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ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА 

ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, 

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА 

27 февруари 2020  

Представителство на Европейската комисия в България 

Ул. „Г. С. Раковски“124, София   

 

Организатор 

Българска Чийвнинг асоциация  в сътрудничество с Британско посолство в България, Институт за 

изследване на населението и човека към БАН, СУ „Св. Климент Охридски " и Британско-българска 

бизнес асоциация. 

Лектори 

Г-н Томислав Дончев, Вицепремиер на Р.България 

H.E г-жа Ема Хопкинс, Посланик на Обединеното кралство в България 

Г-жа Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика на България 

Професор Дейвид Коулман, професор по демография в Оксфордския университет, Великобритания 

Професор Ирена Котовска, Институт за статистика и демография, Варшавски университет по 
икономика  

Г-н Надеем Илахи, старши постоянен представител на Международния валутен фонд във Варшава 

Доц. д-р Георги Бърдаров СУ „Св. Климент Охридски " 

Професор д-р Венелин Георгиев, Отдел за национална и международна сигурност, НБУ 

Доц. д-р Стоянка Черкезова, катедра по демография, Институт за изследване на населението и човека 
към БАН 

Професор д-р Татяна Коцева и доц. д-р Елица Димитрова - Институт за изследване на населението и 
човека  към БАН 

Гл. ас. д-р Иво Цеков, катедра „Международно право и международни отношения“, Юридически 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Г-н Юлиян Михов, главен лидер за развитие на ЦИЕ, Прайс Уотърхаус Купърс България 

Г-н Ян Скварил, партньор, Next Consult 

Г-н Цветан Симеонов, президент, Българска търговско-промишлена палата 

Г-жа Росица Стелянова, Асоциация на индустриалния капитал в България 

Г-жа Боряна Димитрова, мениджър, Алфа Рисърч 

 

 

 



Акценти 

 Съвременни демографски тенденции, динамика и предизвикателства в Европа, България и на 

други места в света, политически последици от демографските промени в Европа 

 "Коренно новите демографски модели на поведение и мислене в Европа и България през XXIв." 

 Новият свят в лицето на застаряващите общества - предизвикателства и възможности за Европа 

и България 

 Кое поражда новите демографските процеси и тенденции в Европа и България 

 Решения за недостиг на работна ръка в Европа. Как да стимулираме икономическото развитие 

при новите демографски тенденции в България 

 Стратегии и решения при  свиване на пазара на труда и справяне с демографските 

предизвикателства – примера на други страни  

 Семейната политика при бързото намаляване на фертилността/раждаемостта в страните от ЦИЕ 

 Визия за семейната политика в подкрепа на децата и семействата в България и как това се 

отразява на пазара на труда и икономическото развитие 

 Нови източници на растеж на бизнеса при променяща се демография? Променящият се характер 

на работа и умения 

 Демография, способности и сигурност 

 Демографските промени като заплаха от ново поколение за сигурността и развитието на България 

Партньори 

Bloomberg TV Bulgaria 

 

 
 

Кога и къде 

27 февруари 2020 г. от 9ч. до 13 часа 

Представителство на Европейската комисия в България 

Улица „Георги С. Раковски“ 124,  София 

 

Работни езици- български и английски 

Краен срок за регистрация 

26 февруари 2020 г.  Регистрирай се тук  https://forms.gle/bSJYCC7wuGfmQGWf8 или изпратете имейл 

на chevening.bg.events@gmail.com . Събитието е безплатно. Разходи за пътуване и настаняване се 

покриват от участниците. 

Изложители и Спонсори 

Кръглата маса за демографията ще предоставя възможност за изложбена зона която ще бъде 
стратегически разположена в зоната за регистрация, и залата където ще се провежда събитието.  

Проспектът за спонсорство предлагаразлични възможности и при интерес можем заедно създадем 
персонализиран спонсорски пакет. 

  
Контакти 

Свържете се с нас за въпроси Chevening.bg@gmail.com  

https://forms.gle/bSJYCC7wuGfmQGWf8
mailto:chevening.bg.events@gmail.com
mailto:Chevening.bg@gmail.com

