
В периода 23 – 27 октомври 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

  

23.10.2017 г., 09:00 – 14:10 ч.: Европейски съвет за външна политика – София (ЕСВП), НПО Форума 
и Министерството за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, имат 
удоволствието да ви поканят на дискусия на тема „Българските идеи за Европа: диалог между НПО 
сектора и правителството“. Целта на събитието е да бъдат представени приоритетите на българското 
председателство на Съвета на ЕС пред неправителствения сектор в България. Очаква се 
конференцията да подсили сътрудничеството между правителството и неправителствените 
организации в процеса на формулиране на позициите на България относно текущите тематични 
досиета по време на мандата. 

  

Събитието е отворено за граждани. 

  

24.10.2017 г., 10:00 – 12:00 ч.: Фондация „Евро-перспективи“ ще бъде домакин на среща за обмяна 
на опит в рамките на проект COALESCCE, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, 
сфера на дейност – Приоритетна ос 3 „Нисковъглеродна икономика“. Целта на проекта е подкрепа, 
чрез трансфер на политики и проекти, насочени към създаване на възобновяеми енергийни 
източници, управлявани от местните общности. 

  

Събитието не е отворено за граждани. 

  

24.10.2017 г., 13:30 – 17:30 ч.: Годишната конференция на b2b Media Smart city, Smart home, Smart 

ideas. Основните теми на конференцията включват: Иновативни решения, интелигентна икономика, 
интернет на нещата, интелигентни сгради, градско планиране и управление на съоръженията, 
България се подготвя за интелигентни концепции. Визия за местното управление и предстоящи 
проекти, устойчива мобилност, градско планиране и startup проекти. 

  

Събитието е отворено за граждани. 

  

25.10.2017 г., 09:00 – 17:00 ч.: Научноизследователският сектор на Софийския университет "Св. 
Климент Охридски" организира петнадесетото издание на Европейски ден на предприемача 2017 г. 
Фокусът на ежегодният форум за насърчаване на предприемачеството в България тази година ще 
бъде върху състоянието на предприемачеството в България и предизвикателствата, които членството 
ни в Европейския съюз поставя. 

  

Събитието е отворено за граждани. 

  

26.10.2017 г., 09:30 – 17:00 ч.: Годишна научна конференция на Българската асоциация за 
европейски изследвания (предишната БЕКСА) на тема: "ЕС след 2020 г. - в търсене на идентичност, 
устойчивост и растеж". Първият панел „Икономически, социални и екологични предизвикателства и 
цели“ е посветен основно на еврото, новата бюджетна рамка, кохезията, устойчивия растеж. Вторият 

панел „Гражданите и институциите в търсене на нови решения“ ще обсъжда европейското 
гражданство, процеса на взимане на решения, промените в политиките, свързани с правосъдието и 



правата на човека. Третият панел „Външни отношения и сигурност“ акцентира вниманието върху 
мястото на ЕС в световната икономика и политика и в регионалните отношения. 

  

Събитието е отворено за граждани. 

 


