
 

  

 

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

„Lex Talks 2022: Децата и войната“ 

 

08.12.2022 г. (четвъртък), 10:00 ч., 
аудитория № 224 на Софийски 

университет „Св. Климент 
Охридски“ 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

Национална мрежа за децата, Мрежа за правна помощ 
към НМД 
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ЛЕКТОРИ (азбучен списък) 

 
Антоанета Иванова, граждански активист, социален работник, председател на Сдружение „Спина 
бифида и хидроцефалия - България“ и член на УС на Национална мрежа за децата 
 
Благовест Стоилов, главен експерт в дирекция „Закрила на детето“ към Агенцията за социално 
подпомагане  
 
Велина Стоянова, член на УС и вицепрезидент „Академични дейности“ в ELSA България 
 
Велина Тодорова, член на Комитета на ООН по правата на детето (2017-2021 г., 2021-2025 г.), 
бивш заместник-министър на правосъдието 
 
Вергиния Мичева, съдия, правораздаващ в Софийски градски съд, бивш заместник-министър на 
правосъдието  
 
Геновева Тишева, член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените, 
управител на Фондация БЦДИ 
 
Георги Войнов, адвокат от Българския хелзинкски комитет, част от Програмата за правна защита 
на бежанци и мигранти от 2015 г., отговаря за наблюдението на границите и достъпа до територия 
на търсещите закрила 
 
Експерт (предстои да бъде уточнен окончателно) на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за 
деца към Нов български университет 
 
Експерт (предстои да бъде уточнен окончателно) на Независима експертна мрежа – НИЕ 
 
Елена Евстатиева, експерт по възстановително правосъдие, психодрама-терапевт, председател на 
УС на Българското дружество по психодрама и групова терапия 
 
Лилия Макавеева, изпълнителен директор на асоциация „Интегро“, координатор на програма 
РОМАКТ (съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия), подпомагаща 
местните власти за устойчиво адресиране на проблеми на ромската общност 
 
Любомир Крилчев, юрист, правозащитник, консултант по превенция на насилието над деца към 
УНИЦЕФ 
 
Мария Дойчинова, анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и 
ръководител на проекти, свързани с правата на децата 
 
Мая Цанева, съосновател на Сдружение „Безопасни детски площадки“, работещо активно с 
общините по планирането, изграждането и поддържането на площадки за игра и спорт, класни 
стаи на открито 
 
Николай Ангелов, съдия, правораздаващ в Административен съд – София град; част от УС на 
Българската асоциация за европейско право 
 
Росица Атанасова, юрист, правозащитник, правен експерт на Фондацията за достъп до права - 
ФАР; работи в подкрепа на бежанци и мигранти в България от 2013 г. 
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СПЕЦИАЛНО УЧАСТИЕ С ИНТЕРВЕНЦИИ 

 
Младежи от Мрежа „Мегафон“, от Съвет на децата към ДАЗД и др. - разделени в екипи „Lex“ и 
„Iuris“. 

 
 

УЧАСТНИЦИ 

 
Представители на институции, граждански активисти и доброволци, юристи, адвокати, съдии, 
правозащитници, експерти от системата на закрила, студенти, деца и младежи 

 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 

09:30 – 10:00 ч. 

Регистрация.  

 

10:00 – 10:10 ч. 

Стартиране на живото онлайн излъчване. Тържествено откриване на Lex Talks 2022 и 

встъпителни слова.  

 

 

 

10:10 – 10:20 ч.  

Велина Тодорова – „Реториката, насочена против правата на децата. Погледът на ООН“.   

 
 10:20 – 10:30 ч.  

Антоанета Иванова – „Войната за правата на децата“.   

 

10:30 – 10:40 ч.  

Геновева Тишева – „Инструменти за опазване и гарантиране правата на децата“.  

 

10:40 – 10:50 ч.  

Лилия Макавеева – „Правата на ромските деца в България. Практически решения“.  

 

10:50 – 11:00 ч.  

Велина Стоянова – „Академия за правата на децата и активизмът на студентите по 

право“.  

