
10.05.2019 г., ПЕТЪК 

13.00 – 14.00 Регистрация 

14.00 – 15.15 Откриване на конференцията от ръководството на ЦЮН и БСУ  – зала 208 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ „МИГРАЦИЯ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” 

ЗАЛА  208 
 

 

Модератор – проф. д-р Стефан Мичев 
 

15.20 – 15.30 – проф. дюн Татьяна Кленова, Самарский нац. исследовательский университет, Русия  
„Уголовно-правовое регулирование экстрадиции (aut dedere aut judicare / или выдай, или суди)” 

15.30 – 15.40 – проф. д.н. Стоян Денчев, УНИБИТ 

„Актуални проблеми на науката за миграцията” 

15.40 – 15.50 – проф. д-р Ганета Минкова, ИДП при БАН, СУ „Св. Климент Охридски” 

„Трудова миграция” 

15.50 – 16.00  – Prof. Doctor of Science Soňa Košičiarová, University of Trnava, Slovak Republic 

„Constitutional Aspects on Legislative Transposition Of Article  23 Of the European Parliament  

Anc Council Directive 2013/32/EU in The Slovak Republic” 

16.00 – 16.10 - Пламен Узунов, Администрация на Президента на Република България 

„Миграцията – предизвикателства и заплахи за сигурността” 

 

16.10 – 16.30 – кафе-пауза 
 

16.30 – 16.40 – проф. д.н. Стефан Симеонов, УНИБИТ 

„Миграционен натиск и обществена сигурност” 

16.40 – 16.50 -  проф. д.н. Майяна Митевска, проф. д.н. Гошо Петков, УНИБИТ 

„Фактори за функциониране на индивида във военна среда” 

16.50 – 17.00 - доц. д-р Надежда Йонкова, ИДП при БАН 

"Защита от дискриминация на мигрантите - актуални проблеми" 

17.00 – 17.10 - д-р Огнян Велев, БАН, РУ „Ангел Кънчев“ 

„Наказателноправни измерения на миграцията” 

17.10 – 17.20 – Милена Костова– Колева, Районен съд, Стара Загора 

„Миграцията и проблемите, които създава при призоваването на страните по съдебни дела в районен съд” 

17.20 – 17.30 – доц. д-р Светла Маргаритова- Вучкова, БСУ 

„Промените в законодателството и практиката по отношение на експулсирането  

на чужденци след делото Al Nashiv v. Bulgaria” 

17.30 – 17.40 – Нико Куков, БСУ 

„Преминаващи джихадисти през територията на Република България”  

17.40 – 17.50 – Красимир Пенчев, Областна дирекция на МВР, Бургас 

„Незаконната миграция като заплаха за националната сигурност” 

 

19.00 – коктейл за участниците, зала 607  

  

проф. д-р Силви Чернев, БСУ 

За човека, приятеля и колегата проф. д-р Емилия Къндева- Спиридонова 
 

Пленарни доклади: 

проф. д-р Мария Славова, СУ „Св. Климент Охридски” 
„Българското решение на съвременните проблеми на миграцията” 

 

проф. д-р Ирена Илиева,  

Институт за държавата и правото, БАН 

 „Миграцията - предизвикателство за международното публично право,  

правото на ЕС и българското законодателство" 



11.05.2019 г., СЪБОТА 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ „МИГРАЦИЯ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” 

ЗАЛА   208 

 

Модератор – проф. д-р Стефан Мичев 

 

09.00 – 09.10 – проф. д-р Евгени Манев, УНИБИТ 

„Концепции за определяне на граничните стойности на зоните и нивата на сигурност” 

09.10 – 09.20 – Борислав Антонов докторант, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 

„Рискът от радикализация в контекста на интензивна имиграция”  

09.20 – 09.30 – проф. д-р Емил Люцканов, УНИБИТ 

„Процесите на масовата миграция, като фактор в системата на Евроатлантическата сигурност. Тенденции"  

09.30 – 09.40 – доц. д-р Златина Караджова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" 

„Рискове за националната сигурност и  туризма от европейската мигрантска криза” 

09.40 – 09.50 – доц. д-р Милен Иванов, Русенски университет "Ангел Кънчев" 

„Разузнавателната дейност – пропуснати възможности за ефективно противодействие на миграциония натиск” 

09.50 – 10.00 – проф. д-р Стефан Мичев, УНИБИТ 

„Виртуални етнически общности и реални мигрантски групи” 

10.00 – 10.10 - проф. д.н. Евгений Сачев, д-р Иван Миланов, УНИБИТ 

„Съвременни проблеми на миграционната политика”  

10.10 – 10.20 -  Боряна Хинова докторант, Военна академия "Г. С. Раковски" 
„Стратегически дейности на държавната власт при защита сигурността на  

границите и управлението на миграционните процеси” 
 

10.20 – 10.40 – кафе-пауза 
 

10.40 – 10.50 – д-р Ивелина Проданова, УНИБИТ 

„Миграцията и обезлюдяването на районите – заплаха за националната сигурност”  

10.50 – 11.00 – доц. д.н. Красимир Коев, Медицински университет, София  

„Миграционните процеси в контекста на здравната сигурност и националната сигурност” 

11.00 – 11.10 –  д-р Стоян Иванов, УНИБИТ 

„Концептуален модел на организация и управление на системата за морски суверенитет на Република България” 

11.10 – 11.20 – д-р Светозар Марков, Академия на МВР 

„Методи за оценка и прогнозиране на миграцията, базирани на подхода на горещите точки /hotspots/” 

11.20 – 11.30 – Ивелина Михова, Областна дирекция на МВР, Бургас 

„Издаването на разрешение за пребиваване на чужденци в Република България като част  

от системата за контрол и управление на миграционните процеси в страната” 

11.30 – 11.40 – д-р Стефчо Банков, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Виолета Вълчева докторант, УНИБИТ 

„Актуални проблеми на миграционния натиск в контекста на националната сигурност на Република България” 

11.40 – 11.50 - Бранимир Мангъров, Николай Стоянов, Затвор, Бургас 

„Наказателноправни апекти на нелегалната миграция в Република България” 

11.50 – 12.00 -  доц. д-р Валентина Макни, Виктория Димитрова, Икономически университет, Варна 

„Българските емигранти в чужбина и тяхното влияние върху икономиката на България” 

12.00 – 12.10 - проф. д.т.н. Веселин Целков, Георги Средков докторант, УНИБИТ 

„Българският опит, добри практики и практически действия за защита на личните данни на чужденци” 

12.10 – 12.20 – доц. д-р Славка Димитрова- Симеонова, БСУ 

„Анализ на санкциите за незаконно преминаване на държавната граница в НК”  
 

12.30 – Заключително заседание  

 
 
 
 
 

 


