
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 ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”,  

НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МИГРАЦИЯТА” 

ЗАЛА  207   
 

 

Модератор – проф. д.н. Веселин Цанков 

 

15.20 – 15.30 - проф. д.н. Анна Мантарова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 

„Търсещите убежище в България: възможност за развитие или потенциал за конфликти” 

15.30 – 15.40 – проф. д.н Мариела Деливерска, Медицински университет, София  

„Регламентация и мерки за ограничаване и превенция на нелегалната миграция –  

международно правни аспекти” 

15.40 – 15.50 – проф. д-р Никола Аврейски, УНИБИТ 

„Мигрантското предизвикателство пред Европейския съюз”  

15.50 – 16.00  – д-р Румен Василев, Тракийски университет, Стара Загора 

„Правни и социални хоризонти пред мигрантите, като основание за социализирането им в страната ни”  

16.00 - 16.10 - доц. д-р Диана Съботинова, БСУ 

„Global migration governance” 

 

16.10 – 16.30 – кафе-пауза 
 

16.30 – 16.40 – доц. д-р Йордан Деливерски, УНИБИТ 

„Миграция и миграционни процеси. Фактори и подбуди за миграцията в България” 

16.40 – 16.50 -  Ивелина Михова, Областна дирекция на МВР, Бургас 

„Функционална компетентност на службите за административен контрол на чужденци спрямо  

граждани на трети страни, пребиваващи в страната за целите на трудовата заетост” 

16.50 – 17.00 – д-р Бойко Черковалиев, Министерство на икономиката  

„Популационно-генетични и социално-икономически аспекти на миграцията (на примера  

на нововъзникналите държави  от Централна Азия и Република Казахстан)” 

17.00 – 17.10 – Румяна Бончева, Окръжен съд, Стара Загора  

„Социални аспекти на трудовата миграция” 

17.10 – 17.20 – д-р Ваня Стаматова, БСУ 

„Глобалният пакт за миграция на ООН - опасност или сигурност за Европа?” 

17.20 – 17.30 – проф. д.н. Веселин Цанков, БСУ 

„Интеграцията на мигранти и бежанци в Република България, като член на ЕС” 

 

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 „ГРАЖДАНСКОПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ АСПЕКТИ НА МИГРАЦИЯТА”  

ЗАЛА  207 
 

 

Модератор – доц. д-р Светла Маргаритова 
 

09.10 – 09.20 – проф. д.н. Мариела Деливерска, Медицински университет, София 

„Право на достъп до медицинска помощ на бежанци и мигранти” 

09.20 – 09.30 – доц. д-р Андрияна Андреева, д-р Дарина Димитрова, Икономически университет, Варна 

„Административнноправни аспекти на трудовата миграция и трудовата мобилност  

в националното ни законодателство” 

09.30 - 09.40 - Стефан Чертоянов, Милена Колева, Районен съд, Стара Загора 

„Възможности пред информационните технологии за подобряване на  

административното обслужване на гражданите в съдебната система” 

09.40 – 09.50 – Маргарита Събева докторант, БСУ 

„Гражданскоправни аспекти на миграцията” 

09.50 – 10.00 – доц. д-р Александър Иванов, БСУ 

„Относно формата на търговските сделки” 

 
10.00 – 10.30 – кафе-пауза 

 

10.30 – 10.40 – доц. д-р Красимир Мутафов, БСУ 

„Производство по издаване на ревизионен акт” 

10.40 – 10.50 – Мартин Странджански докторант, БСУ 

„Извършва ли държавният съд контрол над арбитражното споразумение” 

10.50 – 11.00 -  Антония Стрешкова, адвокат 

„Гражданскоправни проблеми на миграцията” 

11.00 – 11.10 – проф. д.ф.н. Нора Ананиева, доц. д-р Емилия Сидерова 

„Търновската конституция: 140 години от възкресението на българската държава”        

 

 

11.20 – Заключително заседание  

 


