
 

    

 

 

 

 
 

 

Имиграцията в Европейски съюз – 

Регламентация и Съдебна практика. 

Ролята на адвоката 

София, България 
 

Петък, 11 Ноември и Събота, 12 Ноември 2016 г. 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 SOFIA
Семинар, организиран от Международния съюз на адвокатитте (UIA) в 

сътрудничество с Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и Софийския 

адвокатски съвет (САС) 
 



ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Правилата и процедурите, приложими в Европейския съюз относно имиграцията са в същото време толкова 

важна и толкова предизвикателна тема. Национални и европейски съдилища са изправени пред все повече 

случаи по ключови аспекти на имиграцията. Отвъд политиката и медиите, практиката на имиграционните 

правила показва сложността на всеки отделен случай и необходимостта адвокатите и всички други 

заинтересовани страни да обменят знания и да се учат от опита на другите. Този семинар се фокусира върху 

практически дискусии и предоставя полезна база за решаване на текущите проблеми и тенденции, срещани от 

адвокати, защитаващи имигранти и техните семейства, икономическите субекти и държавните органи. 

 

Семинарът в София през 2016 г. следва една много успешно и добре посетено издание от 2015 г.,  като 

обединява практици от много юрисдикции, адвокати, членове на европейските съдилища, заедно с 

преподаватели, държавни служители и официални лица. 

  

Четвъртък, 10 Ноември 2016 г. 
 

 

19:30 

 
КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ“  
Гранд хотел  „София“ 
Улица „Гурко“ 1,  

1000 София, България 

 

 

Петък, 11 Ноември 2016 г. 
 

 

08:30 – 09:00 

 
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
Гранд хотел  „София“ 
Улица „Гурко“ 1,  

1000 София, България 

 

 

09:00 – 09:30 

 
ПРИВЕТСТВИЯ И ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА 
Жан-Жак УЕТВИЛЕР, Президент на UIA, Адвокати UGGC, Париж, Франция 
Лозан ПАНОВ, Председател на Върховния Касационен съд, България 
Данаил КИРИЛОВ, Председател на Правната комисия при НС, България 

Maя МАНОЛОВА, Национален Омбудсман, България 

Ралица НЕГЕНЦОВА, Адвокат, Председател на ВАдС, България 

Петър КИТАНОВ, Адвокат, Председател на САК, България 

 

 

09:30 – 10:30 

 
ДЕФИНИЦИЯ НА ТЕМАТА ЗА МИГРАЦИЯТА : ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБХВАТ, ВЪПРОСИ 
Оратор: 
Петър ЛУЛОВ,  Правен съветник в Общия  съд на ЕС, Люксембург  

 
СВОБОДАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС И ЛИЦАТА С ПРИРАВНЕНИ ПРАВА 
Оратор: 
Станислав КОСТОВ, Преподавател, СУ „Климент Охридски“, София, България  
 

 

10:30 – 11:00  

 

 
КАФЕ ПАУЗА 
 

 

11:00 – 12:15 

 
ТРУДОВА МИГРАЦИЯ/МИГРАЦИЯ СВЪРЗАНА С ПРАВОТО НА ТРУД. ПРЕБИВАВАНЕ НА 
ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ЕС ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАЖНЯВАНЕ НА ТРУД 



 
Модератор и оратор: Матю УИЛС, Лаура Деваийн Адвокати, Лондон, Обединено Кралство 
 
Национален режим – Общи процедури за получаване на разрешение за работа  
Оратори: 
Лиляна ГЕОРГИЕВА, Ръководител отдел "Разрешения за работа и регистрация на частни 

посредници", Агенция по Заетостта, България 

Крася TOMOВA, Главен експерт в отдел "Разрешения за работа и регистрация на частни 

посредници", Агенция по Заетостта, България 

 
Брекзит – Доклад от Обединеното Кралство   

Оратор: 

Матю УИЛС, Лаура Деваийн Адвокати, Лондон, Обединено Кралство 

 
Високо квалифицирана  заетост – Европейска Синя карта. Практически опит 
Оратор: 
 Любен ТОДЕВ, Адвокатско дружество Добрев и Люцканов, София, България 

 

 

12:15 – 13:00  

 
МИГРАЦИЯ НА КАПИТАЛИ. ЕВРОПEЙСКО И НАЦОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
Модератор: Силви ГАВРИЛОВ, Адвокат, София, България 
 
