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 И през 2015 г. Сдружението продължи ползотворното партньорство и дългогодишна 

съвместна дейност с фондация „Конрад Аденауер“. В резултат на което бяха 

реализирани успешно множество проекти. 

 На 29.01 младежката координация на ЕВЕТ – София участва в публичен дебат в клуб 

„Обектив“, в Червената къща в столицата, на тема: „Хората на 2014? Какъв е 

приносът им към правата на човека и правозащитността в България?“ В дебата 

участваха социалните експериментатори, активните, сърцатите - онези, които са 

фактор за промяна на обществените нагласи и за развитие на средата, в която 

живеем. Вече повече от 10 години клуб „Обектив“ е територия на свободна дискусия 

по теми от областта на човешките права. Пространството, в което всеки месец 

екипът на младежка координация на ЕВЕТ побира и споделя различни гледни точки и 

сюжети, истории, мнения и позиции по човешките теми на деня. 

 Ръководството на ЕВЕТ присъства на публична лекция, организирана от фондация 

„Конрад Аденауер“, „ПАН Европа“ и посолството на Латвия  в България, на тема: 

„Приоритети на латвийското председателство на Съвета на ЕС“. Н.Пр. Илгваре 

Клава представи приоритетите: „лек“ федерализъм, обща политика на сигурност, 

цифров дневен ред и въпросите, свързани с миграцията и данъците. 

 На 05 и 06 февруари председателят на сдружението – Ергин Емин, бе на посещение в 

област Ловеч. Проведоха се разговори с областния управител д-р Мадлена Бояджиева. 

Състоя се среща с кмета на община Ловеч – г-н Минчо Казанджиев и с ловчанският 

митрополит Гавраил, който е с голям принос за разбирателството и сътрудничеството 

в междуетническата и междурелигиозната толерантност в областта. 

 На 20 март симпатизанти и членове на организацията от ловешка област, начело с 

Бахтияр Караали, организираха семинар, съвместно с местната структура на БЗНС, на 

тема: „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“ 

 На 7 и 8 март УС на ЕВЕТ и ръководството на ЕВЕТ – клон Стара Загора, участваха в 

дискусионен семинар в града под аязмото, на тема: „Българското общество, 

изправено срещу популизма“. Организатори на дискусията бяха фондация „Конрад 

Аденауер“ и Институт за демокрация и стабилност в югоизточна Европа. 

 На 10 март УС на ЕВЕТ участва в ритуала за честване на 72-та годишнина от 

спасяването на българските евреи през 1943 г. и почит към паметта на депортираните 

евреи от Беломорието и Вардарска Македония. Събитието бе организирано от Клуб на 

приятелите българи и евреи – София. 

 На 11 март Ергин Емин, п-л на ЕВЕТ, участва в официално откриване на „11-ия 

форум за енергийна ефективност, интелигентни сгради и екология“ в София. 

 На 13 март Националния координационен съвет на ЕВЕТ присъства в х-л Балкан, 

София, на представяне на книгата на Ханс-Герт Пьотеринг „За щастие сме 

обединени“. В нея председателя на фондация „Конрад Аденауер“ и бивш председател 

на ЕП описва своите 35 години в най-висшите ешалони на европейската политика. Той 

е един от най-влиятелните германски политици в Европа. ЕВЕТ притежава личен 

автограф от самия Пьотеринг и благодарствено писмо за партньорство между 

сдружението и фондация „Конрад Аденауер“. 



 През месец март ръководството на сдружението разработи и кандидатства с проект по 

програма за подкрепа на НПО в България по ФМ и ЕИП 2009-2014, на тема: 

„Включване на маргинализирани и уязвими групи в местното управление“. 

 На 01 и 02 май ГС ЕВЕТ реализира проект на конференция на тема: „Европа 2020 в 

действие. Възможности и перспективи за регионите“. Събитието се проведе в 

хотел „Рибарица“, към Министерство на отбраната, в с. Рибарица. С него сдружение 

отпразнува 15 години от дейността си. Получени бяха поздравителни адреси от 

министър-председателя Бойко Борисов и от министъра на отбраната Николай Ненчев. 

Поздравление пред участниците поднесе и г-жа Надежда нейнски – п-л на МСП към 

ЕНП. 

 На 18 май, младежка координация на ЕВЕТ участва на откриването на изложба в 

София, на тема „Желязната завеса – България '44 – 89 г.“, организирана от 

фондация „Конрад Аденауер“. 

 На 26 май Ергин Емин, Семра Якуб и Айрин Ибрямова, участваха на кръгла маса, на 

тема: „Консултативните съвети – възможности за промяна“, организирана от БУП 

„Димитър Паница“. 

 На 27 и 28 май членове на ЕВЕТ – София, София – област и област Благоевград 

участваха на конференция на тема: „Предизвикателства и изпитания пред НАТО от 

конфликта в Украйна“. Събитието се проведе в Централен военен клуб – София и бе 

организирано от фондация „Конрад Аденауер“ и ПАН европейски съюз – България. 

 На 1 юни в Дома на Европа в София се проведе конференция на тема: „Социалните 

предприемачи като двигател на образователната промяна“. От срана на ЕВЕТ, 

участници в проекта бяха членове на комисията по „Образователни действия“ в 

сдружението. Социални предприемачи от Дания, Танзания и Литва споделиха своя 

опит в образователни проекти, които да доведат до системна промяна. Събитието 

се организира в рамките на Европейската година за развитие на фондация „Reach for 

Change” в партньорство с информационното бюро на Европейския парламент в 

България и представителството на ЕК в България. 

