
В периода 07 – 11 ноември 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

07.11.2016 г., 15:30 – 17:30 ч.: Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) организира Дискусия 

"Как Европа подкрепя реформите в Украйна?". Дискусията ще започне с приветствие от Джема 

Грозданова, Председател на Комисията по външна политика в Народното събрание. Сред 

участниците в дискусията са Борис Тарасюк, Председател на Комисията по европейска интеграция 

във Върховната рада на Украйна и бивш министър на външните работи, и Густав Гресел, старши 

анализатор в програма "Европа и нейните съседи" в ЕСВП. Н. Пр. Микола Балтажи, посланик на 

Украйна в Р България, ще направи заключение. Регистрацията започва в 15:00 ч. 

Събитието е отворено за граждани след предварителна регистрация на: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFx3T_OMtVsLD-

LkF1qwjm3Pj3dBIit2DAJdi33mXf0HIe4g/viewform?c=0&w=1  

 

08.11.2016 г., 09:00 – 13:30 ч.: Insurance and reinsurance stakeholders' group (IRSG) към Европейския 

надзорен орган над застраховането и осигуряването EIOPA организира конференция с 
международно участие „Защита на застрахованите и осигурените". Конференцията е 
първа по рода си инициатива в областта на защита потребителите на застрахователни и 
осигурителни услуги. Нейната цел е да съпостави развитието на тази тема в Европейски и 
национален контекст като даде възможност за разглеждане на нейните специфики, не 
само от регулаторна гледна точка, но и от позицията на неправителствените организации 
от гражданския сектор, които са се профилирали в тази област. 
 

Събитието е отворено за граждани. 

08.11.2016 г. и 10.11.2016г., 14:30 – 16:30 ч.: Обучителният курс „Европейски младежки диалог в 

социалните медии“ (с лектор д-р Десислава Манова-Георгиева) се реализира в рамките на 20 

октомври 2016 г. - 19 януари 2017 г. и има за цел да повиши познанието за ЕС, да представи 

възможностите за онлайн комуникация между европейските институции и гражданите на Съюза, 

както и да даде възможност за практическа реализация на младежкия междукултурен диалог в 

европейски мащаб чрез дигитални техники в социалните медии в интернет. В рамките на 

обучителния курс ще бъдат реализирани и срещи с представители на Европейския парламент, 

Европейската комисия и други европейски институции. 

Тема 4: Младите европейци като особена целева публика за ПР специалистите. Познанието им за 

ЕС. Европейската идентичност в процес на формиране. 

Събитието не е отворено за граждани. 
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