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Д Е Й Н О С Т И  

на Гражданско сдружение ЕВЕТ /Европейска Визия за Етническа Толерантност/ 

за 2018 г. 

 

• 22 януари г-н Ергин Емин, председател на организацията, участва в 

Кръглата маса, която се организира от Сдружение „ Граждански съвет“ и 

Фондация „ Конрад Аденауер“. Събитието се състоя в зала „ Средец“ , 

хотел София Балкан. Главни лектори на събитието бяха: Боряна 

Димитрова, Добромир Живков, Цветозат Томов и проф. Георги Фотев. 

Предметът на дейност на Сдружение „ Граждански съвет“ са 

провеждането на  проучвания и изготвяне на анализи и доклади за 

подобряване на законодателството; изготвяне на експертни позиции по 

публични сектори, свързани с управлението на държавата и регионите; 

изграждане и  поддържане на  материална база за научни, образователни 

и културни дейности, свързани с целите на дейността на сдружението.    

• на 1 – ви февруари ръководството на ЕВЕТ беше част от пиано – лекция 

под наслов „Ранд Импровизации“  по повод 113 години от рождението на 

американската писателка и философ Айн Ранд, организирана от Институт 

за свободен капитализъм. „ Атлас“. 

• Контролния съвет на асоциацията взе участие в конференция на най – 

влиятелната неформална организация на български изселници в Турция 

„Балгьоч“. Събитието се проведе в гр. Бурса, Турция. 

• На 16 февруари  г-н Ергин Емин участва в дискусия на тема „ Едно ново 

начало на Европа“, организирано от Фондацияв „ Конрад Аденауер“. 

Дискусията бе проведена с Дейвид МакАлистер, депутат в Европейския 

парламент, председател на комисията по външни работи на Европейския 

парламент, зам.председател на Международния демократически съюз и 

Лилияна Павлова, министър на българското председателство на Съвета на 

ЕС. 

• На 20 февруари , ръководството на ЕВЕТ и представители на младежката 

кординация, взеха участие на кръгла маса на тема: „Названия на 

етнически и религиозни общности в България“. Форумът бе организиран 

от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към 

БАН. Целта на кръглата маса бе да инициира интердисциплинарна научна 

и обществена дискусия върху названията и самоназванията на различни 

етнически и религиозни общности в България. Учени от различни 

академични дисциплини, представители на самите общности , 

общественици и журналисти имаха възможност да обменят познания и да 
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съпоставят възгледите си по темата в рамките на три панела, посветени на 

ромите, българите-мюсюмани и хетеродоксните мюсюмани . Като 

резултат от кръглата маса се очаква да се изяснят термините, екзонимите и 

ендонимите на групите,да се постигне повишаване на качеството на 

научните изследвания, както и да се насърчи диалога между 

учените,етническите, религиозните и етноконфесионалните групи и 

обществото. 

•  на 21 февруари ръководството на ЕВЕТ учатва в в Националната 

конференция на ПП „СИНЬО ЛЯТО“ 

• На 28 февруари представители на младежка координация на Гражданско 

сдружение ЕВЕТ  участваха в обучителен семинар на фондация Лале по 

повод проекта „Говори с мен“. Целта на проекта бе млади бежанци и деца 

да усвоят  по – лесно езика на страната, в която са решили да живеят. 

• На 8 май г-н Ергин Емин, председател на организацията участва в 

конференция на тема: „Какви могат да бъдат перспективите след срещата 

на върха във Варна за отношенията между Турция и ЕС и ролята на 

България“. Събитието бе организирано от Economic Development 

Foundation (IKV) & PanEurope of  

• на 17 май ръководството на гражданско сдружение ЕВЕТ взе участие в 

форум на тема: Толерантността в Западните Балкани: ключ към Европа“. 

Целта бе той да послужи като платформа за диалог между младежки 

организации, гражданското общество и представители на религиозните 

общности в страните от Западните Балкани.  

• На 18 – 19 май г- н Ергин Емин, председател на сдружението бе участник 

в конференцията на тема: „ Сигурност. Рискове за критичната 

инфраструктура в общините и регионите на Р. България“, организирана от 

Фондация „ Конрад Аденауер“ и Асоциация на българските градове и 

региони(АБГР). Събитието се състоя в гр. Монтана. Директорът на 

българското бюро на фондация „Конрад Аденауер” Торстен Гейслер 

изнесе лекция в  за това, каква е германската държавна системата за 

действия и организиране на защита на хората при големи бедствия и 

аварии, и катастрофи. Конференцията е включена в 

събитията,организирани по региони във връзка с българското 

европредседателство.  

