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ВСТЪПЛЕНИЕ  

 

Проф. д-р Веселин Вучков, Правно-исторически факултет, Югозападен 

университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

 

Уважаеми госпожи и господа,  

 

Казвам се Веселин Вучков и съм преподавател в ПИФ на ЮЗУ 

„Н. Рилски“ – Благоевград. 

„Национална сигурност и миграционен натиск: рискове и 

решения“ – това е темата, която обсъждахме с Ректора на ЮЗУ доц. 

Юруков и с Деканското ръководство на ПИФ преди около два месеца 

като тема, подходяща за провеждане на Кръгла маса. Очевидно е, че с 

течение на времето актуалността на тази тема не само не отслабва; 

напротив – тя се явява централен дневен ред на международната 

политика, на вътрешната политика на България, на страните от 

Балканския полуостров. Това е тема, която фокусира вниманието на 

държавни институции с най-широк периметър от функции, на 

общинските власти на територията на почти цялата страна, на 

неправителствения сектор, на експерти. 

Функционира ли убедителна европейска политика за управление 

на миграционните потоци към Стария континент? 

Взаимодействат ли координирано граничните държави на 

Европейския съюз и на Шенгенското пространство със своите съседи по 

повод бежанския натиск? Справедливи ли са т. нар. Дъблински 

регламенти, изискващи регистрация на лицата в първата по маршрута 

страна на ЕС и последващото им връщане, ако бъдат установени 

другаде? Решенията ad hoс от последните месеци (разпределения по 

квоти; споразумения с Република Турция и др. под.) – придават ли 

устойчивост и дългосрочност на решението? 

Какво е съотношението между предприетите национални мерки 

през последната година в някои държави (изграждане на преградни 

съоръжения и др. под.) и общоевропейските мерки? Кое надделява в 

крайна сметка и кое трябва да надделява? 

Как политическите проблеми в Близкия изток и в Северна 

Африка, както и в редица държави от Балканския полуостров, влияят 

върху тези процеси? Има ли опасност огромните потоци от хора, 

търсещи закрила, да се превърнат в инструмент за своеобразна 

политическа търговия? 

А какви са предизвикателствата пред България? Каква е реалната 

сила на бежанския натиск днес и какво ще се случи в следващите два, 

шест, дванадесет месеца? 
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Ето това са част от въпросите, които – надявам се – ще бъдат 

обсъдени днес. Нашата цел – на ръководството на Университета и на 

Факултета, на организаторите – е в една по-спокойна обстановка, 

присъща на по-академичната атмосфера, да дадем своя принос при 

решаването на този толкова труден, многоаспектен проблем, какъвто е 

миграционният натиск. 

Бих искал да споделя с аудиторията днес, че преди няколко 

месеца, през есента на 2015 г., в началото на учебната 2015/2016 година, 

Правно-историческият факултет разкри нова специалност – 

„Национална сигурност“. Това се случи след специална процедура, 

включваща оценка и доклад на Националната агенция за оценяване и 

акредитация (НАОА). С удовлетворение мога да споделя – това могат да 

кажат най-точно Ректорът доц. Юруков и Деканът проф. Белова – че 

интересът на студентите към новата специалност „Национална 

сигурност“ е много голям. Радвам се, че част от нашите нови студенти 

са тук сред нас! 

Преди да дам думата за две встъпителни приветствия, позволете 

ми да представя гостите и участниците в Кръглата маса: 

- Явор Хайтов, зам.-председател на 43-то ОНС; 

- Красимир Каракачанов, зам.-председател на 43-то ОНС; 

- Цветан Цветанов, председател на Комисията по вътрешна 

сигурност и обществен ред към 43-то ОНС, бивш министър на 

вътрешните работи; 

- Ангел Джамбазки, депутат в Европейски парламент; 

- Румен Петков, зам.-председател на Политическа партия 

„АБВ“, бивш министър на вътрешните работи; 

- Борислав Миланов, народен представител в 43-то Народно 

събрание; 

- д-р Валентин Радев, депутат в 43-то Народно събрание, 

бивш зам.-министър на отбраната; 

- Атанас Стоянов, народен представител в 43-то Народно 

събрание;  

- Светослав Белемезов, народен представител в 43-то 

Народно събрание;  

- Петя Първанова, председател на Държавна агенция за 

бежанците при Министерския съвет; бивш служебен министър на 

вътрешните работи; 

- Кирчо Киров, заместник-председател на Държавна 

агенция за бежанците при Министерския съвет; 

- ген. лейт. (о.р.) Аню Ангелов, Съветник към политическия 

кабинет на министър-председателя; 

- ген. лейт. (о.р.) Атанас Запрянов;  
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- д-р Георги Кръстев, Съветник към политическия кабинет 

на министър-председателя, секретар на Съвета по сигурността към 

Министерския съвет; 

- ген.-лейт. д-р Ангел Антонов, ръководител на 

Националната служба за охрана към Президента на Републиката; 

- бриг. ген. Борислав Сертов, ръководител на Военна 

полиция, Министерство на отбраната; 

- комисар Васил Митов – ръководител на Регионална 

дирекция Гранична полиция – Кюстендил; 

- ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, Център за изследване 

на демокрацията; 

- полк. Петър Иванов, Сухопътни войски, Министерство на 

отбраната, Военно формирование 22450; 

- комисар Борислав Муеров, ръководител на звеното 

Охранителна полиция – СДВР, МВР; 

- Явор Сидеров, съветник към кабинета на вицепремиера 

Меглена Кунева – Министерски съвет;  

- Доц. д-р Йордан Величков, преподавател в ПИФ на ЮЗУ;  

- д-р Давид Сукалински, преподавател в ПИФ на ЮЗУ и 

зам.-председател на Патентно ведомство; 

- Мирослав Димитров, Държавна агенция „Технически 

операции“ към МС; 

- проф. д-р Владко Иванов, Академия на МВР; 

- д-р Спас Ташев, БАН; 

- проф. дин Нина Дюлгерова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград. 

Необходимо е да подчертая и приноса на ръководството на 

Правно-историческия факултет при ЮЗУ – проф. д-р Габриела Белова 

(декан), и двамата заместник-декани – доц. д-р Николай Марин и доц. д-

р Валентин Василев.  

 

ВСТЪПИТЕЛНИ ПРИВЕТСТВИЯ: 

- доц. д-р БОРИСЛАВ ЮРУКОВ – Ректор; 

- г-н АТАНАС КАМБИТОВ – Кмет на община Благоевград. 

 

11 април 2016 г. 

Югозападен университет „Н. Рилски“ – гр. Благоевград  

 


