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КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА ЧЛЕНСТВОТО: 

„ДЕСЕТ ГОДИНИ В НАТО, ВИЗИЯ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТ“ 

ФОРУМ НА БЪЛГАРСКАТА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКА ОБЩНОСТ 
София, 28 март 2014 год.  

Зала „Тържествена“, 2-ри етаж, Централен военен клуб  

09.00- 09.30 РЕГИСТРАЦИЯ 

09:30 -10.30 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 

Встъпителни думи: Ген. м-р ( р) Съби Събев, председател на Сдружението на 
офицерите от резерва „Атлантик“, бивш началник на управления J3 и J5 на Ге-
нералния щаб на БА и военен представител в НАТО.  

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ: 

- НП Росен Плевнелиев, Президент на Република България (очакваме потвърж-
дение). 

- НП д-р Желю Желев, Президент на Република България (1990- 19997) 

- НП Петър Стоянов, Президент на Република България (1997-2002) 

- д-р Жерлинда Нейхуз, дирекция „Публични политики“ в НАТО 

10.30 – 12.30 „ФОРУМ НА МЪДРЕЦИТЕ” 

Без съмнение, разширяването на НАТО беше и ще остане процес на големи ин-
телектуални и политически усилия, отразяващи множество исторически, страте-
гически и културни фактори. Защитниците на идеята за разширяването на НАТО 
се основаваха на рациото за нов облик на Алианса, който да обединява САЩ и 
Европа в пост-съветската ера така, по който го направи по време на Студената 
война. Интелектуалци от двете страни на Атлантика, някои част, а други извън 
правителствата и НАТО, изиграха ключова роля при осигуряването  на успеха на 
тези усилия.  

Модератор: НП Валери Рачев, Центъра за мениджмънт на сигурността и отб-
раната 



събитието се спонсорира от дирекция „Публични политики“, НАТО  

 
Дискутиращите: 

- д-р Кристофър Донъли, бивш специален съветник на генералния секре-
тар на НАТО по въпросите за Централна и Източна Европа, в момента 
професор в Академията на отбраната на Обединеното кралство, Co-ди-
ректор на новосформирания Институт за държавно управление. 

- НП д-р Соломон Паси - Министър на външните работи (2001-2005), 
основател на Атлантическия клуб в България.  

- д-р Робърт Кенеди, професор в училище по международни отношения 
„Сам Нън”, служител по въпросите на външните работи на агенцията 
САЩ за контрол над въоръженията и разоръжаването, професор в Цен-
търа за национални изследвания на сигурността „Дуайт Айзенхауер“ на 
колежа на сухопътните войски на САЩ, граждански заместник-началник 
на Колежа по отбраната на НАТО в Рим - Италия, директор на Европейс-
кия център за изследване на сигурността „Джордж Маршал, Гармиш-
Партенкирхен, Германия, председател на Консорциума на военните ака-
демии и институти по изследване на сигурността, но преди всичко оста-
нало - пилот от ВВС на САЩ. 

 
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 
 

12:30 – 13:00 Кафе и сандвичи  

13:00 – 14:15 ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ: 
 

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСЕНСУС ЗА НАТО И ЕВРОПА 
 

Вътрешната политика на България и политическата конфронтация на „прехода” 
между 1990 г. и март 1997 г. оставиха обществото и институциите на страната 
далеч от какъвто и да било сериозен дебат за европейската и евроатлантическата 
перспектива на страната. Решението на Правителството на 17 февруари 1997 г. 
за стартиране на активен процес на присъединяване към НАТО сложи край на 
неубедителния дебат за позицията на страната по отношение на своята евро-
пейска и трансатлантическа перспектива. България вече не бе „специфичния 
случай” в Европа. Ръководството на страната изостави неясните и неангажиращи 
формулировки на предишните правителства и предприе интензивни концепту-
ални, политически и практически действия за интеграцията на България в евро-
пейските и евро-атлантическите институции. 

 
Модератор: проф. Пламен Пантев, Директор, Институт за изследване на си-
гурността и международните отношения 

Дискутиращите : 

- д-р Огнян Минчев, директор на Института за регионални и изследване 
на сигурността, автор и и редактор  на „България за НАТО 2002” 

- д-р Владимир Шопов, директор, София Аналитика  

- д-р Красен Станчев, съосновател и председател на Института за пазарна 
икономика 
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ДИСКУСИЯ 

14:15 – 14:45 Кафе пауза 

14:45 – 16:00 
 

ПОЛИТИКО-ВОЕНЕН ФОРУМ: 

НАТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОМЯНА 

През годините след края на Студената война, НАТО доказа своята стойност като 
жизненоважен инструмент в съвместното начинание на трансатлантическата 
общност за насърчаване на свободата, сигурността и стабилността. България се  
доказа като надежден съюзник, за да се ползва от гаранцията, предоставена от 
НАТО, но също така да даде, съобразно възможностите си – политически и вое-
нен принос към ефективността на Алианса. Дали членство в НАТО може да  се 
превърне в един общ знаменател, както за българската външна политика, така и 
за вътрешната социална и икономическа трансформация? Какви са постижени-
ята след десет години членство в НАТО, какво повече може да се направи? Дали 
България използва пълния си потенциал за принос към мисиите и операциите на 
Алианса, както и възможностите за развитие на способностите? 

Модератор: генерал м-р (р ) Съби Събев 

Дискутиращите: 

- НП Аню Ангелов, министър на отбраната (2010-2013) 

- генерал-лейтенант (р) Атанас Запрянов, бивш заместник-началник на 
Генералния щаб на БА и военен представител на Република България в 
НАТО 

- полк. (р) Божидар Борисов, командир на пехотен батальон в Ирак 
(2004) 

ДИСКУСИЯ 

16:00 – 16:30 Кафе пауза 

16:30 – 17:30 

 

ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО: 

НАТО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА;  
БЪЛГАРИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАТО 

В един непредсказуем свят НАТО остава основен източник на стабилност. На 
фона на икономическата криза, разпространението на нестабилност в съседните 
на ЕС страни и съживяването на религиозния фанатизъм, НАТО се адаптира 
непрекъснато, за да отговори на изискванията на динамичната среда на сигур-
ност. Дали НАТО сега е по-ефективно и ефикасно, отколкото по всяко време в 
историята си, и ще трябва ли да поддържа инерцията на трансформацията? 
Каква е роля има и трябва да поддържа България? Какви са адекватните полити-
чески, военни и оперативни амбиции? Как България може да допринася за евро-
пейската и регионалната сигурност? 

Модератор: д-р Тодор Тагарев, министър на отбраната (март - май 2013) 

Дискутиращите : 

- г-жа Ася Давидова, заместник-министър на отбраната (март - май 2013), 
директор на дирекция Политически въпроси, Министерство на външните 
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работи 

- проф. Джон Криндлер, Център за европейски изследвания на 
сигурността „Джордж Маршал” 

- д-р Чавдар Пенков, Мениджър „Проекти по националната сигурност”, 
ИТА Инженеринг ООД, АКИС 

- д-р Велизар Шаламанов, директор на дирекция в Агенцията 
комуникации и информация на НАТО, бивш заместник-министър на 
отбраната за политиката и планирането (ноември 1998 - юни 2001 г.) 

ДИСКУСИЯ 

17:30 – 19:30 Коктейл   

 