Сливания и придобивания на търговски дружества в ЕС 
Оратор: 
Жан-Жак УЕТВИЛЕР, Президент на UIA, Адвокати UGGC, Париж, Франция 

 
Европейско дружество  
Оратор: 
Анета Антонова, Доцент, СУ „Климент Охридски“, София, България 
 

 

13:00 – 14:30 

 
ОБЯД  
 

 

14:30 – 15:30 

 
ИНВЕСТИЦИОННА МИГРАЦИЯ В ЕС/ ИКОНОМИЧЕСКА МИГРАЦИЯ  
 
Българската Програма за инвестиционна миграция. Практически опит  
Оратор: 
Тереза ШИШКОВА, Адвокатско дружество Добрев и Люцканов, София, България 

 
Гръцкия и кипърския закони за инвестиционна имиграция 
Оратор: 
Христос КАЗАНТЗИС, правен съветник към Общината в Солун, Гърция 

 
Унгарското законодателство и практически опит 
Оратор: 
Шандор НЕМЕТ, Адвокатско дружество Сечкай, Будапеща, Унгария 

 

15:30 – 16:00 

 
КАФЕ ПАУЗА  
 

 

16:00 – 17:30 

 
ИМИГРАНТИ В СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ: ВОЙНА, ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРОМЕНИ В КЛИМАТА. 
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ 
 
Оратори: 
Валерия ИЛАРЕВА, Адвокат, София, България  

Доброслав РУКОВ, Съдия в Административен съд София-град, София, България 



 

 

20:00 

 
ОПЦИОНАЛНА ВЕЧЕРЯ  
Хаджидраганови изби 
Улица „Христо Белчев“ 18 

1000 София, България 

Събота, 12 Ноември 2016 г. 
 

 

09:00 – 09:15 

 
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
Гранд хотел  „София“ 
Улица „Гурко“ 1,  

1000 София, България 

 

 

09:15 – 10:15 

 

 

 
ИМИГРАНТИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА: БРАК, ЗАВИСИМОСТИ. СТАТУТ И ПРАВА НА ДЕЦАТА 
 
Модератор и оратор: Патрик МОНИЕ, Преподавател, Университет Лил 2, Франция 

 
Права на непридружaваните деца и деца бежанци съгласно българското 
законодателство. Съвместимост с международните стандарти 
Оратор: 
Владислава ДОЙЧИНОВА, Адвокатско дружество ВДД Лигал, София, България 

 

Регламентация и практика в Република Гърция 
 Оратор: 
Христос Казандзис, Правен съветник към Общината в Солун 

 

 

10:15 – 11:30 

 
ПРИНУДИТЕЛНО ОТВЕЖДАНЕ ДО ГРАНИЦАТА. ПРАВО НА УБЕЖИЩЕ. ЕВРОПЕЙСКА 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
 
Модератор и оратор: Барбара БАНДИЕРА, Адвокатско дружество RCC, Милано, Италия 

 
Оратори: 
Вангелия ТЕРЗИЙСКА TERZIYSKA, представител на Дирекция „Миграция”, София, България 
Красимир ДОЙЧЕВ DOYCHEV, представител на Дирекция „Миграция”, София, България 
 

 

11:30 – 11:45 

 
КАФЕ ПАУЗА 
 

 

11:45 – 12:30 

 
Ролята на адвокатите и адвокатските организации при защитата на бежанците в 
приемните пунктове, „адвокатът на първата линия“ и специалните проекти за подготовка 
на адвокатите 
 
Модератор и оратор: Мишел Бенишу, Президент на Съвета на съветите на 

адвокатските колегии и правните общности в ЕС /CCBE/ 

 

 

12:30 – 13:00 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

Константин ДИМИТРОВ 

Адвокат, Заместник-председател 

на САС 

София, България 

T +359 (89) 867 70 34 

E dimitrov@lawoffice-bg.eu  
 

  Николай РУНЕВСКИ 
Aдвокат, член на САС 

София, България 

T +359 (2) 986 68 80 

E n.rounevsky@sak-sas.bg 

Катерина ГРАМАТИКОВА 
Председател на Националния 

комитет наUIA в България 

Адвокатско дружество Добрев и 

Люцканов  

София, България 

T +359 (2) 980 38 76 

E gramatikova@lawfirm-bg.org  

Силви ГАВРИЛОВ 
Адвокат, София, България  

Съветник на неправителствени 

организации за защита на 

правата на пациентите. 