 На 18 юни УС и КС на ЕВЕТ участваха в София, на провелата се в гранд-хотел 

„София“, международна конференция, организирана от Европейски институт и 

Zentrum für Demokratie Aarau/ZDA/, на тема: „Пряката демокрация в България – 

възможности и перспективи“. Форумът е част от проект: „Разширяване 

използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво, 

чрез българо-швейцарско сътрудничество“. Проектът успя, стъпвайки на 

швейцарския опит, да направи важни стъпки за утвърждаване на инструментите 

на пряката демокрация на местно ниво и да насърчи гражданското общество и 

местните власти в 14 по-малки населени места в страната, за по-активното 

използване на тези инструменти, за решаване на проблемите от местно естество. 

 На 3 юни Ергин Емин присиства на публичната лекция на Жан-Клод Плюимаркес и г-

н Ален Гринар от университет Лиеж, на тема: „Опасността сред нас. Подходът на 

Белгия в борбата срещу тероризма и радикализма“. Събитието бе организирано от 

Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Р. България. 

 ГС ЕВЕТ, съвместно с Асоциация на българските градове и региони, работи (вече 

десета година) по проект: „Летен младежки обмен София – Истанбул“. Проектът се 

реализира с изключителното съдействие на община Бейоглу, Истанбул и Столичен 

общински съвет, София. Тази година датите на „обмена“ са: 

             - от България (София) – /30 ученици от 13 до 18 год. възраст/ - 26.07 – 02.08.2015 г. 



           - от Турция (Истанбул) - /30 ученици от 13 до 18 год. възраст/ - 26.07 – 02.08.2015 г. 

            Към групите са прикрепени и по трима преподаватели от съответните училища. 

 Младежката координация на сдужението – от София, участва на 2 и 3 юли в Музея на 

съобщенията на церемония по валидирането на специална пощенска карта, посветена 

на 70-та годишнина на ЮНЕСКО. Валидацията бе извършена от генералния директор 

на ЮНЕСКО – г-жа Ирина Бокова и от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията – г-н Ивайло Московски. 

 На 29 юли 2015 г., ръководителят на ЕВЕТ Велико Търново – г-н Валентин Стоянов и 

г-н Мастън Есиров – председател на клон Свищов, участваха в работата на експертния 

форум, на тема: „Икономически фактори и инструменти за социална интеграция 

на ромската общност: добри български практики“. Събитието бе организирано от 

Съюза на икономистите в България, Комисията за защита от дискриминация, със 

съдействието на Община Велико Търново и Община Елена. 

 На 05 и 06 септември в комплекс „Марина Кейп“, Ахелой, област Бургас, сдружение 

ЕВЕТ – Бургас бе домакин на обучителен семинар, по проект на УС на организацията, 

на тема: „Европа: заетост, растеж и инвестиции“. На форума участваха с 

презентации проф. Кръстьо Петков, проф. Наньо Нанев и г-н Петър Терзийски от 

АБГР. Присъсъваха членове и симпатизанти на ЕВЕТ от цялата страна. 

 По покана на Асоциация на българските градове и региони, на 30.09.2015 г., ЕВЕТ – 

клон Пловдив участва в работата на кръгла маса на тема: „Интелигентният град: 

икономически, екологични и социални измерения“. 

 На 16.09.2015 излезе решение № 4 на СГС, за вписване в регистъра на юридически 

лица с нестопанска цел на промени в устава и адреса на сдружение ЕВЕТ, както и 

промяна в целите и средствата за тяхното постигане. 

 Клоновете на ЕВЕТ в Бургас, Русе, Пловдив, Варна и Велико Търново се включиха 

активно в реализацията на проект на Министерството на младежта и спорта, по 

оперативна програма „Административен капацитет“, на тема: „Информираност, 

координация и партньорство за провеждане на младежката политика в 

България“. Договор № 11-13-21/22.11.2012 г. 

 На 04 и 05 ноември ръководството на сдружението участва в Софийски университет, 

на конференция, организирана от Институт за изследване на обществата и знанието 

към БАН, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Средна класа, 

образование, заетост: Приносът на социалните науки“ 

 На 20 и 21 ноември в Перник, Ергин Емин – председател на ЕВЕТ и Семра Якуб – 

зам.п-л, участваха в обучителен семинар, организиран от АБГР, със съдействието на 

фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Ефективно управление на държавната 

собственост чрез публично-частно партньорство/ПЧП/“. 

 На 04 и 05 декември ЕВЕТ – Пазарджик бе домакин на семинар по проект на УС, със 

съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Заплахи пред 

демокрацията в Европа“. Форумът се проведе в комплекс „Вила Терес“, с. 

Карабунар, област Пазарджик. Основен лектор на семинара бе д-р Горан 

Стойковски, който даде начало на събитието с доклада си за предизвикателствата 

за демокрацията в ЕС. Изброи рисковете пред сигурността на общия европески дом 

и се спря на миграционния натиск на границите на ЕС. 

 На 16.12.2015, ръководството на ЕВЕТ участва на международна конференция, на 

тема: „Борба с насилието и екстремизма: нов план за сигурност в образованието и 

културата“, организирана от ЮНЕСКО и Атлантическия клуб в България. 


