
 

 

 

 

 

Международна конференция 

 

ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ПРАВА И ЧОВЕШКА СИГУРНОСТ  

В ЕПОХА НА НЕСИГУРНОСТ 
 

ПОД ПАТРОНАЖА НА Г-ЖА ИЛИЯНА ЙОТОВА, 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

20 март 2017, 14.00-18.30 

София, Министерство на външните работи 

 
Конференцията има двойна цел. Първата е да анализира влиянието на несигурността и 

секуритизацията върху правата на човека и демократизацията. Втората цел е да разгледа алтернативни визии 

за сигурността, да свърже конструктивно полюсите на секуритизацията и правата, да изследва потенциала и 

приложимостта на понятието човешка сигурност. 

Секуритизацията е политическият отговор на двойно предизвикателство. Първото е умножаването и 

разнообразяването на конфликтите и на тяхната тежест в националните политики и международните 

отношения. Второто предизвикателство е концептуализирано в понятието ‘рисково общество’ (У.Бек, А. 

Гидънс). Това понятие изразява три типа промени: 1/появата на нови рискове и тенденцията на 

мултипликация на рисковете; 2/усещането за неуправляемост, за неспособност на правителствата да се 

справят с кризите, като мигрантската криза е емблематичен пример; 3/ чувството за несигурност както поради 

онтологичи типове несигурност (социални, политически, идентичностни, свързани с околната среда и др.), 

както и парадоксално в ситуации на онтологична сигурност (А. Гидънс). Секуритизацята се утвърждава като 

новият хегемонен дискурс, който поставя нови предизвикателства пред защитата на правата на човека. 

 

14.00-14.30 

Регистрация 

14.30 – 15.00 

Приветствия 

 

Г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Р. България 

Зам.-министър на външните работи 

г-жа Рени Йотова, представител на Международната организация на франкофонията в София, 

директор на Регионалния център на Франкофонията за ЦИЕ в София 

Н.пр. г-н Ерик  Льобедел, посланик на Франция в България и президент на групата на 

франкофонските посланици 

 

15.00 – 16.30 



 

 

 

Правовата държава в епохата на секуритизацията 

Модератор: Анна Кръстева, Нов български университет 

 

Танасие Маринкович, Белградски университет 

Конституционни отговори на секуритарните предизвикателства 

Паскал Бове, Национална консултативна комисия по правата на човека, Франция 

Наказателното правосъдие пред предизвикателствата на борбата срещу тероризма – 

перспективата на Национална консултативна комисия по правата на човека 

Георги Медаров, СУ 

Секуритизация и права в пост-комунистическите аввторитарни и либерални дискурси 

 

 

16.30 – 17.00 

Кафе-пауза 

 

 

17.00-18.30 

Права и човешка сигурност 

Модератор : Антони Тодоров, Нов български университет 

 

Жан-Даниел Биеле, специален съветник по човешка сигурност във Федералния департамент за 

външните работи на Щвейцария, Дирекция човешка сигурност  

 Предотвратяване на насилствения екстремисъм – няякои разсъждения 

Пиер Норо, Университет в Монреал 

Разнообразие и права: квебекски перспективи 

Ерик Муафу, Modus Operandi, Париж 

Между краткосрочността на секуритарните отговори и дългосрочността: подходът за 

трансформация на конфликтите 

Обобщение 

Анна Кръстева, Нов български университет 

Гражданските мобилизации – между секуритизацията и правата 

 

Конференцията се организира от Амопа-България и Френския институт в България със 

съдействието на МВнР в партньорство с: 

- Посолство на Франция в България 

- Посолство на Канада в Румъния, България и Р. Молдова 

- Посолство на Конфедерация Щвейцария в България 

- Групата на франкофонските посланици 

- Сдружение на журналистите франкофони в България, секция на UPF 

- Представителят на МОФ в София, CREFECO  

- Университетската агенция на Франкоофонията в ЦИЕ 



 

 

 

- Франкофонската програма по политически науки на НБУ 

 

Работни езици: български и френски. Осигурен е симултанен превод 

За информация за програмата  (anna.krasteva@gmail.com) 

 

 


