
В периода 09 – 14 октомври 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

10.10.2017 г., 10:00 – 12:30 ч.: Институтът за икономика и международни отношения, списание „Икономист” 

и консултантско дружество „Хирон – 91“ ООД организират Международна конференция „Бъдещето на 

Европа и българската перспектива“ с участието на сенатор Марио Монти. Събитието ще се проведе в два 

панела: 1. Политическите перспективи на развитието на еврозоната и 2. Предизвикателствата пред 

Европейския съюз - сигурност и миграция. 

Събитието е отворено за гости с покани. 

11.10.2017 г., 14:30 – 16:30 ч.: Информационен семинар с ученици от Община Разград. Събитието се 

организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и цели спомагане разпространението на резултатите от проведените от Местната комисия 

за БППМН и новоучредените Ученически превантивни клубове инициативи, насочени към превенцията на 

асоциалното и противоправно поведение на учениците в училището и извън него. 

Събитието не е отворено за граждани. 

12.10.2017 г., 13:30 – 17:00 ч.: Общественият съвет към ЦИК организира конференция „Електронно 

гласуване“ (присъствено, дистанционно и електронно броене на бюлетини). С по-широкото навлизане на 

електронното управление се подобряват и условията за дигиталната демокрация и като част от нея, за 

електронно гласуване. Могат ли технологиите да предложат решения за проблемите в изборния процес? 

Какви са добрите практики в ЕС и кои са най-значимите предизвикателства? Конференцията има за цел да 

представи акумулирания опит на ОС, да привлече университетски преподаватели и експерти и да 

допринесе за по-добрата информираност на гражданите. 

Събитието е отворено за граждани. 

13.10.2017 г., 10:00 – 12:00 ч.: Европейското движение и Съюзът на европейските федералисти съвместно 

с Информационното бюро на ЕП в България организират публична дискусия на тема „Предизвикателствата 

пред ЕС в началото на новия европейски политически сезон: Поглед от София”. Форумът има за цел да 

предостави на заинтересуваните и критично мислещи граждани възможност за открита дискусия с 

евродепутатите Андрей Ковачев (ЕНП), Петър Курумбашев (С&Д), Светослав Малинов (ЕНП) и Илхан 

Кючюк (АЛДЕ) (tbc) по актуални европейски въпроси, касаещи бъдещето на ЕС, и да допринесе за 

формирането на национална позиция относно предложенията за обновление на европейския проект. 

Събитието е отворено за граждани. 

 


