
В периода 22 – 26 януари 2018 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

  

22.01.2018 г., 09:10 – 11:30 ч.: Момчил Неков, член на Европейския парламент, организира 
експертна работна среща, посветена на изготвянето на парламентарно становище относно 
„Двойния стандарт при храните в Европейския съюз“. В дискусията са поканени да участват 
представители на Омбудсмана на Република България, Министерството за българскoто 
председателство на съвета на ЕС 2018, Министерството на земеделието, храните и горите, 
Министерството на икономиката, Министерството на здравеопазването, БАБХ, БСК,  БТПП, 
неправителствени организации от сферата на земеделието и храните, Български лекарски съюз, 
работодателски организации, представители на медиите. 

Събитието не е отворено за граждани. 

  

  

  

23.01.2018 г., 16:30 – 17:30 ч.: Комисията по досиетата представя документалният сборник 
„Държавна сигурност и врагът с партиен билет“ /1944-1991/ от поредицата “Из архивите на ДС“. 
Сборникът обхваща основно процесите на борбата с вътрешнопартийната опозиция в България до 
края на 60-те години на XX век-време, в което Тодор Живков вече е успял да съсредоточи 
в  ръцете си едноличната власт над партията и държавата. Изданието ще бъде представено от 
Екатерина Бончева, член на Комисията, Тони Николов, журналист и Марко Цветков, експерт. 

  

Събитието е отворено за граждани. 

  

  

24.01.2018 г., 13:30 – 17:00 ч.: Представяне на проект и провеждане на дискусия на тема 
„Транспортни коридори юг-север между Гърция, България и Румъния. Устойчиво развитие в 
региона на Долен Дунав - управление на водите и свързаност между двата бряга на реката. 
Вариант „Син-2“ на АМ „Русе- В.Търново“. Ще  бъде  представенa частта от проекта ABC+De  за 
алтернативите  на транспортни железопътни коридори юг- север от Егейско море, през България и 
Румъния, както и за управлението на  водите в Долен Дунав (от язовирите Железни врата до 

вливането на река Дунав в Черно море). На тази основа ще бъдат показани транспортните връзки 
между двата бряга на реката и как решавайки проблемите с управлението на водите и 
свързаността между България и Румъния, ще бъдат  създадени условия за устойчиво развитие на 
региона на Долен Дунав. 

  

Събитието не е отворено за граждани. 

 


