
          
 

Тази кръгла маса се провежда финансовата подкрепа на фонд „Вътрешна сигурност – 
Полиция“ на Европейския съюз. За нейното съдържание отговорност носи единствено 
организаторът и по никакъв начин не може да се счита, че тя отразява мнението на 
Европейската комисия. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ И БОРБАТА С ТРАФИКА НА ХОРА 

(NET-COMBAT-THB CHAIN) 

 

Кръгла маса 

Център за изследване на демокрацията, ул. „Александър Жендов“ №5  

24 октомври 2019 г. 

ПРОГРАМА 

8:45 Регистрация на участниците 

9:00 Откриване 

Камелия Димитрова, секретар, Национална комисия за борба с трафика на 

хора 

Д-р Мария Йорданова, главен експерт, Правна програма, Център за изследване 

на демокрацията 

9:15 Представяне на инициативата „Сътрудничество между структурите за борба с 

трафика на хора и засегнатите икономически сектори за противодействие на 

веригите за трафик“ (NET-COMBAT-THB CHAIN); основни насоки от Наръчника на 

икономическите сектори за борба с трафика на хора 

Миряна Илчева, старши анализатор, Правна програма, Център за изследване 

на демокрацията 

9:45 Трафикът на хора с цел трудова експлоатация, актуални тенденции във 

въвличането на икономическите сектори, ролята на публично-частните 

партньорства в противодействието на експлоатацията  

Добряна Петкова, главен експерт, Национална комисия за борба с трафика на 

хора 

10:00 FLOW – нелегални парични потоци и жертви на трафик на хора с цел трудова 

експлоатация 

Антон Кожухаров, анализатор, Програма „Сигурност“, Център за изследване на 

демокрацията 

10:30 Сътрудничество в противодействие на трудовата експлоатация 

Габриела Димитрова, директор дирекция „Международно сътрудничество и 

международни организации“, Българска търговско-промишлена палата 

Атанаска Тодорова, главен експерт „Пазар на труда“, Конфедерация на 

независимите синдикати в България   

Цветелина Иванова, председател, Федерация на независимите строителни 

синдикати  



Кръглата маса се провежда в партньорство с  
Националната комисия за борба с трафика на хора 

 

 

 

 

Димитър Златанов, експерт „Европейски проекти“, CATRO България 

11:45 Интернет и трудовата експлоатация 

Стефан Ралчев, главен експерт, Национална комисия за борба с трафика на 

хора 

Миряна Илчева, старши анализатор, Правна програма, Център за изследване 

на демокрацията  

12:30 Дискусия „Бъдещи инициативи за превенция и противодействие на трафика на 

хора с цел трудова експлоатация“ 

Модератор: Д-р Мария Йорданова, главен експерт, Правна програма, Център 

за изследване на демокрацията 

13:00 Обобщение и закриване, обяд 


