
В периода 10 – 13 април 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

10.04.2017 г., 09:00 – 13:00 ч.: Информационно събитие на тема „Какви са възможностите 
за кариера в европейските институции?“, организирано от Представителството на 
Европейската комисия в България и "Кариери". Какви са актуалните възможности за работа 
и кариера в европейските институции? Какви са особеностите на обявения наскоро конкурс 
за администратори (AD5)? Как можете да работите за европейските структури на 
консултантски договор? Отговорите на тези и още въпроси ще можете да получите от гост 
лекторите – служители на евроинституциите и EU Careers за България – организацията, 
която представлява Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). 
 
Събитието е с предварителна регистрация на http://events.economedia.bg/event/28/registration  

 

11.04.2017 г., 09:30 – 13:30 ч.: Асоциация Телекомуникации организира 15-та годишна 

конференция на тема "Интернет на нещата".  За участие в дискусиите, както всяка година, 

са поканени ръководители на институции, учени, експерти, водещи специалисти, 

представители на фирми с презентации на новости в посочената област. "Интернет на 

нещата" са онези технологични постижения, които трябва да сме готови да приложим още 

днес.   

 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

12.04.2017 г., 10:00 – 13:30 ч.: Високоскоростна железопътна магистрала  Крайова - София – 

Солун.  Общи  транспортна инфраструктура  и  съоръжения на железопътната магистрала и 

АМ „Струма“ в участъка  Благоевград – Кресна. Новата високоскоростна  железопътна 

магистрала е част от  основната  мрежа на  Ориент - Източно Средиземноморския коридор 

на TEN-T. Проектът   предвижда изцяло ново трасе  на високоскоростна  железопътна 

магистрала между Крайова и Солун с отклонение  към  София.  В рамките на проекта  с 

голяма степен на подробност  е  създадено  решение за общо трасе на 

железопътната  магистрала и АМ „Струма“  в участъка  Благоевград – Кресна. Изготвени са 

предложения за развитие за гр. Симитли като значим логистичен и търговски  център и за 

гр. Кресна като нова  курортна  дестинация. Проектът ще бъде представен от инж. Румен 

Марков – управител на „Лардж Инфрастръкчър Проджектс“  ООД. 

 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

13.04.2017 г., 13:00 – 17:30 ч.: Кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH e мащабен проект на ICT 

Media и БАСКОМ, който има за цел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество 

http://events.economedia.bg/event/28/registration


между държавата и ИКТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти. ИКТ секторът е 

силно експортно ориентиран, а в последните години недостигът на квалифицирани кадри 

се превръща в едно от основните предизвикателства. По време на кръглата маса ще бъдат 

дискутирани от една страна предизвикателствата пред ИТ бранша при износ на продукти и 

услуги, и от друга - привличането на чуждестранни висококвалифицирани ИТ специалисти 

като кадри в българските ИКТ компании.  

 

Събитието не е отворено за граждани. 