Председател на Клуба на 

адвокатите франкофони в 

България 

T +359 89 470 59 95 

E stgavrilov@mail.bg 

 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

МЯСТО НА СЕМИНАРА 

 

Гранд хотел  „София“ 
Улица „Гурко“ 1, 

1000 София, България 

T +359 (2) 811 08 11 

 

 

 РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ 

 

 Членове на UIA  Не членове 

 <= 31.10.2016 > 01.11.2016 <= 31.10.2016 > 01.11.2016 

Стандартна регистрация € 390* € 440* € 440* € 490* 

Млади адвокати (<35) ** € 340* € 390* € 390* € 440* 

БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ € 180*  

* ДДС (20%) може да се начисли върху горната сума на основание Европейска Директива 2006/112/CE от 28 Ноември 
2006 г. За повече информация моля, свържете се с UIA. Ако посочите EU ДДС идентификационен номер, ДДС няма да 
бъде начислявано. 
**Моля, прикачете доказателство за възрастта, ако възнамерявате да се възползвате от това облекчение.  

 

Тези такси покриват участие в коктейл за „Добре дошли“, участие в семинара, кафе паузи, обяд на петък, 11-

ти Ноември 2016 г., както и документацията на семинара. Вечерята в петък вечер, 11-ти ноември не е 

задължителна се заплаща допълнително. Моля, имайте предвид, че броят на местата за семинара е 

ограничен. Организаторите си запазват правото да откажат регистрация, в случай на изчерпване на 

бройките. 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРАВНО ОБУЧЕНИЕ 

Всеки участник в семинара ще получи "Сертификат за участие" в края на събитието, който може да се използва 

за получаване на "Кредити" за "Продължаващо правно обучение" - цели "продължаващо професионално 

развитие", в зависимост от националните правила. За повече информация, моля свържете се с UIA. 



 
 ЕЗИК  

Работните езици ще бъдат английски, френски и български със симултанен превод. 
 

 

ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ 

Резервирани са ограничен брой стаи на преференциална цена. Резервациите трябва да се правят директно чрез хотела. За 

да се гарантира Вашата резервация е необходимо да дадете данни за кредитна карта. Моля, имайте предвид, че броят на 

стаите е ограничен. Препоръчваме ви да направите Вашите резервации възможно най-скоро. 

 

Хотел Rates  

Гранд хотел  „София“ 
Улица „Гурко“ 1,  

1000 София, България  

T +359 (2) 811 08 00 

E reservations@grandhotelsofia.bg 

 
Можете да свалите резарвационната форма от нашия сайт 

www.uianet.org  

 

Стая Супириър :  EUR 125 

Стая Екзекютив : EUR 135  

 

При настаняване на двама души в стая се 

доплащат EUR 26 на вечер 

 

Включени са закуска и такси, с изключение на € 

0,67 туристическа такса на лице на вечер 

 

 
УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ 

При всяко анулиране ще бъдат задържани 50% от таксите, като исканията ще трябва да бъдат изпратени в писмен вид и да бъдат получени от 

Международния съюз на адвокатите не по-късно от 21 октомври 2016 г. Ако исканията бъдат получени след тази дата няма да се възстановяват никакви 

суми. 
 

ВИЗИ 
Всеки, който се нуждае от писмена покана за виза, за да присъства на семинара трябва да се регистрира и да плати таксата за регистрация не по-късно 

от 21 октомври 2016 г., за да има достатъчно време, за да получи виза. 

При всички анулирания ще бъдат възстановени без €50 + ДДС за покриване на административните разходи, при условие, че UIA е получил 

регистрационните документи и регистрационните такси не по-късно от 21 октомври 2016 г.. 
Ако се регистрирате след тази дата и Ви бъде отказана виза, при анулиране ще Ви бъдат възстановени само 50% от сумата, платена минус € 50 + ДДС за 

покриване на административните разходи. 

Всички анулирания поради отказ на виза трябва да бъдат изпратени в писмен вид и да достигнат до UIA преди семинара. Исканията за анулиране 

трябва да бъдат придружени от доказателство за отказа на виза.   

Ако визата бъде издадена след датата на семинара или ако не разполагате с доказателство за отказ на виза, няма да имате право на възстановяване на 

средства. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Всички регистрации, получени в UIA, заедно с пълното заплащане на таксите, съответстващи на избраните събития ще бъдат потвърдени в писмен вид. 

