
В периода 05 – 09 декември 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

05.12.2016 г , 09:00  – 13:00 ч.: Софийски форум за сигурност, СОР „Атлантик“ и Центърът за 

европейски изследвания Вилфред Мартенс организират Международна конференция „Дебатът за 

Европа: Към изграждането на Европейска отбрана и сигурност“. Сред лекторите са Андрей Ковачев, 

Член на Европейския парламент, Вернер Фаслабенд, Президент на Австрийския институт за 

европейска политика и политика за сигурност и бивш Федерален министър на отбраната на Австрия, 

Аню Ангелов, съветник в политическия кабинет на министър-председателя и министър на отбраната 

на Р България в периода 2010-2013, Николаос Цзифакис, Професор в университета в Пелопонес, 

Изследовател към Центъра за европейски изследвания Вилфред Мартенс и други.  

Събитието е отворено за граждани, след предварителна регистрация на events@sofiaforum.bg  

06.12.2016 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. 

Упражнение 7: Европейските институции в социалните медии в интернет- уебстраници, социални 

мрежи, форуми и др. Комуникационни техники и канали за въздействие върху  младежките онлайн 

общности в интернет. 

07.12.2016 г. от 10:00: Посолството на Република Полша в София, съвместно с Института за 

икономическа политика в София, организира международна конференция „Ролята на 

транспортната инфраструктура в развитието на регионалното сътрудничество с оглед на проекта Виа 

Карпатия”. Виа Карпатия е един от най-важните европейски комуникационни проекти и предвижда 

изграждането на международна автомобилна магистрала, която ще подобри транспортните връзки 

в Централна и Източна Европа. В конференцията ще вземат участие представители на 

министерствата на транспорта, регионалното развитие, академичните среди и транспортния бранш 

от страните от Вишеградската четворка, България и Румъния, а модератор на конференцията ще 

бъде г-н Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика. 

Събитието е отворено за граждани. 

08.12.2016 г., 14:00 – 17:00 ч.: Ориентирана към бъдещето нормативна база с регламентиране на 

справедливи условия за конкурентност са важна основа за развитие на аудиовизуалната индустрия. 

Това е основният приоритет на медийните регулатори в Европа, които от 2014 година са обединени 

в Групата на европейските регулатори (ЕРГА). Налице е съзнание за дълбоките промени, настъпили 

след дигитализацията на медийния сектор, които в еднаква степен педставляват полза и 

предизвикателство, както за потребителите на съдържание, така и за неговите създатели. Това са 
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темите, по които председателят на Групата на европейските регулаторите (ЕРГА), проф. Мадлен де 

Кок Бунинг ще разговаря с представители на българския аудиовизуален сектор, по покана на СЕМ. 

Събитието е отворено само за акредитирани журналисти. 

 

09.12.2016 г , 10:00 – 12:00 ч.: Информационното бюро на Европейския парламент в България 

организира дискусия, посветена на предизвикателствата пред правата на човека в Русия, по повод 

тазгодишното връчване на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта. Специален гост ще бъде 

Кирил Коротеев от руската правозащитна организация „Мемориал“, носител на наградата за 2009 г.  

 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация на EPSofia@ep.europa.eu  
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