
                                               

 
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА 

СЪВЕТА НА ЕС – ВРЕМЕ ЗА 

РАВНОСМЕТКА 

 
ПРОГРАМА 

3 юли 2018 г., вторник, от 10:00 до 13:00 ч. 

„София Хотел Балкан” 

зала „Средец” 

 
09:30 Регистрация на участниците 

10:00 

 

Откриване 

Д-р Хелене КОРТЛЕНДЕР, директор за 

България, Фондация „Фридрих Еберт” 

Любомир КЮЧУКОВ, директор на ИИМО 

10:10 Въвеждащо изказване 

Румен РАДЕВ, президент на Република България  

10:30 Първи панел: Политическите приоритети на 

българското председателство – какво 

успяхме? 

Екатерина ЗАХАРИЕВА, вицепремиер и 

министър на външните работи 

Ивайло КАЛФИН, бивш вицепремиер и 

министър на външните работи 

Гергана ПАСИ, бивш министър по европейските 

въпроси 

Дискусия 

Модератор: посланик Валентин 

РАДОМИРСКИ, изпълнителен директор на 

ИИМО 

11:45 Кафе пауза 

12:00 Втори панел: България в Европа след 

председателството – какво се промени? 

Любомир КЮЧУКОВ, директор на ИИМО 

Проф. Ингрид Шикова, директор на Центъра за 

европейски изследвания  

Проф. Здравко ПОПОВ, президент на 

Института за публична политика  

Дискусия 

Модератор: посланик Бисерка БЕНИШЕВА, 

директор „Въпроси на ЕС“, ПанЕвропа България  

13:00 Край на конференцията 

Работни езици: български и английски 
 

Очакваме потвърждение за участие до 28 юни на адрес 

office@eiri.bg или pentcho.houbtchev@fes.bg 

„Няма неуспешно 

председателство“ – тази 

фраза често се цитира в 

Брюксел. Но ще бъде ли 

българското председателство 

освен обявено за успешно и 

запомнено като такова? 

 Остави ли България ЕС в по-

спокойни води, устоявайки 

на подводните течения от 

противоречията за 

бъдещето на Съюза, 

Брекзит, Каталуния, 

напрежението по оста 

Изток-Запад ...? 

 Намирането на дългосрочни 

решения на важни за ЕС 

проблеми („затварянето на 

европейски досиета“) – как 

се справихме? 

 Успя ли България да даде 

тласък на 

евроинтеграционните 

процеси на Балканите - 

реанимирахме ли 

стратегията (Солунския 

дневен ред от 2003 г.), 

генерирахме ли процеси, 

динамизирахме ли политики? 

 Демонстрира ли България 

нужния капацитет и 

приближи ли я 

председателството до 

членство в Шенген и 

Еврозоната? 
 

Целта на конференцията е да 

потърси отговор на тези 

въпроси в рамките на един 

отворен и отговорен дебат – 

както от гледна точка на 

политическите оценки, така и 

през призмата на експертния 

професионален анализ. 
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