
05.11.2018 г., 9:00 – 18:00 ч.: Европейски ден на предприемача – 2018 г. Европейският ден на 

предприемача – 2018 г. „Младежкото предприемачество – практики и перспективи“ е форум с 

акцент върху добрите практики в студентското предприемачеството и перспективите за 

неговото развитие. Той дава възможности за среща на студентите с предприемачески идеи с 

потенциални инвеститори. Организатор на форума е Научноизследователският сектор на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Министерство на 

икономиката, ОИЦ-София и Innovation Starter.  

Събитието НЕ е отворено за граждани. 

06.11.2018 г., 14:00 – 18:00 ч.: Годишната конференция на b2b Media - SMART CITY 2018. 

Конференцията, организирана от b2b Media, ще представи иновативни решения, свързани с 

интелигентна икономика, интернет на нещата, интелигентни сгради, градско планиране и 

управление на съоръженията. В допълнение ще бъде представена визия за местното 

управление и предстоящи проекти, свързани с устойчива мобилност, градско планиране и 

startup проекти. 

Събитието НЕ е отворено за граждани. 

8.11.2018 г., 9:00 – 15:30 ч:  Международна конференция „Признаване на правата на 

еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС”. Международната конференция 

„Признаване на правата на еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС” за първи 

път ще доведе изявени експерти от различни страни, които да споделят постигнатото от тях до 

момента в родните им държави и какво предстои да се направи в битката за брачно равенство. 

Събитието ще се проведе в Дома на Европа, като официален език ще бъде английският с 

осигурен превод. 

Събитието е отворено за граждани.  

9.11.2018 г., 9:30 – 6:00 ч.: Кръгла маса „Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за 

социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг“. Федерацията на социалните 

сдружения в България (ФССБ) организира кръгла маса „Дуалното обучение в социалните 

професии“. Целта на събитието е да повдигне дискусия за предимствата, възможностите и 

предпоставките за развитие, които дуалното обучение в социалните професии би донесло, да 

разгледа практиката на социалните услуги в България и Германия, да посочи перспективите за 

развитие на дуалното обучение в социалните професии в България и да даде препоръки за 

неговото успешно въвеждане. Събитието се организира в рамките на проект „BG05M9OP001-

4.001-0114 Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от 

федерална провинция Баден-Вюртемберг“, който цели подобряването на транснационалното 

сътрудничество между България и Германия в областта на социалните услуги, чрез трансфер 

на социални иновации и добри практики. 

Събитието НЕ е отворено за граждани. 

10.11.2018 г., 12:00 – 14:00 ч.: Посещение на студенти от магистърска програма „Европейски 

проекти“ в СУ „Св. Климент Охридски“ 

Събитието НЕ е отворено за граждани. 


