ПРОГРАМА

за научно-практическа конференция на Съюза
на офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА)
съвместно с Министерството на отбраната (МО),
Сдружение “Джордж Маршал”–България, Асоциацията
на комуникационни и информационни специалисти,
Софийския форум за сигурност, Центъра по мениджмънт
на сигурността и отбраната към БАН, Студентската
асоциация за изследване на международните отношения
и Студентския клуб на политолога

под патронажа на Президента на Република
България

“Адекватността
на
НАТО
съвременната и бъдещата среда
сигурност: Изводи за България.”
Тема:

в
за

Място: Централен военен клуб, зала „Тържествена”, София
Дата: 25.06.2015г.

08:30-09:00 Регистрация на участниците
09:00-09:05 Встъпително слово на председателя на УС на СОРА ген.майор (з) Съби Събев
09:05-09:15 Приветствие от президента на Република България
09:15–09:35 Слово на министъра на отбраната по актуални въпроси
на националната отбранителна политика и Програма 2020
09:35-09:50 Слово на зам.-министъра на външните работи
09:50-10:00 Въпроси и отговори от официалните лица
Първи панел: Предизвикателства на съвременната

среда за сигурност към НАТO

10:00-13:15 Модератор: г-н Йордан Божилов
10:00-10:20 Доклад „България в глобалния свят. Рискове и заплахи
за националната сигурност на Република България“ – д-р Георги
Кръстев, секретар на Съвета за сигурност на МС
10:20-10:35 Доклад “Нови
предизвикателства пред съюзната
политика за сигурност” – Християна Христова (МВнР)
10:35–10:50 Съдоклад "Сигурността на България - среда, политики и
възможни решения” - Бойко Ноев (СОРА)
10:50–11:10 Съдоклад „След Крим: Геостратегическият контекст и
НАТО“ - доц. Румен Кънчев (СОРА)

11:20 - 11:40 Кафе пауза
11:40-12:00 Съдоклад “Хибридната война като предизвикателство
пред съюзната сигурност и отбрана” – проф. Тодор Тагарев (ЦМСО БАН)
12:00–12:20 Съдоклад “Кризата в отношенията НАТО-Русия и
влиянието й върху съюзната сигурност” – посланик полк. о. з.
Валери Рачев
12:20–12:40 Съдоклад "Предизвикателства пред военноморската и
енергийната сигурност на България, ЕС и НАТО в широкия
Черноморски регион" - посланик Петър Попчев (СОРА)
12:40-12:55 Съдоклад “Единството на НАТО в променената среда за
сигурност” - подполк. о. р. Илия Налбантов (“Джордж Маршал”–
България)
12:55-13:15 Дискусия
13:15-13:45 Обяд

Засилване на отбранителните
способности на НАТО и на източните съюзни
държави
Втори

панел:

13:45-15:40 Модератор: ген.-майор (з) Съби Събев
13:45-14:05 Доклад “План за изграждане на способностите на
Въоръжените сили до 2020 г.” – вицеадмирал Румен Николов,
началник на отбраната на Република България
14:05-14:20 Съдоклад "Планиране на отбраната в променената среда
за сигурност - съюзни и национални аспекти" - полк. о. р. Георги
Тодоров (СОРА)
14:20-14:40 Доклад "Укрепване на съюзната отбрана и системата за
командване и контрол в източния регион на НАТО“ бриг. ген. о. р.
Бойко Симитчиев (АКИС)
14:40–15:05 Презентация „Проектите на УНИКОМ 2000 ТЕХ в
съвременната среда за сигурност“ – Орлин Георгиев
15:05–15:20 Съдоклад „Тероризмът като глобална заплаха” – Алекс
Танчев (СФС)
15:20–15:40 Дискусия
15:40-16:00 Кафе пауза
Трети панел: България и съюзните й задължения в

новата среда за сигурност
16:00–17:30 Модератор: ген.-лейт. (з) Атанас Запрянов

16:00-16:20 Доклад “За съюзните задължения на България в
променената среда за сигурност” – ген.-майор Съби Събев (СОРА)
16:20-16:35 Съдоклад “Участие на България в инициативите за
партньорство на НАТО и ЕС” полк (р), доц. Петър Моллов (СОРА)
16:35–16:55 Доклад „Обществената подкрепа за отбранителните
мерки на НАТО“ – капитан I ранг проф. д-р Янцислав Янакиев,
ИПИО (ВА)
16:55-17:30 Дискусия
17:30–17:40 Закриване на конференцията - ген.-майор (з) С. Събев
17:45-19:15 Коктeйл

