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КОНФЕРЕНЦИЯ 
  

„НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ЗАКРИЛА НА 

ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ 
 

20 юни 2013 г. – Световен ден на бежанците 

 
 

София, Администрация на Президента  

на Република България, зала 342 
 

 
Организатор:  

Комисия по предоставяне на убежище към Вицепрезидента на 

Република България  

 

Цел:  

Да се обсъди състоянието и развитието на националната система за 

убежище и закрила, координацията между институциите, проблемите и 

предизвикателствата, пред които Република България е изправена, като 

част от международната и европейска система за убежище и закрила. 

 

Участници:  
Представители на Администрацията на Президента на Република 

България, Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), 

Националния съвет по миграционна политика, дирекция „Европейски съюз 

и международно сътрудничество“ при МВР, Държавната агенция за 

бежанците при МС, Главна дирекция „Гранична полиция“ и дирекция 

„Миграция“ при МВР, неправителствени организации, работещи в 

областта на убежището и закрилата. 
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ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

„Национална система за закрила на чужденци  

в Република България“ 

 

20 юни 2013 г. – Световен ден на бежанците 

 

 
 

09.30 – 10.00 ч. 

 

Регистрация на участниците 

 

10.00 – 10.20 ч. 

 

Откриване и приветствие 

Маргарита Попова, Вицепрезидент на Република 

България 

Приветствие  

Роланд–Франсоа Вейл, Представител на ВКБООН в 

България  

 

10.20 – 10.35 ч. 

 

Подписване на Споразумение за сътрудничество 

между Вицепрезидента на Република България и 

Българския Червен кръст 

Подписване на Споразумение за сътрудничество 

между Вицепрезидента на Република България и 

Държавната агенция за бежанците при 

Министерски съвет 

 

10.35 – 12.45 ч. 

 

 

Панел 1 – Националната система за убежище и 

закрила в контекста на международната и 

европейска система  

Модератор: Лиляна Станкова, Председател на 

Комисията по предоставяне на убежище 

Презентации: 

1. Настоящата глобална ситуация във връзка с 

търсещите убежище, бежанците и 

вътрешно разселените лица. Роланд–

Франсоа Вейл, представител на ВКБООН в 

България   
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2. Предоставяне на убежище в Република 

България. Лиляна Станкова, председател на 

Комисията по предоставяне на убежище  

3. Развитие на политиките на ЕС в областта 

на миграцията и убежището. Пламен 

Ангелов, началник на отдел „Европейски 

политики и инициативи“, дирекция 

„ЕСМС“ в МВР 

4. Държавната агенция за бежанците като 

национален орган по предоставяне на 

международна закрила в Република България. 

Никола Казаков, председател на 

Държавната агенция за бежанците при 

Министерския съвет 

5. Главна дирекция „Гранична полиция” като 

част от националната система за закрила 

на лицата, търсещи убежище  в Република 

България. Главен комисар Захарин Пенов, 

директор на Главна дирекция „Гранична 

полиция“ в МВР 

6. Роля и дейност на дирекция „Миграция” – 

МВР в  националната система за закрила на 

лицата, търсещи убежище в Република 

България. Комисар Драгомир Петров, 

директор на  дирекция „Миграция“ в МВР 

7.  Българската миграционна политика. 

Институционална рамка. Габриела 

Килфанова, началник на сектор 

„Координация на превантивните и 

миграционни политики“ в МВР  

Дискусия  

 

12.45 – 13.45 ч. 

 

Пауза  

13.45 – 15.15 ч.  Панел 2 – Роля на организациите на гражданското 

общество, като партньор на държавните 

институции в работата по закрила и интеграция 

на бежанците в Република България 

Модератор: Кина Събева, член на  Комисията по 

предоставяне на убежище 
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1. БЧК – 20 години опит в приемането и 

интеграцията на бежанци в България. 

Марияна Стоянова, ръководител на 

Бежанско-мигрантската служба при БЧК   

2. Програма за правна защита на бежанци и 

мигранти при БХК. Илиана Савова, 

директор на програмата  

3. Опитът на „Каритас България“ в 

прилагането на европейски политики на 

национално ниво в полза на търсещи закрила 

и бежанци. Радосвета Хаджиева, 

координатор на Миграционна служба при 

Каритас България 

4. Ролята на Съвета на жените - бежанки в 

работата с търсещите закрила и в 

интеграцията. Линда Ауанис, председател 

на Съвета на жените - бежанки  

Дискусия  

 

15.15 – 15.30 ч. 

 

Обобщение и закриване на конференцията 

 

  


