
В периода 14 – 19 май 2018 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

 

14.05.2018 г., 13:30 – 17:30 ч.: Фондация „Европейски институт“ организира  регионален семинар 

на тема „Европейската перспектива на Западните Балкани: приносът на София”. Събитието ще 

бъде открито от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община и г-н Огнян Златев, 

ръководител на Представителството на ЕК в България. Участие в семинара ще вземат 

неправителствени организации, експерти, академичната общност, местната власт, дипломати, 

медии и др. Събитието има за цел да насърчи споделянето и обмена на добри практики в 

реализирането на публични политики на местно ниво, включително и в контекста на Българското 

председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Ще бъдат идентифицирани механизми за 

изграждането на модели на взаимодействие, които да допринесат за превръщането на 

Балканския регион в пространство, основаващо се на ефективно трансгранично сътрудничество. 

 

Събитието е отворено за граждани. 

 

15.05.2018 г., 09:30 – 13:00 ч.: Фондация „Право и Интернет“ организира семинар E-PROTECT Policy 
Briefing. Събитието ще събере професионалисти, работещи с деца жертви на престъпления, 
представители на държавни институции, медии и други ключови заинтересовани страни, които ще 
обсъдят проекта „Осигуряване на по-добра закрила на децата жертви на престъпление“ (E-
PROTECT). Семинарът ще се фокусира върху вече реализираните дейности по проекта, както и 
върху следващите стъпки от изпълнението му, за да се ангажира по-широка аудитория с 
планираните очаквани резултати. 
 
Събитието е отворено за граждани. 

 

19.05.2018 г., 18:00 – 23:00 ч.: Европейска нощ на музеите - София 2018. По време на 

четиринадесетото издание на Европейската нощ на музеите в София събитието десетки музеи и 

галерии в столицата ще отворят вратите си и ще се включат с интригуващи изложби, концерти и 

разнообразни арт прояви, посветени специално на събитието. Домът на Европа се включва с три 

експозиции: 

 

• Човешкото лице на културното наследство 

Портрети на европейци в България #EYCH 

• Това са вашите данни, поемете контрола! 

Провокативни постери за уязвимостта на данните в интернет 

• Те защитават нашите свободи 

30 г. награда „Сахаров“ 

 
Събитието е отворено за граждани. 


