ПЪТЯТ ПРЕД УКРАИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ
В ЕВРОПА И В БЪЛГАРИЯ
Дискусия в хибриден формат
На живо в Дома на Европа, ул. „Г. С. Раковски“ 124, гр. София
Излъчване в реално време във Facebook: https://www.facebook.com/eplosofia
и в YouTube: https://www.youtube.com/user/epiosofia
29 април 2022 г., петък
11.00 ч. ‒ 13.00 ч.

ПРОГРАМА
11.00 ‒ 11.10 Откриване и встъпителни слова
Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото за връзка на Европейския парламент в
България
Калина Константинова, заместник министър-председател по ефективно
управление
11.10 ‒ 11.45 Първа част: Европейски политики и инструменти в подкрепа на украинските
бежанци
 Как Европа адаптира механизмите за временна закрила към украинската
криза? Какви уроци е извлякла от предишните бежански кризи?
 Как се справят най-силно засегнатите от бежанската вълна държави? Кои са
добрите практики и къде се усещат слаби места?
 Как ще се случи на практика солидарността между по-слабо засегнатите от
бежанския поток и най-силно ангажираните (сред които са Полша и Унгария)
в контекста на механизма за върховенство на закона?
 Обсъждат ли се на европейско ниво средносрочни решения за бъдещето на
украинските граждани, които трябва да започнат наново живота си в страните
от ЕС?
 Може ли България да разчита на подкрепа и каква?
Панелисти:

Елена Йончева, член на Европейския парламент (С&Д)
Петя Караянева, съветник по закрилата, Върховен комисариат на ООН за
бежанците - България

11.45 ‒ 12.20 Втора част: Предизвикателствата пред украинските бежанци в България и
нестопанския сектор





Какви са непосредствените нормативни и административни проблеми на
украинските бежанци и на организациите, които им помагат?
Как секторът с нестопанска цел би могъл да помогне за по-бързия и адекватен
отговор на нуждите на бежанците от достъп до социална подкрепа,
здравеопазване, работа, подслон и образование?
Как се реализират заложените механизми за подкрепа в практиката?
Какви мерки са нужни в средносрочен план?

у л. „Г. С. Раковски“ № 124, 1000 София, България
Тел.: +359 (0)2 985 35 45
EPSofia@europarl.europa.eu
w w w.europarl.europa.eu / w ww.europarl.bg

Панелисти:

Д-р Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор и ръководител на
направление „Социално-оперативни дейности“, Български червен кръст
Кина Събева, председател на Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ)
Олена Шопова, активист на Сдружението на украинските организации в България
„Мати Украйна“

12.20 ‒ 13.00 Трета част: Отговорът на институциите



Панелисти:

Какво е постигнато дотук в създадената нормативна рамка в помощ на
бежанците?
Какви са средносрочните предизвикателства пред институциите? Как могат
те да отговорят на потребностите на украинските бежанци от достъп до
услуги?
Има ли анализ на търсенето на закрила от руски граждани? Каква е
политиката към тях след 24 февруари?

Андрей Новаков, член на Европейския парламент (ЕНП)
Стоян Темелакиев, заместник-министър на вътрешните работи
Красимира Величкова, съветник на вицепремиера Калина Константинова и член
на Оперативната координационна група
Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците

Модератор:

Надежда Цекулова, Директор програма „Кампании и комуникации“, Български
хелзинкски комитет

у л. „Г. С. Раковски“ № 124, 1000 София, България
Тел.: +359 (0)2 985 35 45
EPSofia@europarl.europa.eu
w w w.europarl.europa.eu / w ww.europarl.bg

