
В периода 16 – 22 май 2016 г.  Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

16.05.2016 г., 14:00 – 19:00 ч. Българският евродепутат Андрей Новаков организира събитие на 

тема: „Финансирай това! Единна точка за достъп до еврофинансиране“. Събитието ще бъде 

открито от Томислав Дончев, заместник министър-председател и министър по европейските 

фондове и икономическата политика. По време на първия панел ще бъде представена единна 

точка за достъп до еврофинансиране – платформа, създадена от екипа на Андрей Новаков с цел 

улесняване пътя на бенефициентите от идея до релевантно финансиране чрез съществуващи 

инструменти. В рамките на втория панел ще бъдат представени възможностите за електронно 

кандидатстване за електронно кандидатстване за еврофинансиране чрез ИСУН 2020. 

Събитието е със задължителна регистрация, която може да бъде направена на: 

http://www.andreynovakov.eu/bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F  

17.05.2016 г., 12:00 – 13:00 ч. Столичният район „Илинден" ще открие изложба на детски рисунки 

под мотото „Любим герой/мотив от приказка на Андерсен", която ще продължи до 07.06.2016 г. и 

ще вземе участие в Европейска нощ на музеите (на 21 май 2016 г.). Изложбата е продукт 

на конкурс за детска рисунка, реализиран като етап от Приказно-спортна кампания 

„Андерсениада в Илинден", финансирана от Столична община по Програма за изпълнение на 

Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на 

инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 година“.  

Събитието е отворено за граждани. 

18 май 2016 г., 9:00 – 15:00 ч. Българо-немска неправителствена организация Фондация 

“Приятели 2006” организира семинар на тема: „Ранно детско развитие – здравни и 

психологически подходи в работата с деца”.  На семинара ще бъде представен опита на 

български и утвърдени в международен план специалисти.  

Събитието е отворено за граждани. 

19 май 2016 г., 9:00 – 18:00 ч. и  20 май 2016 г., 9:00 – 12:30 ч. Трета международна конференция  

на тема: „Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз?“. Събитието се организира от 

катедра „Европеистика“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с 

Фондация „Ханс Зайдел“. Конференцията има за цел да бъдат дискутирани настоящите 

http://www.andreynovakov.eu/bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F


предизвикателства, проблеми и перспективи пред Европейския съюз. Конференцията е 

предназначена основно за преподаватели по европейски въпроси от България, другите държави 

членки на ЕС, страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство, както и страните, които 

са в процес на асоцииране или са част от политиката за съседство на Съюза. Конференцията е 

отворена също за участници, които имат отношение към анализиране и изследване на 

европейските въпроси. Тази година участие в конференцията са заявили редица преподаватели от 

специалност Европеистика, от други университети в София и страната, както и участници от 

Гърция, Румъния, Македония, Косово и докторант по програма Еразъм от Китай.  

 
21 май 2016 г. 18:00 – 21:00 ч. Нощ на музеите. Изложба Любим мотив, герой от приказка на 

Андерсен, част от Приказно-спортна кампания Андерсениада и подкрепа на инициативата 

Европейска столица на спорта 2018 г. 

Домът на Европа ще бъде отворен за посетителите на Нощта на музеите 

 


