
В периода 25 – 30 септември 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

25.09.2017 г. и 26.09.2017 г., 09:30 – 13:30 ч.: Министерството за Българското председателство 

на Съвета на ЕС 2018 ще проведе специално интензивно обучение за екипа на 

Председателството на тема „Европейски парламент“. Основен фокус на обучението е 

представянето на сътрудничеството и работата между Председателството на Съвета на ЕС и 

Европейския парламент. В рамките на семинара ще бъдат разгледани ключови въпроси, 

свързани с: ролята на парламентарните комисии; подготовката, организацията и провеждането 

на парламентарните сесии; протичането на обикновената законодателна процедура и т.нар. 

„триалог“; планирането и организацията на работа на Парламента. Обучението се провежда от 

екип експерти на Европейския парламент и е част от поредицата обучения на Европейските 

институции за подготовката на българските държавни служители за предстоящото Българско 

председателство на Съвета на ЕС. 

Събитието не е отворено за граждани. 

26.09.2017 г., 16:30 – 19:00 ч.: Представяне на две книги за еврото и паричните съюзи. „Жан 

Моне“ Център за високи постижения към катедра „Европеистика“ на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“, Фондация „Ханс Зайдел“ и Фондация „Европейски институт“ имат 

удоволствието да Ви поканят на представянето на две нови книги: 

‒ „Перспективи за приемането на еврото в Западните Балкани“, с автори доц. дпн Калоян 

Симеонов, Анна Печева, Лилиан Никифорова и Славея Бижева; 

‒ „Същност и история на паричните съюзи“, с автор доц. дпн Калоян Симеонов, 

ръководител на катедра „Европеистика“. 

Коментар на книгите ще направи проф. д-р Ингрид Шикова от Катедра „Европеистика“ на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След представянето ще има възможност за 

дискусия по темите. 

Събитието е отворено за граждани. 

28.09.2017 г., 09:30 – 14:30 ч.: Посолството на Република Азербайджан в Република България и 

Фондация „199“ организират конференция „Музеите на Азербайджан. Музеят – привлекателен 

обект за културен туризъм“. Събитието е част от поредицата прояви, реализирани в изпълнение 

на проекта на Фондация „199“ – „Обединена Европа и световното културно наследство“. 

Конференцията се осъществява под патронажа на Министерството на културата на Република 

България и Министерството на културата и туризма на Република Азербайджан. 

Събитието не е отворено за граждани. 

  



29.09.2017 г., 09:30 – 17:30 ч. и 30.09.2017 г., 10:00 – 14:00 ч.: Международна конференция 

„European everyday of sport“. Събитието представлява финална фаза от проект по програма 

„Еразъм+“ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP) и има за цел да промотира Европейската седмица 

на спорта 2017 сред европейските граждани със специален фокус върху младите хора. 

Приемайки, че спортът е амбиция, емоция и вдъхновение, инициирани от хората за хората, ние 

бихме искали да обърнем внимание на важността на спортните дейности и на обмена на добри 

практики в сферата, промотирайки укрепваща здравето физическа активност чрез увеличено 

участие в спортни дейности и възможност за достъп на всички граждани до спорт като основно 

човешко право. 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация 

на: http://www.eusport.org/everyday_sport_conference/registration_form.  

 

http://www.eusport.org/everyday_sport_conference/registration_form

