
В периода 20 февруари – 24 февруари 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

 

21.02.2017 г., 10:00 – 17:00 ч.: Си Ви Ес - България и Ес Си Ай Интернешънъл организират 

платформата „Достъп до пазара на труда, ключ към социалното включване”, подкрепена от Фонд 

Бежанци и Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците. Събитието е продължение на 

срещата „Employment and Integration”, организирана от ВКБООН и Съвета на Жените Бежанки в 

България на 15.12.2016, и ще предостави възможност на работодатели и бежанци/търсещи закрила 

да се срещнат лице в лице, предварително съчетавайки профилите на търсените кадри от 

компанията с подходящи кандидати. Форматът ще осигури място за избрани кандидати да се 

срещнат с HR представители, да задават/отговарят на въпроси и да инициират бъдещи работни 

взаимоотношения.  

Събитието е с предварителни покани. 

 

22.02.2017 г., 10:00 – 14:00 ч.: Официално представяне на специализираното издание на английски 

език на Дипломатическия институт към МВнР - „The Communication Strategy for the Accession to the 

European Union”, реализирано с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел”. С изказвания по време на 

представянето ще се включат някои от авторите в изданието като проф. д-р Екарт Щратеншулте, 

директор на Европейската академия-Берлин, и проф. д-р Ингрид Шикова, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски”, както и д-р Клауз Физингер, регионален директор на Фондация „Ханс 

Зайдел” за Централна, Източна и Югоизточна Европа, и г-н Огнян Златев, ръководител на 

Представителството на ЕК в България. 

Събитието не е отворено за граждани.  

 

23.02.2017 г., 09:00 – 18:00 ч.: EPIO и ЕСВП – Бъдещето на Европа, приоритети на българското 

председателство. 

 

24.02.2017 г., 09:00 – 16:00 ч.: EPIO Training EPAS. 

 

25.02.2017 г., 11:30 – 15:30 ч.: Тържествена церемония за обявяване на резултатите и награждаване 

на победителите в осмия национален ученически конкурс „10 години България в ЕС: резултати и 

предизвикателства“, организиран от евродепутата Мария Габриел. В тазгодишното издание на 

конкурса се включиха близо 250 ученика в двете възрастови категории: 8-9 клас с есе и 10-12 клас с 

мултимедийна презентация. Във всяка отделна категория ще бъдат присъдени по 5 първи и 5 

поощрителни награди. Наградата за класираните на първите места е посещение на Европейския 

парламент в Брюксел, осигурено от Мария Габриел.   

 

Събитието не е отворено за граждани. 


