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София, 14-15 ноември 2018 г. 



 
 

Заседания по работни групи 
14 ноември 2018 г.- 11:00-18:00 ч. 

15 ноември 2018 г.- 09:00-13:00 ч. 

 

14.11.2018 г. (сряда) – InterContinental Sofia 

08:30 – 18:00 ч. 

 

08:30-09:30 ч. – Регистрация на участниците 

 

09:30-10:45 ч. – Откриване и приветствия 

 

10:45-11:00 ч. – кафе пауза 

 

11:00-18:00 ч. – Заседания по работни групи 

 

 

 

Тематично направление 

РАЖДАЕМОСТ И СЕМЕЙНИ ПОЛИТИКИ 

Модератор: проф. д-р Татяна Коцева 

Секретар: доц. д-р Елица Димитрова 

11:00-18:00 ч. 

Зала „Галерия“ 

 

 Първо заседание 

 11:00-13:00 ч. 

 

● проф. д-р Татяна Коцева, ИИНЧ, БСУ – Семейни ценности и семейна 

политика в България в контекста на демографските предизвикателства в Европа 

● доц. д-р Велина Тодорова, ИДП – Семейни политики в България с фокус 

върху семейноправното законодателство 

● доц. Анастасия Боброва, ИИ-НАН – Модерната семейна политика в Беларус 

● проф. д-р Йордан Христосков, ИИИ, ПУ, проф. д-р Георги Шопов, ИИИ, ПУ 

– Семейно подпомагане – предлагани мерки и финансова оценка 

● доц. д-р Любомир Иванов, ИМИ, ас. д-р Живко Георгиев, СУ – Някои 

бележки към разработката по проекта на Българска академия на науките „Мерки 

за преодоляване на демографската криза в Република България“ 

 Дискусия 

 13:00-14:00 ч. – лек работен обяд 

 



 
 

Второ заседание 

14:00-16:00 ч. 

● ас. Станислава Моралийска-Николова, ИИНЧ – Отложените раждания и 

ниската раждаемост в България 

● доц. д-р Елица Димитрова, ИИНЧ – Събитиен анализ на прехода към 

родителство сред жените в репродуктивна възраст в България 

● Калина Илиева, ИИНЧ – Безбрачното съжителство в България: 

продължителност и вероятности за преход към брак или към раздяла 

● ас. Борян Андреев, гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, проф. д-р 

Йоланда Зографова, ИИНЧ – Психологични аспекти на партньорството и 

родителството  

● гл. ас. д-р Любослава Костова, ИИОЗ – Репродуктивни тела-демографски 

дискурси  

 Дискусия 

 16:00-16:20 ч. – кафе пауза 

 

 Трето заседание 

 16:20-18:00 ч. 

● гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, ИИНЧ – Репродуктивно и сексуално 

образование – насоки за политики  

● доц. д-р Петя Банкова, ИЕФЕМ – Епидемията от шап в Странджа 2011 г. и 

нейното отражение върху качеството на живот на засегнатите  

 Дискусия 

 Закриване 

 18:30 ч. – коктейл  

 

 

Тематично направление 
 

ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ И РАБОТНА СИЛА 
 

Модератор: проф. д-р Кремена Борисова-Маринова 

Секретар: гл. ас. д-р Адриана Христова 

11:00-18:00 ч. 

Зала „Бална зала“ 

 

Първо заседание 

 11:00-13:00 ч. 

 



 
 

● проф. д-р Кремена Борисова-Маринова, ИИНЧ – Демографските параметри 

на работната сила в България и държавната политика за регулирането им 

● гл. ас. д-р Адриана Христова, ИИНЧ, Христо Банов, ИДП – Необходимост 

от промени, свързани с обученията на безработни  

● проф. д-р Маргарита Атанасова, УНСС, доц. д-р Ергюл Таир Реджеб, 

ИИНЧ – Насърчаване на участието на младежи в образование и обучение- 

резултати от проведени фокус групи с представители на 

институции/заинтересовани страни 

● проф. д-р Искра Белева, ИИИ – Насърчаване на инвестиционната активност в 

дейности и сектори с висока добавена стойност  

● доц. д-р Мария Желязкова, ИИОЗ – Качество на работните места в България  

Дискусия 

 13:00-14:00 ч. – лек работен обяд 

 

Второ заседание 

14:00-16:00 ч. 

● д-р Елка Димитрова, МТСП – Активната политика на пазара на труда – в 

отговор на настоящите и бъдещите предизвикателства на социално-

икономическото развитие  

● ас. Силвия Николова, ИИНЧ – Фактори, влияещи върху интензитета на 

икономическа активност на домакинствата в България  

● гл. ас. д-р Николай Цеков, ИИНЧ – Териториална диференциация и 

регионални особености на икономико-демографските характеристики на 

трудовите ресурси по клъстери  

● доц. Ольга Козлова, РАН – Демографические проблемы и рабочая сила на 

Урале 

● доц. д-р Диляна Стефанова, НИГГГ – Заетост, работна сила и демографско 

развитие в контекста на природо-социалните териториални системи със 

специфични характеристики (на примера на Деветашкото плато)  

● гл. ас. д-р Александра Равначка, НИГГГ – Демографските процеси и 

отражението им върху търсенето и предлагането на работна сила (на примера на 

общините в Благоевградска област)  

Дискусия 

 16:00-16:20 ч. – кафе пауза 

 

 



 
 

Трето заседание 

 16:20-18:00 ч. 

