
  
 

 

 
ВЪЗХОДЪТ НА ФАШИЗМА В ЕВРОПА 

  

международна конференция 
  

София, 03.06.2017г. 
  
  

ПРОГРАМА 
  

10:00 часа 
  

Откриване на конференцията 
Маргарита Милева 

председател на ПП „Българската левица”, вице-президент на Партия на Европейската 
левица 

 
Встъпително слово по темата 

Анжел Вагенщайн 
антифашист, световноизвестен писател и киносценарист, общественик 

 
  

10:30 – 11:30 часа 
  

Причини за възхода на фашизма в Европа 
Еди Санчес 

професор по политически науки и социология в Университета Complutense de Madrid и 
директор на Фондацията за марксистки изследвания (Испания) 

 
Кой има полза от реабилитацията на фашизма 

Борис Боев 
доктор по история и член на Движение „23 септември” 

 
Образованието като територия на новия фашизъм 

Велиана Христова 
журналист 

 



11:30 – 12:00 часа 
  

Дискусия 
  

Модерация: Тодор Тодоров 
  
 

12:00 – 12:15 часа 
  

Кафе-пауза 
  
 

12:15 – 13:15 часа 
  

Неонацизмът в Европа и мълчанието на Европейския съюз 
Велислава Дърева 

журналист, публицист, правозащитник 
 

Възходът на неофашизма в Източна Европа: причини и последици 
Денис Якимовский 

член на Управителния съвет на Партия на Европейската левица, член на Изпълнителния 
съвет на Партия на комунистите на Молдова, лидер на Съюза на комунистическата 

младеж на Молдова 
 

Модерни форми на проявление на идеологията и практиката на фашизма 
Валери Укналев 

вице-президент на Беларуската партия на левите „Справедлив свят“ 
  

13:15 -13:45 часа 
  

Дискусия 
  

Модерация: Вергиния Костадинова 
  
 

13:45 – 14:30 часа 
  

Обяд 
 
  

14:30 – 16:00 часа 
  

Историческата подплата на съвременната пропаганда на фашизма в България 
Иван Петрински 

историк и главен уредник в Националния исторически музей 
 

Случаят на Златна зора 
Йоргус Верверис 

ръководител на Департамента за Европейска политика на Сириза, Гъргия 
   

 



Националният фронт във Франция: неговата същност и стратегия 
Винсент Буле 

член на Управителния съвет на Партия на Европейската левица, член на международния 
и европейския сектор на Френската комунистическа партия 

 
Възходът на "Алтернатива за Германия" и стратегиите срещу тях 

Андреас Гюнтер 
ръководител на Департамента за международна политика и член на Международната 

комисия на DIE LINKE (Германия) 
 

Атипичните тенденции на десните в Унгария 
Ласло Шолимар 

представител на Работническата партия на Унгария 2006 
 

16:00 – 17:00 часа 
  

Дискусия 
  

Модерация: Ирина Алексова 
 
  

17:00 – 17:20 часа 
  

Кафе – пауза 
 
  

17:20 – 18:00 часа 
  

Фашизмът заплахата днес 
Димитър Панайотов 

студент,  участник в Движение „23 септември”, член на НК на ПП „Българската левица” 
 

Антифашистки отговори и задачи на Левицата 
Борис Цветков 

председател на Градската организация на БАС 
 

18:00 – 18:30 часа 
  

Дискусия 
  

Модерация: Александър Благоев 
 

  
18:30 часа 

  
Закриване на конференцията 

  