UIA си запазва правото да отмени или отложи семинара за по-късна дата, да промени мястото на провеждане на семинара и / или програма, да направи 

корекции или изменения в информацията, публикувана в програмата на семинара и да отмени всяка покана за участие в семинара, по всяко време и 

изцяло по своя преценка, без да се налага да изтъква никакви причини за това. 

Нито UIA, нито някой от неговите ръководители, служители, агенти, членове или представители носи отговорност за всяка загуба или вреда, от всякакво 

естество, претърпени (пряко или косвено) от делегат, придружаващо лице или трето лице вследствие на анулиране, промени, отлагания или 

модификации.  

UIA настоятелно препоръчва на участниците да следят за промени, както и да сключат застраховка за анулиране. 
Нито UIA, нито някой от неговите ръководители, служители, агенти, членове или представители носи отговорност за всяка загуба или вреда, от всякакво 

естество, независимо, претърпени (пряко или косвено) от делегат или придружаващото лице, освен в случай на смърт или телесна повреда поради 

груба небрежност от страна на UIA. 

Договорните отношения между UIA и всеки участник (делегат или придружаващо лице) по отношение на семинара са обект на френското право и 

компетентност, и изключват всеки друг закон. Париж е градът по компетентност. 
 

ФОРМАЛНОСТИ 
Отговорност на участниците е спазването на полицейските, митнически и здравни формалности за тяхното пътуване. Участниците, които не могат да 

вземат участие в семинара заради невъзможността да вземат полет или всякакви други средства за транспорт, поради невъзможност да осигурят 

необходимите документи (паспорт, виза, сертификат за ваксинация, и т.н.), не могат да претендират за възстановяване на таксите. 
 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 "Непреодолима сила" означава всякакви събития, външни за страните, както непредвидимо и непреодолимо природно явление, което не позволява 

нито на клиента или на участниците, или доставчиците на агенции или служби, участващи в организирането на семинара, да изпълнят всички или част от 

задълженията, предвидени в настоящия договор. По изрично споразумение, такъв ще бъде случаят в случай на стачка, засягаща средствата за 

транспорт, хотелски персонал, ръководители на полети, въстание, бунт или всяка забрана каквото е постановена от правителствени или държавни 

органи. 

Изрично се договаря за страните, че при форсмажорни обстоятелства ще спира изпълнението на взаимните задължения. В същото време, всяка от 

страните трябва да носи тежестта на всички разходи, които са за тяхно задължение, произтичащо от случаите на непреодолима сила. 
 

HEALTH  

The organisers decline any responsibility in case of any health problems existing prior to the seminar that may lead to complications or be aggravated during the 

entire period of the stay: pregnancy, cardio-vascular problems, any allergies, special diets, any disorders under treatment and not yet consolidated on the day the 

seminar starts, psychic or mental or depressive illness, etc. (Non exhaustive list). 

 



ЗДРАВЕ 
Организаторите не носят никаква отговорност в случай на здравословни проблеми, възникнали преди семинара, което може да доведе до усложнения 

или до влошавае по време на целия период на престоя: бременност, сърдечно-съдови проблеми, алергии, специални диети, нарушения при лечението 

и все още не установени в деня на заповане на семинара психически или умствени или депресивни заболявания, и т.н. (неизчерпателен списък). 



 

 
 
 

Имиграцията в Европейски съюз – Регламентация и Съдебна практика. 
Ролята на адвоката  

София, България 
Петък, 11 Ноември и Събота, 12 Ноември 2016 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 
 

Регистрирайте се онлайн на www.uianet.org 
или моля, попълнете и върнете този формуляр на email,  fax or post, to: 

UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS 
25 rue du Jour, 75001 Paris, FRANCE 
Tel: +33 1 44 88 55 66 / Fax: +33 1 44 88 55 77 / Email: uiacentre@uianet.org   

 

UIA ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ 
Моля, посочете членския си номер, ако сте индивидуален член (Моля, проверете членската си карта или 

членските си вноски): M I __ __ __ __ __ __ 

*Забележка: Моля, попълвайте всички данни с латински букви, съгласно документите Ви за самоличност 
 

Фамилно име:  .........................................................................................................................................................................  

Собствено имe:  .......................................................................................................................................................................  

Кантора:  ..................................................................................................................................................................................  

Адрес:  ......................................................................................................................................................................................  

