоевград, Пловдив, 

Кърджали и Хасково участваха в годишната национална среща на Асоциация на 

българските градове и региони, която се провежда ежегодно в „Пирин голф клуб“ край 

Разлог. На нея се проведе конференция с членовете и гостите на събитието, на тема: 

„Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините и регионите на 

България“. Настоящият проект бе част от сътрудничеството и подкрепата на 

градските власти и гражданите, в съответствие с европейските ценности и стандарти. 

Г-н Торстен Гайслер – директор на бюрото на фондация „Конрад Аденауер“ в София, 

изнесе специална презентация за опита на Германия. В съпровождаща церемония 

АБГР връчи Националните си годишни награди за 2017 г. 

• На 29 юни председателят на ЕВЕТ и изпълнителен директор на АБГР – Ергин Емин, 

участва с доклад на проведената научна конференция в НБУ, на тема: „Качество на 

европейската интеграция в България: 10 години след присъединяването, в 

навечерието на първото председателство на съвета на ЕС“ 

• На 30 юни и 1 юли в с. Островче, област Раград, ръководството на ЕВЕТ организира и 

проведе втория семинар, за северна България, по проект на сдружението, с подкрепата 

на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Междукуктурният диалог – отговор на 

предизвикателствата пред междуетническите отношения в България. 

Политическа интерграция в дясно.“ 

• На 9 – 10 септември в к-с „Марина Кейп“, Ахелой, област Бургас, ръководството на 

сдружението организира и проведе прета част на проекта: „Междукуктурният 

диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в 

България. Политическа интерграция в дясно.“ 

• На 13 септември в Дом на Европа, София, представители на младежка координация – 

ЕВЕТ, присъстваха на живото излъчване на годишното обръщение на председателя 

на ЕК Жан-Клод Юнкер – за състоянието на ЕС. Събитието бе организирано от 

информационното бюро на ЕП и бе последвано от дискусия по основните акценти от 

речта, с участието на ръководителя на представителството на ЕК в България – Огнян 

Златев. 

• На 27 септември, председателят на ЕВЕТ – Ергин Емин, присъства в баварската 

столица Мюнхен на церемонията по връчване на най-високото отличие на Съюза на 

данъкоплатците в Бавария, на председателя на Европейската комисия Жан-Клод 



Юнкер – статуетката  „Спестовен лъв“. 

• На 03 октомври Ергин Емин – председател на ЕВЕТ, участва на организираната – 1-ва 

Кръгла маса от сдружение „Граждански съвет“ и фондация „Конрад Аденауер“, на 

тема: „Политическо представителство на демократичната общност в България“. 

• На 11 октомври ръководството на младежка координация на ЕВЕТ и клонове Враца и 

Плевен участваха в дискусия в София, на тема: „Приоритети и предизвикателства 

пред първото българско председателство на съвета на ЕС“. Форумът бе 

организиран от ръководството на Обединени земеделци, с подкрепата на фондация 

„Конрад Аденауер“. 

• На 14 октомври в Интер Експо Център, София се проведе международен форум 

„Key@SWISS”. На него езеха участие младежите на ЕВЕТ. Събитието бе специално 

издание на форум „Ключ“, една от най-популярните български мотивационни 

инициативи. 

• На 2 ноември в СУ, ръководството на ЕВЕТ и представители на клоновете от София, 

Варна и Благоевград, участваха на публична дискусия с президентите на България – г-

н Румен Радев и на Швейцария – г-жа Дорис Лойтхард. Модератор на дискусията бе г-

н Огнян Златев, председател на представителсттото на ЕК в България. 

• На 14 ноември Ергин Емин участва в София на организираната втора кръгла маса на 

сдружение „Граждански съвет“ и фондация „Конрад Аденауер“, на тема: 

„Демократичната общност и властта – между принципите и компромисите“. 

• На 21 ноември ръководството на младежка координация на ЕВЕТ, заедно с УС на 

сдружението, присъстваха в СУ на дебат с младите хора на председателя на 

Европейския парламент Антонио Таяни. Събитието бе на тема: „Гласът на младите: 

Каква Европа искаме?“. 

• На 24 ноември УС на ЕВЕТ участва в София на организираната от Институт за 

свободен капитализъм „Атлас“ кръгла маса – дискусия, на тема: „Моралните основи 

на капитализма“. Цялата структура на капиталистическото общество е 

проникната от възгледа, че доброто има отношение към човека. В такова общество 

основополагащ е въпросът: ценност за кого и за какво? Моралната стойност на една 

социална система се измерва чрез способността й или съответно липсата й – да 

насърчава създаването на ценности. Свободният пазар или капитализмът е 

общественото приложение на тази теория на ценностите. 

• На 27 ноември на работно посещение в България бе г-н Ахмет Факъбаба – министър 

на храните, земеделието и животновъдството на Р.Турция.Председателят на ГС ЕВЕТ 

– Ергин Емин и областният координатор на сдружението в Кърджали – Танер 

Дурмуш, участваха в оргганизирания специално за случая българо-турски агро-бизнес 

форум в София, в който се включиха на 600 български и турски участници. 

• На 5 декември ръководството на младежка координация към сдружението участва в 

XII-ия дискусионен форум: „Глобални въпроси“, организиран от Дружеството на 

ООН в България. Това издание на събитието, с тема „Устойчиви градове“, бе 

посветено на цел 11 от целите за устойчиво развитие и постави фокус на дискусията 

върху технологичните иновации за умни и устойчиви градове. „Глобални въпроси“ е 

дискусионен форум, който Дружеството на ООН в България провежда периодично за 

повишаването на информираността на младите хора по актуални за обществото теми. 

• На 8 декември УС на ЕВЕТ присъства на тържественото откриване на Дните на 

украинското кино в България. Поканата бе отправена от извънредния и пълномощен 

посланик на Украйна в България – Н.Пр. Д-р Микола Балтаджи. 
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