
В периода 06 февруари – 11 февруари 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

06.02.2017 г., 11:00  – 13:00 ч.: Посещение на ученици от СУ „Крум Попов“, гр. Левски. Като част от  

проект „Твоят час“, училището реализира инициативите „Пътят към Европа“ и „Можещите - знаят“, 

които имат за цел предоставяне на гражданското образование на учениците на възраст между 16 

и 18 години. Връхна точка на образователния процес са темите, свързани с мястото и ролята на 

Европейските институции, затова и целта на посещението е запознаване с европейските 

институции, механизми и процедури.  

Събитието не е отворено за граждани.  

09.02.2017 г., 12:00 – 17:30 ч.: StartUp Europe Week Sofia 2017. Инициативата Startup Europe Week 

2017 ще обедини всички европейски региони, за да помогне на предприемачите в реализацията 

на техните идеи и да превърне Европа в по-добро място за стартиране и развиване на успешен 

бизнес.  Тазгодишното второ издание на Startup Europe Week Sofia е посветено на иновациите и 

предприемаческата екосистема в България.  Посетителите на събитието ще имат възможността да 

се запознаят със създателите на успешни проекти на стартиращи предприятия, да разберат какво 

ги е вдъхновило и как са постигнали успеха, да получат полезни съвети от първа ръка и да 

създадат ценни контакти за стартиране на нов бизнес в София.  

 

Събитието е отворено за граждани, но е с предварителна регистрация, която може да се 

направи на следния адрес:  https://www.eventbrite.com/e/startup-europe-week-sofia-2017-tickets-

31464283519?aff=erelexpmlt 

 
10.02.2017 г., 13:00 – 16:00 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. 

- 10 февруари 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. На 10 февруари ще бъде проведен заключителен дебат, маркиращ 

завършването на обучителния курс. 

Събитието не е отворено за граждани.  
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