Пощенски код:  ............................................................................  Град:  .................................................................................  

Държава:  .................................................................................................................................................................................  

Tel: ................................................................................................  Fax:  ...................................................................................  

Email:  .......................................................................................................................................................................................  

Дата на раждане:  ...................................................................................................................................................................  

EU ДДС номер: .................................................................................................................................................................  

Специални изисквания (специална диета, алергии, недъг, други):  ............................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  
 
Време на пристигане/отпътуване и номер на полет:  ...................................................................................................  

Хотел:  ...............................................................................................................................................................................  

A. РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ 

 

 Членове на UIA  Не членове 

 <= 31.10.2016 > 01.11.2016 <= 31.10.2016 > 01.11.2016 

Стандартна регистрация € 390* € 440* € 440* € 490* 

Млади адвокати (<35) ** € 340* € 390* € 390* € 440* 

БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ € 180*  

* ДДС (20%) може да се начисли върху горната сума на основание Европейска Директива 2006/112/CE от 28 Ноември 
2006 г. За повече информация моля, свържете се с UIA. Ако посочите EU ДДС идентификационен номер, ДДС няма да 
бъде начислявано. 
**Моля, прикачете доказателство за възрастта, ако възнамерявате да се възползвате от това облекчение.  

 



В. СЪБИТИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЕМИНАРА  
Моля, посочете по-долу, дали имате намерение да присъствате на следните събития, включени в стойността на 

Вашата регистрация. 
□ Коктейл „Добре дошли“ – Четвъртък, 10 Ноември 2016 г. 

□ Обяд – Петък, 11 Ноември 2016 г. 

 
С. ОПЦИОНАЛНИ СЪБИТИЯ (не включени в регистрационните такси) 

□ Oпционална вечеря  – Петък, 11 Ноември 2016 г. 

Моля, резервирайте  __ лица за вечерята    € 50  (без ДДС) x   __ / лица 
  

                                                                                    Общо (В) (без ДДС) €………. 
D. ОБЩО 
 

TOTAL (A) без ДДС – Регистрационна такса  

TOTAL (C) без ДДС –  Опционална вечеря  

 € .......................   

 € .......................   

 

                                                                                                  ОБЩО (A+C) без ДДС  € ........................   

                                                                                                Начислен ДДС (20%)*  € ........................   

ОБЩО (A + C + ДДС) € ........................   

 

* ДДС (20%) може да се начисли върху горната сума на основание Европейска Директива 2006/112/CE от 28 Ноември 
2006 г. За повече информация моля, свържете се с UIA. Ако посочите EU ДДС идентификационен номер, ДДС няма да 
бъде начислявано. 
 

E. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ  
Аз, долуподписаният, потвърждавам, че съм прочел и приел условията за анулиране, както и общите условия, посочени на 

страница 6 от програмата за регистрация. Моята регистрация ще бъде взета под внимание само при получаване на 

плащането. 

 

Участниците са наясно, че тяхното изображение и / или глас може да бъде фотографиран, филмиран, записван или заснет 

през цялото времетраене на семинара. Те дават съгласието си на UIA, с подписването на този формуляр, правото да се 

експлоатира, възпроизвеждат и разпространяват изображения и записи с всички възможни средства, както известни и 

неизвестни, с помощта на всички медии, за неопределен срок и безплатно. 

 

F. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
 

� Чрез чек в € платим на UIA, адресиран до: UIA - 25 rue du Jour - 75001 Paris - France 
 

� Чрез банков трансфер в €, за сметка на платеца, в полза на Union Internationale des Avocats, основание 

quoting “2016 Sofia Seminar”, по следната банкова сметка: 

Société Générale – Paris Elysées Entreprise 
 91, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris - France 
 BIC / SWIFT N°: SOGEFRPP  
 IBAN: FR76 3000 3033 9200 0503 4165 164 
 

� Чрез кредитна карта: � Visa        �  Mastercard  

 Карта N°: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

 Валидна до: _ _ / _ _ 

 3 знака: _ _ _  

 Име на титуляра: …………………………………………………………………………………….......……….......…………………………… 

 
I authorise the Union Internationale des Avocats to debit the above mentioned credit card in the amount of € (EUR) ........... 
Аз разрешавам Международния съюз на адвокатите да задължи горепосочената кредитна карта в размер на € (EUR) .........  

 

 

 

дата: ……....../………..../….........            Подпис: ................................................................................................. 


