
В периода 27 – 31 март 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

28.03.2017 г., 09:30 – 13:30 ч.: Първа среща във връзка с тематична дейност „Системи за 
управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: 
Оценка за България“. Дейността стартира като съвместен проект на Министерството на 
образованието и науката, България и Европейският център за развитие на професионалното 
обучение (Седефоп). Основната цел на проекта е  съдействие от страна на Седефоп за 
прогнозиране на съответствието между професионалните умения и реалните потребности 
от тях на пазара на труда в България. 
 
Събитието не е отворено за граждани 

 

29.03.2017 г., 13:30 – 16:00 ч.: Фондация „Евро перспективи“ организира събитие под 

наслов "Учим се от опита на предприемачите! Да рестартираме в бизнеса, да подкрепим 

бивши, настоящи и бъдещи предприемачи!". Участниците на събитието ще имат шанса да 

се запознаят с опита на предприемачи, които са преминавали през провали в техния 

бизнес, но вярват, че провалите по пътя са знаци, че скоро ще стигнат до успеха. Събитието 

е за всеки, който носи в себе си предприемаческия дух, познава провала и победата, знае 

как да се изправи след като е паднал! За хората, които не се отказват, а продължават, 

въпреки трудностите.  

 

Събитието е с предварителна регистрация на сайта на Фондация „Евро перспективи“- 

www.europerspectives.org  

 

30.03.2017 г., 09:30 – 12:45 ч.: Представяне на доклад  за ползите и предизвикателствата от 

членството на България в Европейския съюз – "10 години България в Европейския съюз: 

ползи и предизвикателства". Докладът е изготвен от екип от изследователи на Центъра за 

либерални стратегии по заявка на Европейската комисия в България и Информационното 

бюро на Европейския парламент. С него стартира проектът #BG10xEU, свързан с десетата 

годишнина от присъединяването на България към ЕС. Събитието ще бъде открито от 

ръководителите на двете представителства - Огнян Златев и Теодор Стойчев. Даниел 

Смилов и Георги Ганев ще представят изводите по основните теми в доклада, сред които 

политическите и икономически аспекти от членството; политиките на ЕС в полза на 

гражданите, медиите и НПО сектора в България; образование, наука и култура, както и 

ефектите от външната политика на ЕС. Публиката ще има възможност да се включи в 

дискусия с цел финализиране на доклада, който ще бъде издаден за Деня на Европа. 

 

Събитието е с предварителна регистрация на http://bit.ly/BG10xEU-start  

 

http://www.europerspectives.org/
http://bit.ly/BG10xEU-start


 

31.03.2017 г., 09:00 – 18:00 ч.: EPIO - EPAS training.  

 

 


