
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА БЕЖАНЦИТЕ

ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ВЪРХОВЕН КОМИСАРИАТ НА 
ООН ЗА БЕЖАНЦИТЕ

БЪЛГАРСКИ БЕЖАНСКИ 
СЪВЕТ

ПРОГРАМА  НА КРЪГЛА МАСА
„ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 

НА БЕЖАНЦИТЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, 
РЕГЛАМЕНТИРАЩА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
СОФИЯ, 24 – 25 НОЕМВРИ 2008 ГОДИНА

Организатори: Държавна агенция за бежанците при МС, Представителство на ВКБООН 
в България, Български бежански съвет

Участници: Експерти от Държавната агенция за бежанците, Министерството на труда и 
социалната  политика,  Министерството  на  здравеопазването,  Министерството  на 
образованието  и  науката,  Изпълнителната  агенция  по  социално  подпомагане, 
Държавната  агенция  за  закрила  на  детето,  Националната  здравноосигурителна  каса, 
Националния  осигурителен  институт,  Столичната  община,  неправителствени 
организации

Цел:  Анализ  на  нормативната  уредба  и  практиката  в  областта  на  социалното 
подпомагане,  жилищното  настаняване,  образованието  и  здравеопазването  на 
чужденците,  получили  статут  на  бежанец  или  хуманитарен  статут  в  България  и 
изготвяне на предложения за нейното изменение и усъвършенстване  

24.11.2008 г.

09.00 – 09.30 ч.   Регистрация
09.30 – 10.00 ч. Откриване на кръглата маса,  представяне на целите и участниците 

Приветствия от:
Г-н Светослав Мичев – Председател на ДАБ при МС
Г-жа Катрин Амон Шарп – Представител на ВКБООН в България
Г-жа Кина Събева – Председател на Българския бежански съвет

10.00 – 10.30 ч. Представяне на Националната програма за интеграция на бежанците 
2008  –  2010  г.  с  фокус  върху  практическите  мерки  по  нейното 
прилагане
                                Анна Андреева – директор СДЕБФ, ДАБ при МС
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10.30 – 11.15 ч. Панел І: Мерки за интеграция на новопризнати бежанци
Интеграция на новопризнатите бежанци в България – положителни 
страни, трудности и предложения за промяна
                                                                 Линда Ауанис - СЖББ
                                                                 Пакуан Куланг – БМС при БЧК

11.15 – 11.30 ч. Кафе – пауза
11.30 – 12.30 ч. Дискусия
12.30 – 14.00 ч. Обяд 
14.00 – 15.00 ч. Панел ІІ: Жилищно настаняване на бежанците

 Анализ  на  нормативната  уредба  и  практика  в  областта  на 
жилищното настаняване
                                              Алойо Алекс Онгиро – БМС при БЧК 
 Позиция  на  ДАБ  при  МС  относно  жилищното  настаняване  на 
бежанците
                                                                Нели Димитрова - ДАБ при МС
 Правна  уредба  и  практика  относно  настаняването  в  общински 
жилища на територията на Столична община 
                                                        Представител на Столична община
                                                                   

15.00 – 15.30 ч. Дискусия
15.30 – 15.45 ч. Кафе – пауза
15.45 – 16.45 ч. Панел ІІІ: Социално подпомагане на бежанците

 Анализ  на  нормативната  уредба  и  практика  в  областта  на 
социалното подпомагане
                                                                   Маринела Радева – АИБМ
 Позиция  на  ДАБ  при  МС  относно  социалното  подпомагане  на 
бежанците
                                                                  Мария Митова - ДАБ при МС
 Позиция  на  Министерство  на  труда  и  социалната  политика 
относно социалното подпомагане на бежанците 
                                                                   Представител на МТСП

16.45 – 17.15 ч. Дискусия
17.15 – 17.30 ч. Обобщение на работата през първия ден и закриване на заседанието

25.11.2008 г.

09.00 – 10.00 ч.   Панел ІV: Достъп до образование на бежанците
 Анализ  на  нормативната  уредба  и  практика  в  областта  на 
образованието на бежанците
                                                                   Алойо Алекс Онгиро – БМС
                                                                   при БЧК

 Позиция  на  ДАБ  при  МС  относно  достъпа  до  образование  на 
бежанците
                                                                Валентина Коева - ДАБ при МС
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 Позиция  на  Министерство  на  образованието  и  науката  относно 
достъпа до образование на бежанци 
                                                                   Представител на МОН

10.00 – 10.30 ч. Дискусия
10.30 – 11.00 ч. Кафе – пауза
11.00 – 12.30 ч. Панел  V:  Здравно  осигуряване  и  достъп до  здравеопазване  на 

бежанците
 Анализ  на  нормативната  уредба  и  практика  в  областта  на 
здравното осигуряване и достъпа до здравеопазване на бежанците 
                                                                  
                                                                   Маринела Радева – АИБМ

 Позиция  на  ДАБ  при  МС  относно  здравното  осигуряване  и 
достъпа до здравеопазване на бежанците
                                                                  
                                                                 Стойка Калчева -  ДАБ при МС

 Позиции  на  Министерство  на  здравеопазването,  Националната 
здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт 
                                                                   
                                                         Представители на МЗ, НЗОК, НОИ
                                                                   

12.30 – 13.00 ч. Дискусия
13.00 – 14.30 ч. Обяд
14.30 – 16.00 ч. Обобщение  на  направените  предложения  за  усъвършенстване  на 

нормативната  уредба,  регламентираща  правата  и  задълженията  на 
бежанците в България и закриване на кръглата маса
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