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Д Е Й Н О С Т И  

на Гражданско сдружение ЕВЕТ /Европейска Визия за Етническа Толерантност/ 

за 2019 г. 

 

• на 21 февруари ръководството на ЕВЕТ участва в честването на 25 годишната 

дейност в България на фондация " Конрад Аденауер" .Събитието се състоя в 

хотел Балкан.  Официални гости на събитието бяха: Бойко Борисов, Министър 

председател на Република България; Н.Пр г-н Херберт Салбер, Посланик на 

Федерална Република Германия; Д-р Герхард Валерс, заместник главен секретар 

и ръководител на отдела за европейско и международно сътрудничество на 

Фондация "Конрад Аденауер" . 

• на 26 март г-н Ергин Емин, председател на организацията, участва с доклад на 

информационната сесия на UNHCR на тема: "Местна интеграция на бежанци: 

шанс за развитие". Събитиети се състоя в Пловдив. 

• на 19-20 април в гр. Пловдив, УС на ЕВЕТ участва в конференцията на своя 

партньор АБГР, чиято тема беше: "Сигурност. Рискове за критичната 

инфраструктура в общините и регионите на Р.България". 

• на 25 април г-н Ергин Емин беше гост на конференцията на Ректората на 

Суфийския Университет на тема: "Artificial intelligence : inteligence vs ethics". 

• на 17 и 18 май в " Гранд Хотел Шумен" Националният координационен съвет на 

сдружение ЕВЕТ, със съдействието на Фондация " Конрад Аденауер" 

организираха семинар на тема: "Междукултурен диалог и памет: тридесет 

години след Възродителния процес" II част. 

• на 19 и 20 юли ръководството на сдружението участва в конференцията на АБГР 

и " Конрад Аденауер"на тема: "Създаване на нови региони за планиране в 

България и второ ниво на управление . Сближаване между териториално 

планиране и социално-икономическо развитие". 

• от  24-26 юли младежи от гражданско сдружение ЕВЕТ бяха част от седмата 

лятна академия по лидерство. 

• на 27 юли г-н Ергин Емин, председател на организацията, участва в 

конференция за медийната свобода и плурализъм; разследващата журналистика 

и работа с данни; връзката между партийните пари и медийното съдържание по 

време на избори. 
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• на 8 и 9 септември в “Марина Кейп”, Бургас, Националният координационен 

съвет на сдружение ЕВЕТ, със съдействието на Фондация " Конрад Аденауер", 

организираха семинар на тема: "Междукултурен диалог и памет: тридесет 

години след Възродителния процес“ III част. 

•  на 2 октомври г-н Ергин Емин,  председател на ЕВЕТ, беше гост на 

презентацията на книгата: " Избрани творби на Насими" по случай 

650-годишнината от раждането на видния азербайджански поет Имадеддин 

Насими. 

• на 8 октомви в хотел "Арена ди Сердика",  Управителния съвет на ЕВЕТ беше 

част от заключителната конференция на Европейския институт по проект: 

"Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили 

международна закрила". 

• на 29 май Управителният съвет на сдружението бе гост на кръглата маса, 

организирана от Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей и 

Бани секция " Балканска етнология на тема:" Изселническата вълна през лятото 

на 1989 г. 30 години по - късно". 

• на 01 ноември членове на сдружението в София участваха на откриването на 

изложбата на Юлия Красовска " Разходка в миналото", която бе посветена на 

украинеца Михайло Парашчук. 

• на 12 ноември г-н Ергин Емин, председател на организацията взе участие в 

конференцията: " Избори. Ценности. Гражданско образование", организиран от 

Лаборатория за публични политики на Департамента Политически науки на Нов 

български университет. 

• на 20 ноември УС на ЕВЕТ взе участие в семинар на Фондация за достъп до 

права за представители от държавния и граждаснкия сектор в България, 

посветен на новостите в законодателната, административната и социалната 

практика по отношение на лицата без гражданство и бежанците. 

• на 4 декември членове на сдружението от цялата страна присъстваха на 

Интеркултурна вечер "Овластяване на млади лидери", организиран от Български 

съвет за бежанци и мигранти и Представителството на Върховния комисариат на 

ООН за бежанците в България.на 4 декември членове на сдружението от цялата 

страна присъстваха на Интеркултурна вечер "Овластяване на млади лидери", 

организиран от Български съвет за бежанци и мигранти и Представителството на 

Върховния комисариат на ООН за бежанците в България. 

 

04.09.2020г.                                                    Председател: Ергин Емин 

гр. София 


