ПРОГРАМА
за научна конференция на тема “Отбранителните
способности на НАТО и ЕС. Приносът на Р. България за
тяхното изграждане и развитие”
Съорганизатори:
Съюз на офицерите от резерва „Атлантик”
Министерство на отбраната
Софийски форум за сигурност
Асоциация на комуникационните и информационните
специалисти
Студентски клуб на политолога
Студентска асоциация за изследване
на международните отношения
Дати на провеждане: 8 и 9 април 2013 г.
Място: Централен военен клуб
08.04 (понеделник)
08:30-09:00 Регистрация
09:00-09:10 Встъпително слово на председателя на УС на СОРА
09:10-09:30 Откриване на конференцията и встъпително слово на
министъра на отбраната Тодор Тагарев
09:30-09:40 Въпроси и отговори
Първи панел:
Политически аспекти на отбранителните способности
на НАТО и ЕС
09:40-12:40 Модератор: Йордан Божилов
09:40-10:00 Доклад “Отношенията НАТО-ЕС в контекста на изграждането
на отбранителните способности: партньорство, конкуренция или нещо
друго” - Петко Дойков (МВнР)
10:00-10:20 Презентация на фирма DIEL Defence: Ракета РБС-15 МК3 –
г-н Карстен Янц
10:20-10:40 Съдоклад “Сигурна/Безопасна Европа – перспективи и
реалност”– Ивелина Атанасова (САИМО)
10:40-11:00 Кафе пауза
11:00-11:15 Доклад “Връзки и зависимости днес между отбранителните
способности на НАТО и ЕС и националните отбранителни способности” ексминистър Аню Ангелов

11:15-11:30 Съдоклад “Влияние на европейската дългова криза върху
отбранителните способности на НАТО. Възможна ли е интелигентна
отбрана с ограничени ресурси?” – Гергана Йорданова
11:30-11:50 Съдоклад „Новите предизвикателства пред европейските
отбранителни способности при управлението на кризи в условията на
Арабската зима” - Емил Марков (СКП)
11:55-12:10 Съдоклад “Обща политика за сигурност и отбрана на ЕС” –
Алекс Петков
12:10-12:40 Дискусия
12:40-13:30 Обяд
Втори панел:
Военни аспекти на отбранителни способности на НАТО
и ЕС и българското участие
13:30-17:00 Модератор: ген.-майор о. р. д-р Съби Събев
13:30-13:50 Доклад “Приносът на Българската армия в изграждането на
военните способности на НАТО и ЕС” полк. Димитър Мецов (ЩО)
13:50-14:10 Съдоклад “Отбранителните способности като амбиция и
реалност” – Йордан Божилов (СФС)
14:10-14:30 Презентация на DIEL Land System: Модернизация на
бронетанкова техника – г-н Клаус-Петер Фургиери
14:30-14:50 Съдоклад “ Развитие на оперативните способности на БА за
изпълнение на национални задачи” - ген.-лейт. (з) Кирил Цветков (ОСВО)
14:50-15:10 Доклад “Негативни тенденции в развитието на европейските
военни способности” – ген.майор о. р. д-р Съби Събев
15:10-15:30 Кафе пауза
15:40-16:00 Съдоклад “Традициите на БА през най-добрите й години” –
к.д.п. Атанас Илев (Съюз на възпитаниците на Военното на Н. В. училище,
ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство)
16:00-16:20 Презентация “Организационни и културни предизвикателства
при многонационални операции на НАТО”- кап. I ранг проф. Янцислав
Янакиев (ИПИО)
16:20-16:40 Съдоклад “Ролята и мястото на гражданското общество в
изграждането на отбранителните способности на страната” – ген.-майор (р)
Нонка Матова
16:40-17:20 Дискусия
17:30-19:00 Коктейл по случай 9-та годишнина от членството на България
в НАТО

09.04 (вторник)
Трети панел:
Европейската отбранителна индустрия в изграждането
и развитието на отбранителните способности на НАТО
и ЕС и българското участие
09:00-12:00 Модератор: доц. Златогор Минчев
09:00-09:20 Съдоклад “Състояние и перспективи за развитие на
технологичните възможности на Р България за изграждане и поддържане
на национални и принос към съюзните способности” – проф. Христо
Христов, доц. Васил Тотев (ИО)
09:20-09:40 Доклад „Възможности на ТЕРЕМ ЕАД за изграждане и
поддържане на мирновременните и военновременни способности на БА и
участие в кооперирани производства с НАТО и ЕС” – доц. инж. Станчо
Петков ( изп. директор на „ТЕРЕМ” ЕАД)
09:40-10:00 Презентация на Института по металознание
10:00-10:20 Доклад “Нови предизвикателства в академичните изследвания
по киберсигурността” – доц. Златогор Минчев (БАН)
10:20-10:40 Кафе пауза
10:40-11:10 Дискусия
11:10-11:20 Общи изводи и закриване на конференцията – ген.-майор о. р.
Съби Събев

