
В периода 25 април – 28 април 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:

25 април 2016 г., 9:30 – 13:00 Конференция на тема: „Стратегии за преодоляване на разликата в
заплащането по пол“. Събитието се организира от фондация „Джендър проект в България“ и
Министерство на труда и социалната политика в партньорство с фондация „Фридрих Еберт“, бюро
България.
Събитието не е отворено за граждани.

25 април 2016 г., 15:00 – 17:00 Публична дискусия на тема: „Отражение на сирийската криза върху
сигурността на Европейския съюз: регионални и глобални аспекти“. Събитието се организира от
Български дипломатически институт и Информационното бюро на Европейския парламент за
България.
Дискусията ще бъде открита от министъра на външните работи г-н Даниел Митов. Участие в
събитието ще вземат г-н Елмар Брок, председател на Комисията по външни работи в Европейския
парламент и български евродепутати - д-р Андрей Ковачев (ЕНП) и г-н Георги Пирински (С&Д).

Събитието ще се излъчва на живо на www.europarl.bg

Събитието е с предварителна регистрация. Желаещите да присъстват трябва да потвърдят
участието си до 16:00 ч. на 22 април 2016 г. на тел. 02/948 2 840 или ел. поща bdi@mfa.bg

27 април 2016 г., 13:00 - 17:30 Пета кръгла маса на тема: „Конкурентоспособна икономика чрез
износ на ИКТ продукти и услуги, посветена на проблемите на българските ИКТ компании
износители“. Събитието се организира от Ай Си Ти Медиа и BASSCOM (Българската асоциация на
софтуерните компании).
Събитието е с предварителна регистрация. Повече информация е публикувана на адрес:
http://events.idg.bg/bg/2016/ictwatch/179/agenda

28 април 2016 г., 11:00 – 12:00 Заключителна пресконференция по проект „Кампания за дъба –
събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите
гори“, финансиран по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Събитието е отворено за граждани.

28 април 2016 г. 16:00 – 17:30 Откриване на изложба на детски рисунки под надслов „Единни в
многообразието“. Инициатор на изложбата е арт школа „ЕЛЕНИТА“ при Народно читалище
„Димитър Динев 1937“. Рисунките са на деца от столични училища, на възраст между 5-15 години.
Събитието е отворено за граждани


