
В периода 10 – 14 октомври 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

 
10.10.2016 г., 10:00 – 12:00 ч.: Дискусия на тема „Европа и референдумите. Имат ли какво да кажат 

на политиците гражданите на обединена Европа?”. Събитието е второ поред от инициативата 

„Референдум маратон“ на мрежата Форум Гражданско Участие, която протича под формата на 

дискусии през всеки понеделник от месец октомври. Целта е чрез редица инициативи ФГУ да 

информира българските граждани за техните права и за възможностите на пряката демокрация. 

Лектори по време на дискусията на 10 октомври ще бъдат Бруно Кауфман - директор на 

Европейския институт за инициативи и референдуми, Марбург, Германия и експерт по политически 

науки и журналист и Даниела Божинова – изследовател, автор и активист в областта на пряката 

демокрация, директор на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива. 

 
Събитието е отворено за граждани. 
 
11.10.2016 г., 10:00 – 12:00 ч.: Фондация „Медийна демокрация” ще представи резултати от 
изследване „Мониторинг на медийния плурализъм 2016: България”. Изследването е осъществено в 
рамките на първото общоевропейско приложение на специално разработен инструмент за 
мониторинг, който цели да идентифицира потенциалните рискове за медийния плурализъм в 
държавите-членки на Европейския съюз. Данните за България ще представят Орлин Спасов, Нели 
Огнянова и Николета Даскалова; резултатите ще бъдат коментирани от Георги Лозанов. 
 
Събитието е отворено за граждани. 
 
14.10.2016 г., 09:00 – 13:00 ч.: Тържественото откриване на Регионалната сесия на младежката 
модулация „Модел на Европейски парламент“. Първа английска езикова гимназия участва в този 
мащабен проект повече от 10 години и ще бъде домакин на сесията в периода от 13 до 18 октомври, 
2016г., в която ще вземат участие Австрия, Германия, Унгария, Румъния, Словения, Италия , БЮР 
Македония и България. На тържественото откриване ще присъстват официални гости от МВнР, МОН, 
Столична община, СУ, РУО на МОН, както и видни общественици и културни дейци. 
 
Събитието не е отворено за граждани. 