 

● доц. д-р Надежда Илиева, НИГГГ – Демографска прогноза – хоризонт 2030  

● гл. ас. д-р Милена Табанска; проф. д-р Каролина Любомирова, дм; доц. 

Милена Г. Стойчева, дм; ас. д-р Лидия Христова; проф. д-р Невена Хр. 

Цачева, дм, МУ-София – Гликемичен статус на работещи в различни 

икономически сектори  

● проф. д-р Каролина Любомирова, дм; гл. ас. д-р Милена Табанска; ас. д-р 

Марина Самунева; ас. д-р Лидия Христова; доц. Милена Г. Стойчева, дм; 

проф. д-р Невена Хр. Цачева, дм, МУ-София – Анализ на риска на развитие на 

диабет тип 2 с FINDRISK при млади и възрастни в различни икономически 

сектори  

Дискусия 

 Закриване 

 18:30 ч. – коктейл  

 

 

Тематично направление 
 

МИГРАЦИИ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 
 

Модератор: доц. д-р Спас Ташев 

Секретар: докторант Павлина Стоянова 

11:00-18:00 ч. 

Зала „Парламент“ 

 

Първо заседание 

 11:00-13:00 ч. 

 

● доц. д-р Ирена Зарева, ИИИ, проф. д-р Веселин Минчев, ИИИ, доц. д-р 

Йордан Калчев, ЮЗУ – Социално-демографски и икономически 

характеристики на българските мигранти  

● проф. д-р Ирена Илиева, ИДП – Критичен преглед на актуалния режим на 

трудовата миграция в България  

● проф. д.ик.н. Веселин Цанков, БСУ – Миграционна и демографски политики 

и практики – предизвикателства и реалности  

● доц. д-р Спас Ташев, ИИНЧ – Потенциал на историческите български 

общности зад граница за преодоляване на демографската криза в България  



 
 

● доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, проф. д-р Владимир Пенчев, гл. ас. д-р 

Ивайло Марков, гл. ас. д-р Виолета Периклиева, ИЕФЕМ – Държавата vs 

Родината: мигрантски дискурси  

Дискусия 

 13:00-14:00 ч. – лек работен обяд 

 

Второ заседание 

14:00-16:00 ч. 

 

● доц. д-р Мила Маева, ИЕФЕМ – Модели в миграционното поведение на 

младите хора (по примери от Гоцеделчевско и Хасковско)  

● доц. д-р Албена Накова, ИИОЗ – Бежанците – новите „други“ и отношението 

на българите към тях  

● гл. ас. д-р Йелис Еролова, ИЕФЕМ – Защо бежанците (не) могат да бъдат 

фактор, влияещ върху демографската ситуация в България 

● гл. ас. д-р Цочо Златков, ИИОЗ – Глобализацията, миграционните процеси и 

демографската криза в страната  

● доц. д-р Стойка Калчева, ИИНЧ – Оценката на възрастта на непридружените 

деца-чужденци, търсещи закрила в Европейския съюз  

Дискусия 

 16:00-16:20 ч. – кафе пауза 

 

Трето заседание 

 16:20-18:00 ч. 

● проф. д-р Катя Владимирова, ИИНЧ – Миграциите и социално-

икономическите политики  

● докторант Павлина Стоянова, ИИНЧ – Икономически ефекти от 

миграционните процеси в България  

Дискусия 

 Закриване 

 18:30 ч. – коктейл  

 

 

 



 
 

15.11.2018 г. (четвъртък) – InterContinental Sofia 

09:00 – 13:00 ч. – Заседания по работни групи 

 

Тематично направление 

УЯЗВИМИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ 

Модератор: проф. д-р Илона Томова 

Секретар: гл. ас. д-р Любомир Стойчев 

09:00 – 13:00 ч. 

Зала „Бална зала“ 

Първо заседание 

 09:00-11:00 ч. 

 

● проф. д-р Илона Томова, ИИНЧ – Обществени нагласи и мерки за намаляване 

на етническите неравенства  

● д.и.н. Андрей Иванов, FRA – Уязвими групи, човешки капитал и отговорите 

на демографската криза – защо подходът, основан на зачитането на основни 

права е необходимо условие за устойчиви подходи  

● Даниела Михайлова, САК – Институционална дискриминация и нормативни 

мерки за адресирането на проблема  

● гл. ас. д-р Любомир Стойчев, ИИНЧ – Жилищни политики и мерки за 

адресиране на предизвикателствата, свързани с маргинализираните големи 

етнически групи в Република България  

● Станчо Ставрев – Интегриране на ресурси за интеграцията на уязвими 

общности. Политики на приобщаване на хората чрез консолидиране на 

възможности за развитие  

 Дискусия 

 11:00-11:20 ч. – кафе пауза 

 

 Второ заседание 

 11:20-13:00 ч. 

