
В периода 11 – 16 април 2016 г.  Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

11 април 2016 г., 10:00 - 17:00 ч. Като част от инициативата „За ромите, заедно с ромите” (for 

Roma, with Roma), Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия ще 

проведе медиен семинар, на който ще събере журналисти, представители на местните власти, 

както и на ромската общност. 

 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

12 април 2016 г., 09:30 - 16:30 ч. Фирма „Лардж Инфрастръкчър Проджектс“ ще представи проекта 

„Треривс - Реките на Тракия“, който дава решение за прекратяване на наводненията в долните 

течения на реките Тунджа, Марица, Арда, Ергене и Еритропотамос в България, Гърция и Турция. 

Ще бъде представено и актуалното развитие на проекта „ABC+De“, който е нов инфраструктурен 

проект за свързване на Егейско море с Балтийско море и дейности в Среден и Долен  Дунав. 

Събитието е отворено за граждани. 

 
13 април 2016 г. , 10:00 – 12:00 ч. Лекция на Бойко Благоев, експерт „Връзки с обществеността“ в 

Информационното бюро на ЕП в България за ролята на Европейския парламент в 

институционалния триъгълник на ЕС. Лекцията се провежда в рамките на проект “Ев(р)олюция: 

Поколението”, който се организира под патронажа на евродепутата д-р Андрей Ковачев и цели да 

информира новото европейско поколение как работят европейските институции и какви са 

правата и задълженията, които носи европейското гражданство.  

Събитието е отворено за граждани. 

 

14 април 2016 г., 15:30 – 17:00 ч. Откриване на изложба на италианския художник Орландо Роза 

под надслов „Мирът“. По думите на самия художник: "Изкуството е лек срещу войната, защото то 

обединява". 

Събитието е отворено за граждани. 

 

15 април 2016 г., 10:00 – 16:00 ч. Асоциация «Телекомуникации» организира 14-та годишна 

конференция на тема "Високоскоростните мрежи – гръбнак на цифровата икономика" през ъгъла 

на европейските директиви и Планът за инвестиции за Европа. За участие в дискусиите, както 

всяка година, са поканени ръководители, експерти, водещи специалисти. 

Събитието не е отворено за граждани. 



16 април 2016 г., 11:00 - 15:30 ч. Второто обучение за ученици, в рамките на петия сезон на 

проекта ABLE Mentor, който свързва студенти и доказани професионалисти с ученици от горните 

гимназиални курсове в мрежа за споделяне на знания и опит. Борис Христов, основател на 

356labs – creative агенция, ще предаде своя опит и успешни практики от света на 

презентационните умения и дизайн. 

Събитието е отворено за граждани. 

 
 

 

 

 

 