    

11:00 – 11:10 ч.  

Въпроси на младежи и други участници в Lex Talks 2022. Дискусия с лекторите.  

МОДУЛ № 1: ВОЙНАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 
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11:10 – 11:15 ч.  

 

11:10 – 11:15 ч.  

Видео: „Как работи дезинформацията – бежанците от Украйна“, журналистическо 

разследване за платформата „Factcheck” на младежкия активист Кристиян Юлзари, удостоен с 

наградата „Валя Крушкина - журналистика за хората“. 

 

11:15 – 11:25 ч.  

Росица Атанасова – „Децата бежанци в България. Каузите на Фондация ФАР“.  

 

11:25 – 11:35 ч.  

Любомир Крилчев – „Децата бежанци от Украйна – добрите практики на терен на 

УНИЦЕФ Полша“.  

 

11:35 – 11:45 ч.  

Георги Войнов – „Децата бежанци в България. Каузите на Българския хелзинкски 

комитет“.  

 

11:45 – 11:55 ч.  

Благовест Стоилов – „Мерки и дейности за закрила на непридружените деца. Опитът на 

дирекция „Закрила на детето“.  

 

11:55 – 12:05 ч.  

Вергиния Мичева – „Решението Darboe and Camara v. Italy на Европейския съд по 

правата на човека от 2022 г. и неговата значимост“.  

 

12:05 – 12:15 ч.  

Николай Ангелов – „Децата и войната. Погледът на Българската асоциация за 

европейско право“.   

 

12:15 – 12:25 ч.  

Въпроси на младежи и други участници в Lex Talks 2022. Дискусия с лекторите.  

 

12:25 – 12:45 ч.  

 
КАФЕ ПАУЗА. 

 

 

 

 

12:45 – 12:50 ч.  

МОДУЛ № 2: ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ И ДЕЦАТА 

 

 

 

МОДУЛ № 3: ВОЙНАТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР ЗА ДЕЦАТА В 
БЪЛГАРИЯ 
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Видео: „Как идея на един човек промени завинаги системата на детска закрила в 

целия свят?“ – специално включване в Lex Talks 2022 на Bragi Guðbrandsson, създател на 

концепцията „Barnahus“ (пилотирана в България като „Зона ЗаКрила“). 

 

12:50 – 13:00 ч.  

Екипът на Национална мрежа за децата – „Каузата за активно детско и младежко 

участие в България. Какво открихме в проучванията си по проект „Гражданско участие на 

децата“?“.   

 

13:10 – 13:10 ч.  

Мария Дойчинова – „Войната на институциите и гражданския сектор за всяко дете в 

досег с наказателната система“.   

 

13:10 – 13:20 ч.  

Мая Цанева – „Борбата за безопасна градска среда за децата“.   

 

13:20 – 13:30 ч.  

Експерт (предстои да бъде уточнен окончателно) на Независима експертна мрежа – 

НИЕ – „Каузата за достъпа до правосъдие на деца и родители с увреждания“.   

 

13:30 – 13:40 ч.  

Елена Евстатиева – „Възстановително правосъдие в България – мисия възможна“.   

 

13:40 – 13:50 ч.  

Експерт (предстои да бъде уточнен окончателно) на Ноу-хау центъра за алтернативни 

грижи за деца към Нов български университет – „Центровете за настаняване от семеен тип и 

войната на децата за идентичност“.  

 

13:50 – 14:00 ч.  

Въпроси на младежи и други участници в Lex Talks 2022. Дискусия с лекторите.  

 

14:00 – 14:15 ч.  
Работа по групи на лектори, участници и младежи от екипите „Lex“ и „Iuris“ 

в Lex Talks 2022 – „Какво можем да постигнем заедно до Lex Talks 2023?“  

Събиране на идеи за нови каузи, приоритети и партньорства. 

 

14:15 – 14:20 ч.  

Кратко представяне на идеите на работните групи.  

 

14:20 ч.  

Тържествено закриване на Lex Talks 2022. Обща снимка на лектори и участници.  

 