● д-р Тонка Върлева, МЗ – Програми насочени към уязвимите етнически групи: 

политики и предизвикателства 

● доц. д-р Михаил Иванов, НБУ – Нагласи за семейството и социалното 

включване на уязвими мюсюлмански общности  

● гл. ас. д-р Магдалена Славкова, ИЕФЕМ – Специфични образователни 

проблеми при деца на завърнали се мигранти  

● Ирина Файон, SCO – Добри практики в интеграцията на уязвими групи 



 
 

● доц. к.с.н. Ирина В. Лашук, ЭС БГЭУ – Репродуктивные установки жителей 

Беларуси  

Дискусия 

 

 13:00 ч. - Закриване на конференцията 

 

Тематично направление 

СТАРЕЕНЕ, СМЪРТНОСТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

Модератор: доц. д-р Стоянка Черкезова 

Секретар: демограф Калина Илиева 

09:00 – 13:00 ч. 

Зала „Галерия“ 

 

Първо заседание 

 09:00-11:00 ч. 

 

● доц. д-р Стоянка Черкезова, ИИНЧ – България в следващите 22 години – 

предизвикателствата на стареенето и възможните решения  

● доц. д-р Геновева Михова, ЦДИО – Възрастните хора като обществен ресурс 

– стратегии, подходи, политики  

● доц. дм Ванина Михайлова, МУ-София, доц. д-р Мариана Льочкова, МУ-

Пловдив, д-р Адолф Алакиди, МУ-София – Проблемът успешно стареене – 

концептуални и биоетични аспекти  

● проф. д.ик.н. Пенка Найденова, ЦДИО – Демографски особености на 

смъртността в България  

 Дискусия 

 11:00-11:20 ч. – кафе пауза 

 

 Второ заседание 

 11:20-13:00 ч. 

● доц. д-р Стоянка Черкезова, ИИНЧ – Преждевременната смъртност в 

България – основни характеристики и политики за нейното редуциране  

● ас. дм Галинка Павлова, МУ-София, ас. Елисавета Петрова-Джеретто, МУ-

София – Структура на човешките ресурси в БЛС  



 
 

● ас. Елисавета Петрова-Джеретто, ас. дм Галинка Павлова, проф. Златица 

Петрова, МУ-София – Демографска криза – влияние и ефект върху 

мениджмънта на общинските болници  

Дискусия 

 

 13:00 ч. – Закриване на конференцията 

  

 

Тематично направление 

ДЕМОГРАФСКИ ПОЛИТИКИ ПРЕЗ ПЕРИОДА XIX-XX ВЕК 

Модератор: доц. д-р Венцислав Мучинов 

Секретар: гл. ас. д-р Камелия Лилова 

09:00 – 13:00 ч. 

Зала „Парламент“ 

 

Първо заседание 

 09:00-11:00 ч. 

 

● проф. д.ист.н. Щелиян Д. Щерионов, ИИНЧ – Мерки за преодоляване на 

демографските проблеми в областта на общественото осигуряване на 

населението в България през периода 1879-1912 г.  

● Gábor Demeter, Research Center for the Humanities - HAS – Internal migration, 

emigration, land hunger and state policy in Hungary (1880-1910) 

● гл. ас. д-р Инна Манасиева, ИИстИ – Образователната политика на Руската 

империя по отношение на колонистите и отражението ѝ върху грамотността на 

българите в края на XIX в.  

● гл. ас. д-р Даниела Ангелова, ИИНЧ – Демографска политика към жените и 

семейството в законодателството на България 1912-1944 г.  

● д-р Борис Боев – Студентското въздържателно дружество като форма на 

съпротива срещу социалните злини (1922-1939 г.)  

● доц. д.ист.н. Пенка Пейковска, ИИстИ – Емиграционни политики и 

демографски промени в България през първата половина на ХХ в.  

Дискусия 

 11:00-11:20 ч. – кафе пауза 

 

 Второ заседание 



 
 

 11:20-13:00 ч. 

 

● гл. ас. д-р Камелия Лилова, ИИНЧ – Демографски политики в 

здравеопазването на България (1944-1989 г.). 

● доц. д-р Венцислав Мучинов, ИИНЧ – Имиграционна политика на България 

през периода 1944-1989 г.  

● доц. д-р Надя Филипова, ИИстИ – Временни трудови миграции на българи в 

Либия през 70-те години на ХХ век  

● проф. д-р Румен Янков, ВТУ – Регионални аспекти на съвременната 

демографска ситуация и отговорът на местните власти 

● гл. ас. д-р Петър Първанов, ЮЗУ – Стопански измерения на трудовата 

миграционна политика на Народна република България, спрямо гражданите на 

Социалистическа република Виетнам и Република Никарагуа  

Дискусия 

 

 13:00 – Закриване на конференцията 

 

 

 


