
МИГРАЦИЯ И ЧОВЕШКА 
СИГУРНОСТ В ПОСТ-КРИЗИСНА 
БЪЛГАРИЯ 

1 МАРТ 2018  13:00 - 17:30

София Хотел Балкан 

зала Рила

Миграцията навлиза късно, но остава трайно в европейския дневен ред. Днес е сред ключовите теми, 
предизвикващи политически и граждански дебати. Неслучайно мнозина приемат именно нея за 
лакмуса, който ще определи бъдещето на Европейския съюз. Гласовете за повече солидарност и 
призивите за повече сигурност формират среда, в която намирането на устойчиви решения е все по- 
голямо предизвикателство, а нуждата от диалог – неминуема. 

Миграцията има основно място и сред приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. 
Именно в този контекст конференцията си поставя за цел да даде среща на институционални и 
граждански визии, на национални и европейски перспективи. Събитието ще се проведе в два панела: 
“Миграционна политика и председателство на Съвета на ЕС” и “Граждански перспективи и 
инициативи”. Поканени за участие са представители на български институции, членове на 
Европейския парламент, международни организации, европейски и български неправителствени 
организации. Встъпително слово ще направи госпожа Илияна Йотова, вицепрезидент на 
Република България. 

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И 
ГРАЖДАНСКИ ПЕРСПЕКТИВИ



13:00 - 13:30

13:30 -13:45

13:45 - 15:15

РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ

1 МАРТ  2018 СОФИЯ  ХОТЕЛ  БАЛКАН

ПРОГРАМА

Встъпително слово на вицепрезидента на 
Република България г-жа Илияна Йотова

Миграционна политика и председателство 
на Съвета на ЕС 

Матайс Льо Рут, Представител на ВКБООН в България 

Модератор проф. Анна Кръстева 
Дискутант Любов Панайотова, Директор Фондация 
Европейски институт

 15:15 - 15:30 Дискусия

Лиляна Станкова,  заместник-председател 
Държавна Агенция за Бежанци при Министерски съвет 

От управление на бежански потоци до политики за 
интеграция: перспективи и практики на ВКБООН 

Камелия Димитрова, Секретар 
Национална комисия за борба с трафика на хора 

Антитрафикът между засилване борбата с трафикантите и 
повишаване защитата на жертвите: европейски и български 
политики и практики 

Анелия Йотова, Главен експерт 
Министерство на образованието и науката

Достъп до образование на деца и ученици, търсещи или 
получили закрила



15:30 - 17:00
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ПРОГРАМА

Жул Бежо, Migration Policy Group, Брюксел 

Гражданските перспективи и инициативи 

Модератор адв. Диана Радославова 
Дискутант Ива Лазарова, ВКБООН 

17:00  - 17:30  Заключителна дискусия

проф.Анна Кръстева, Център за европейски бежански 
миграционни и етнически изследвания (CERMES) към НБУ  

Радостина Павлова, Център за правна помощ Глас в 
България 

Солидарната гражданственост в (пост)кризисна 
миграционна ситуация: европейски и български граждански 
актьори и активизъм 

Настоящи проблеми и посоки в миграционните политики на 
ЕС: последици и съображения - поглед от гражданското 
общество 

Мариана Стоянова, Ръководител 
Бежанско-мигрантска служба, Български червен кръст   

Координация на заинтерсовани страни към постигането на 
обща цел в Европейска кампания 

Илиана Савова, Директор Програма за правна защита на 
бежанци и мигранти, Български хелзинкски комитет 

Социално включване на бежанци и мигранти - хуманитарни 
политики и предизвикателства 

Конференцията се провежда със симултанен превод


