
В периода 17 – 21 октомври 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

17.10.2016 г., 09:00 – 13:00 ч.: Информационното бюро на Европейския парламент (ЕП) в България 

организира практически семинари по писмен превод за студенти и преподаватели, със 

съдействието и участието на преводачи от Българския езиков отдел за писмени преводи в ГД 

„Писмени преводи“ на Европейския парламент. Основната цел на семинара е да запознае 

участниците, както с ежедневната работа на писмените преводачи в ЕП с неговите законодателни 

текстове, така и с възможностите за работа и стажове за преводачи в Европейския парламент. 

Събитието е отворено за граждани, след предварителна регистрация на електронен адрес 
epsofia@ep.europa.eu,  до 13 октомври. 
 
18.10.2016 г. и 19.10.2016 г., 09:00 – 18:00 ч. и 09:00 – 13:00 ч.: Международна среща по проекта 

ActiveVoice, чиято главната цел е да изгради капацитет в гражданските организации, за да могат да 

участват активно в застъпничество за изпълнението на препоръките на ЕС  в сферата на 

физическата активност за здраве. BG Бъди активен участва като партньор на национално ниво за 

България в проекта, който е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и воден от 

Международната асоциация за спорт и култура (ISCA). Проектът стартира през януари 2016 и 

събира организации от 10 европейски държави. На 18 и 19 октомври домакин на срещата в София 

ще бъде BG Бъди активен с подкрепата на Информационния център на ЕС в София, където тя ще се 

проведе. Повече информация за проекта и състоялите се събития може да намерите на 

http://www.bgbeactive.org/  

 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

20.10.2016 г. и 21.10.2016 г., 14:30 – 16:30 ч.: Обучителният курс „Европейски младежки диалог в 

социалните медии“ (с лектор д-р Десислава Манова-Георгиева) се реализира в рамките на 20 

октомври 2016 г. - 19 януари 2017 г. и има за цел да повиши познанието за ЕС, да представи 

възможностите за онлайн комуникация между европейските институции и гражданите на Съюза, 

както и да даде възможност за практическа реализация на младежкия междукултурен диалог в 

европейски мащаб чрез дигитални техники в социалните медии в интернет. В рамките на 

обучителния курс ще бъдат реализирани и срещи с представители на Европейския парламент, 

Европейската комисия и други европейски институции. 

Тема 1: Основни институции на ЕС. Европа на гражданите. Комуникацията на ЕС – основни 

документи, направления, задачи, целеви публики. 

Събитието не е отворено за граждани. 
 
 
21.10.2016 г., 11:30 – 12:30 ч.: Представяне на резултатите от изследователски проект „История на 

корупцията в България в годините на преход към демокрация 1989-2016“ и издание към него 

mailto:epsofia@ep.europa.eu
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„Корупционната България. Том I”, реализирани от Civil Association Libertarium с подкрепата на 

America for Bulgaria Foundation.  

 

Представя: Момчил Методиев.  

С участието на: Методи Андреев. 

 

Събитието е отворено само за представители на медиите. 

 