• На 21 май УС на ЕВЕТ бяха гости на международния семинар „ Хибридни 

войни и дезинформация  - новите(стари) заплахи на Европа“. Семинарът 

бе организиран  от Фондация „Конрад Аденауер“  - Медийна програма, 

Софийски форум за сигурност, посолството на Великобритания в София и 

център за изследване на националната сигурност към БАН.   



    Гражданско Сдружение 

София, бул. „Витоша” 18, ет. 6, тел./факс: 00 359 2 9803211; www.evetbg.org; evet@mail.bg  

• На 7 юни членове на сдружението от цялата страна взеха участие в 

публичното представяне на Фонд Активни Граждани България. Събитието 

бе организирано от Институт Отворено общество – София, Фондация „ 

Работилница  за граждански инициативи“ и Фондация „ Тръст за 

социална алтернатива“. Фонд Активни граждани е част от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. 

Целта на фонда е „ Укрепнало гражданско общество , активни граждани и 

овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната 

устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата 

роля в насърчаването в демократичното участие активното гражданство и 

човешките права. 

•  На 08 – 09 юни Националният координационен съвет на сдружение ЕВЕТ 

бе част от годишна национална среща на Асоциацията на българските 

градове и региони: „ Бъдещето на кохезионната политика на ЕС. 

Дигитализация на общините и регионите“.Срещата се състоя в „ Пирин 

голф & Кънтри клуб“, 

 гр. Разлог. 

• На 22 -23 юни ГС ЕВЕТ и Фондация „Конрад Аденауер“ организираха 

конференция на тема: „Междукултурен диалог и памет: Тридесет години 

след възродителния процес“ Конференцията се проведе в х-л „Финландия 

„, к.к. „ Пампорово“. 

• На 4 юли ръководството на ГС ЕВЕТ взе участие в международна 

конференция на тема: „Западните Балкани по техния път към ЕС и НАТО: 

Ролята на медиите и (дез)информацията“. Целта на форум бе да се 

анализира информационната среда в Западните Балкани и риска за 

демократичните общества от дезинформацията и фалшивите новини. 

Конференцията бе организирана от Софийския форум за сигурност , със 

съдействието на фондация „Конрад Аденауер“. 

• На  6 - 7 юли в Националния дворец на културата се състоя седмата 

среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и 

Източна Европа и Китай. УС на ЕВЕТ бе официален гост на бизнес 

форума. 

•  На 27 – 28 юли  г-н Емин, председател на организацията взе участие в 

конференция на тема: „Сигурност. Рискове за критичната инфраструктура 

в общините и регионите на Р. България“. Събитието бе организирано от 

Асоциацията на българските градове и региони и Фондация „Конрад 

Аденауер“, и се състоя в залата на Общинския съвет в гр. Бяла, област 

Русе 

• На 15 – 16 септември Гражданско сдружение ЕВЕТ със съдействието на 

Фондация „Конрад Аденауер“, организираха семинар на тема: 
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„Междукултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред 

междуетническите отношения в България“. Събитието се състоя в к-с 

„Марина Кейп“, Ахелой. 

• На 30 октомври представители на сдружението участваха в кръглата маса 

на тема „ Евроизбори 2019 – европейска мечта или европейски кошмар“. 

Кръглата маса се организира от Сдружение „ Граждански съвет“ и 

Фондация  „Конрад Аденауер“. Лектори бяха Евелина Славкова, Юлиана 

Николова, Владимир Кисьов и Стефан    Попов 

• На 16 – 17 ноември представители на сдружението участваха в дискусия 

на тема: „Комунистическото минало и процесът на демократизация в 

България, организирана от Фондация „Конрад Аденауер“. 

• На 21 ноември УС на ЕВЕТ участваха в представяне на изследване и 

публична дискусия на тема: „Комунистическото минало и процесът на 

демокрация в България“. Събитието се проведе в Гранд Хотел София и бе 

организирано от Фондация „Конрад Аденауер“. 

• На 30 ноември  представители на младежката координация на 

Гражданско сдружение ЕВЕТ  участваха в групова дискусия на тема: 

„Подобряване на практиката за провеждане на обществени консултации и 

засилване на взаимодействието между администрацията и гражданското 

общество“. Събитието се организира от Агенция „Стратегма“ и бе във 

връзка с проект на Министерски съвет за изграждане на механизми и 

умения за взаимодействие между администрацията и гражданското 

общество. 

 

 

 

 


