
13.05.2019 г., 13:00 – 16:00 ч.: Европейският институт и Информационният център 

„Европа Директно” – София с подкрепата на Бюрото на Европейския парламент в 

България и в сътрудничество със Студентския дипломатически клуб към Софийския 

университет и Лабораторията за публични политики към НБУ имат удоволствието да Ви 

поканят на публична дискусия „Този път ще гласувам”. Участие в дискусията ще вземат 

експерти, представители на публичната администрация, европейските институции, 

неправителствени организации, студенти и академичната общност. 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация на имейл 

office@europe.bg. 

14.05.2019 г., 9:30 – 12:20 ч.: Националната пациентска организация реализира 

обществен дебат във връзка с европейските избори през 2019 г. на тема: 

„Здравеопазването като общоевропейски и национален приоритет“. В рамките на 

събитието ще бъдат засегнати темите: „Ролята на Европа за опазване здравето на 

европейците и стабилността на здравните системи“ и „Здравеопазването в България – 

пътят към достигане на европейско качество в здравеопазването“, като официален гост 

ще бъде г-н Филип Домански, представител на Европейската комисия, Генерална 

дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“. За участие в събитието е 

изпратена официална покана до централите на различни политически сили в България, 

а целта на събитието е на дискусионен принцип да бъдат поставени конкретни въпроси 

по актуални теми, като всеки участник ще има възможността да покаже позицията и 

политиката, която смята да застъпи неговата политическа партия в Европейския 

парламент. 

Събитието не е отворено за граждани. 

15.05.2019 г., 9:30 – 13:00 ч.: Представяне на проекта „Платформа Европа“ за 

мониторинг на предизборната кампания за Европейски парламент. В проекта участват 

всичките 28 страни членки на Европейския съюз. В реално време може да се проследят 

на интерактивната страница http://www.electionsmonitoringcenter.eu резултатите от 

напредъка на наблюдението. 

Събитието е отворено за граждани. 

16.05.2019 г., 10:30 – 12:00 ч.: Представителството на Европейската комисия в България 

и Бюрото на Европейския парламент в България организират дискусия на тема 

„Водещите кандидати в Европейските избори 2019: сблъсък на идеи за бъдещето на 

Европа“. В 22:00 ч. българско време на 15 май водещите кандидати за мястото на 

следващ председател на Европейската комисия: Нико Куе (Обединена левица), Ска 

Келер (ЕЗП), Ян Захрадил (ЕКР), Маргрете Вестагер (АЛДЕ), Манфред Вебер (ЕНП) и 

Франс Тимерманс (ПЕС) ще обсъдят своите визии за бъдещето на Европа в прякото 

излъчване на телевизионния дебат „Евровизия 2019“. На дискусията в Дома на Европа 

представянето на водещите кандидати ще бъде коментирано от Весела Чернева, 

директор на софийския клон на Европейския съвет за външна политика, Владимир 

Шопов, политолог, и Боряна Димитрова, директор на агенция Алфа Рисърч. Те ще 

изведат най-важните теми и послания от излъчения телевизионен дебат, като очертаят 

основните концептуални различия между европейските политически семейства и 

тяхното отражение в българския политически контекст. 
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Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация на 

http://ttimv.eu/qht5. 

16.05.2019 г., 13:30 – 17:00 ч.: В рамките на румънското председателство на Съвета на 

Европейският съюз Посолството на Румъния в Република България, Представителството 

на Европейската комисия в България и сдружение „Софийски форум за сигурност“ 

организират международна конференция „Десета годишнина на Източното 

партньорство – постижения и път напред“. Събитието се фокусира върху приоритетите 

на румънското председателство на Съвета на ЕС в областта на външните отношения, 

поставящи специален акцент върху действията на ЕС в областта на Източното съседство 

и на ползите от Източното партньорство в контекста на честването на 10-та годишнина 

от стартирането му. 

Събитието е отворено за граждани. 
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