
В периода 14 – 18 ноември 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

14.11.2016 г., 09:30 – 17:30 ч. и 15.11.2016 г., 09:30 – 12:30 ч.: ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ! – Помагащи 

технологии за комуникация чрез поглед. Събитието е част от националната информационна 

кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!”  на фондация “АСИСТ - Помагащи технологии”. Кампанията 

има за цел да популяризира помагащите технологии за комуникация чрез поглед в България и да 

запознае всички заинтересовани с добрите европейски практики в тази област. Тези технологии 

дават възможност на деца и възрастни с тежки физически увреждания, които не могат да говорят 

и да използват ръцете си, да общуват и да управляват компютър само с помощта на погледа. 

Събитието е отворено за граждани. 

15.11.2016 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 5: Младите европейци като особена целева публика за ПР специалистите. 

Познанието им за ЕС. Европейската идентичност в процес на формиране. 

Събитието не е отворено за граждани. 

16.11.2016 г., 9:30 – 17:30 ч.: Отделът за външни преводи на ГД ,,Писмени преводи“ (ГДПП) на ЕК 

организира семинар на тема ,,Превод за ГД ,,Писмени преводи“ на Европейската комисия“.  Целта 

е всички външни преводачи, които превеждат за ЕК на български език, да бъдат запознати 

подробно с новия рамков договор за предоставяне на външни преводи, който е в сила от 1 юли 

2016 г. до 2020 г. За аудиторията, състояща се от вече одобрените  и подписали рамковия договор 

външни преводачи и преводачески агенции, са предвидени презентации и дискусии по теми като 

динамичното класиране на външните преводачи, порталът eXtra, новите насоки на ГДПП за 

качество на преводите, оценяване на външните преводи от ГДПП, комуникация и обмен на 

информация между ГДПП и външните преводачи, ползване на бази данни и референтни 

източници на информация, използване на машинен превод и преводачески памети, превод за 

портала e-Justice и др. 

 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

17.11.2016 г., 11:00 – 13:00 ч.: Екипът на Европейско общество по интегративна медицина в 

България организира конференция на тема “България без дефицит на витамин В12”. Поредица 



научни изследвания и клинични данни, както в Европа, така и в целия свят, разкриват 

действителното значение на витамин В12 за човешкото здраве и драматичните последствия от 

неговия дефицит. Съществува безспорна връзка между хроничния дефицит на витамин В12 и 

повечето инвалидизиращи заболявания на сърдечно-съдовата, нервната, ендокринната, 

имунната, костно-ставната и пр. системи в човешкия организъм във всички възрастови групи. 

 

Събитието е отворено за граждани. 

 

18.11.2016 г., 9:00 – 17:00 ч.: Българският езиков департамент на ГД ,,Писмени преводи“ (ГДПП) на 

ЕК организира шестата годишна конференция на Българската езикова мрежа с участието на 

преводаческите служби на институциите на ЕС, експерти от българската държавна администрация, 

Института по български език към БАН, Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет и 

представители на водещи български университети.  Целта на конференцията е да се заздравят 

връзките на ГДПП с партньорите в България и да се обсъдят теми, свързани с качеството на 

преводите на европейското законодателство. Вниманието ще бъде насочено основно към 

актуални терминологични въпроси, езикови проекти и към процедурата за поправка на 

законодателни предложения на Европейската комисия. 

 

Събитието не е отворено за граждани. 


