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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на 
граждани на трети държави

ПЪРВА РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА 
„ДИАЛОГ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО В ИНТЕГРАЦИЯТА НА 

ИМИГРАНТИТЕ”

Варна, Грандхотел Варна, зала “Варна”
23-ти септември 2009 г.

 Модератор: Лало Каменов

09.30 –10.00 Регистрация на участниците

10.00 – 10.15

Откриване на  кръглата маса и представяне на проекта  „Стратегическо 
партньорство  за  пълноценна  интеграция  на  имигрантите  в  българското 
общество” 
Кемал Еюп, Председател на Комисията за защита от дискриминация
Данчо Симеонов – Областен управител на Област - Варна
Кина Събева, Председател на Български съвет за бежанци и мигранти

10.15 – 10.45 „Политики и инициативи на Европейския съюз за интеграция на имигранти
Лектор: Маринела Радева - БСБМ

10.45 - 11.15
Политиката за интеграция на имигрантите в Република България и  
ролята на неправителствените организации в интеграционния процес 
Лектор: Мая Кочаркова - БСБМ

11.15 -11.30 Дискусия 
11.30 - 11.45 Кафе пауза

11.45 - 12.15
„Защитата от дискриминация – основни положения, правила за 
производство пред КЗД” 
Лектор: Зора Генчева – член на КЗД

12.15 – 12.30 Дискусия
12.30 – 13.30 Обяд

13.45 – 14.15
„Ролята  на  Комисията  за  защита  от  дискриминация  за  интеграция  на 
имигрантите и недопускане на дискриминация  - практика  и инициативи на 
КЗД”
Лектор:  Есен Фикри – член на КЗД

Проект „Стратегическо партньорство за пълноценна интеграция на имигрантите в българското общество”
BG EIF 2008/01-10-11.01

Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в 
практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”
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14.15 – 14.45
„Основни  принципи  на  интеграцията  на  имигранти  и  ролята  на 
заинтересуваните страни за сътрудничество и координация на процеса”
Лектор: Хари Алексиев – член на  КЗД  

14.45 -15.00 Дискусия
15.00 – 15.20 Кафе пауза

15.20 -15.50

Обмен на опит, препоръки и добри практики – обратна връзка от страна на 
участниците  
Предварително селектирани 4 –ма от  участници в кръглата маса ще споделят в 
рамките на около 7 минути за всеки своя опит в интеграцията на имигранти 
Панелът се управлява от модератора

      15.50 – 16.20

Неформална експертна мрежа за интеграция на граждани на трети страни 
на  национално  и  местно  ниво  /НЕМИГТСНМН/  –  форма  на  съвместна 
работа  на  заинтересованите  страни   и  подобряване  на  механизмите  на 
координацията  и  интеграция  чрез  участието  на  имигранти  и  техни 
организации в обществения живот . Представяне на проекти на: 
1. Механизъм за работа и координация на  НЕМИГТСНМН 
2. Меморандум за дългосрочно сътрудничество
3. Наръчник за координация на институциите отговорни за процесите на 
интеграция на имигрантите в българското общество

Модератор

      16.20 – 17.00

Дискусия по проекто-документите /предложения, бележки и коментари/:
1. Механизъм за работа и координация на  НЕМИГТСНМН  
2. Меморандум за дългосрочно сътрудничество
3. Наръчник за координация на институциите отговорни за процесите на 
интеграция на имигрантите в българското общество

Модератор и лектори 

      17.00 – 17.15 Заключения и обобщаване на резултатите от кръглата маса 

Модератор и лектори 
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