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Събития в Дома на Европа в периода 14 – 18 март 2016 г. 

14 март 2016 г., 09:00 – 14:00 ч. Публична дискусия на тема: „Референдумът във Великобритания: 
последствията за България и Европейския съюз“. Събитието се организира от Светослав Малинов, 
евродепутат от групата на ЕНП в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в 
България. В дискусията специално участие ще вземе Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания 
в Република България. Събитието ще бъде предавано на живо на интернет страницата на 
Информационното бюро. 

Събитието е отворено за граждани и е със задължителна регистрация. 

14 март 2016 г., 18:00 – 20:00 ч.  Представяне на петата книга от поредицата „Защита на 
информацията“. Книгата е „Управление на риска, тестване и оценка на мрежовата и информационна 
сигурност“ на авторски колектив: 

 проф. дтн Веселин Целков; 

 доц. д-р Орхан Исмаилов 

 доц. д-р Николай Стоянов.В книгата са обобщени изследванията и опита на авторите в научно-

изследователските структури на Българската армия, участието им в срещи на НАТО и ЕС, както 
и преподавателската им дейност в УниБИТ, СУ и НБУ. 

Събитието не е отворено за граждани. 

15 март 2016 г., 14:00 – 16:00 ч. Семинар по проект “Euro4Science: Изследване на подходите на 
криминологията и криминалистика“ с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се 
стимулира междупредметния подход в европейските училища. Партньор по проекта е сдружение „Знам 
и Мога“. 

Събитието е отворено за граждани. 

16 март 2016 г., 09:00 – 13:30 ч. "Digital Health and Medical Innovation Forum" – специализиран 
медицински форум, организиран от b2b Media, посветен на технологичните промени и европейските 
цели за развитие на здравеопазването с участието на Тапани Пиха, директор на отдел „Е-
здравеопазване и оценка на медицинските технологии“ към Европейска комисия, експерти от частния и 
публичния сектор. 

Събитието е отворено за граждани. 

16 март 2016 г., 14:30 – 17:30 ч. Публична дискусия на тема "София - европейска архитектурна 
столица?" В дискусията ще вземат участие представители на архитектурната общност, кандидат-главни 
архитекти и широкото гражданско общество.  

Събитието е отворено за граждани. 

17 март 2016 г., 09:30 – 11:30 ч.  „Дилемите пред Европа и перспективите на Западните Балкани“ - 

дискусия с Даниел Митов в рамките на представянето на годишния външнополитически бележник на 
ЕСВП, организирана от Софийския офис на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), заедно с 
Министерство на външните работи и Информационното бюро на Европейския парламент. 

 


