РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ
НА КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ
И ОТБРАНА
Национална дискусия за развитие на сигурността
и защитата на България в НАТО и ЕС
18 май 2017, София, Централен военен клуб,
зала „Тържествена“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
09:00

Регистрация на участниците

09:30

Откриване
ген.-майор (о.з.) Ангел Златилов, председател на УС на СОРА

09:35

„VIP“ панел: „Намерения и приоритети ръководство в сектора „Отбрана“ на
новото държавно. Изказвания от:

10:15

-

президента Румен Радев или негов представител;

-

министъра на отбраната Красимир Каракачанов;

-

ген.-лейтенант Андрей Боцев, началник на отбраната.

Кафе пауза
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10:30

Първи панел: „Новите предизвикателства пред колективната сигурност и отбрана
в региона: какво означава това за България“
През последните три години регионът, към който принадлежи България, стана
своеобразна пресечна точка на два ясно изразени „фронта“, носещи несигурност и
нестабилност. Мултиплицирането на негативните проявления, идващи от изток
и юг, правят средата за сигурност в непосредствена близост до България
динамична

и

трудно

предвидима,

изправяйки

страната

ни

пред

нови

предизвикателства.
Какви опасности и рискове произтичат от тези и редица други фактори, пред
които е изправена България днес? Основният въпрос е как да бъдат гарантирани
сигурността и защитата на държавата. За какви заплахи трябва да бъде
подготвена България? Какви са нашите истински възможности? Какво можем да
направим заедно в НАТО и ЕС за общата сигурност и отбрана?
В този панел приеха да участват министрите на отбраната Тодор Тагарев
(2013), заместник-министърът на отбраната доцент Румен Кънчев (19971999), посланиците Илиян Василев и Петър Попчев и ген.-лейтенант (о.з.) Ч.
Червенков.
12:30

Обедна почивка

13:30

Втори панел: "Състояние и перспективи за развитие на отбраната на България"
В този панел ще се опитаме да дадем отговор на следните три въпроса:
Първият: какво е равнището на националната отбрана? Оценките в доклада за
състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г. станаха основателен
повод за загриженост сред българската общественост.
Вторият въпрос е каква отбрана е нужна на страната ни. Повишаването на
отбранителния капацитет ще зависи от способността да се преодолее
инертността на обществените нагласи, че членството на България в НАТО и ЕС
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дава изключителни гаранции за сигурността и защитата ни. Укрепването на
отбраната не е само национален въпрос, но и приоритет с колективни измерения.
Третият въпрос е какво може да си позволи да похарчи Република България за
развитие на способностите на Въоръжените сили. И още: с какви темпове и как
през следващите години може да бъде преодоляно изоставането? Стоим пред
значителни предизвикателства. Как да намерим спасителен баланс, какво бихме
искали и какво можем да си позволим в превъоръжаването на армията, са някои от
приоритетните цели на новото правителство.
Отговорите на тези въпроси, включително за приноса на страната ни в
справедливото споделяне на тежестта и отговорностите в НАТО и
ефективното и ефикасно изразходване на парите на българските
данъкоплатци ще бъдат разисквани от министрите на отбраната Аньо
Ангелов (2010-2013) и Велизар Шаламанов (2014) и от ген.-майор (о.з.) д-р Съби
Събев.
15:15

Кафе пауза

15.30

Трети панел: Западни Балкани
Политическите кризи, последвани от нестабилност в страните от Западните
Балкани (ЗБ), също са немаловажен фактор, който влияе върху процесите в
нашето общество, а в определена степен може пряко да застраши сигурността и
отбраната ни.
В този панел бихме искали да погледнем към Западните Балкани през няколко
аспекта: перспективите за евро-атлантическото бъдеще в контекста на
наслагването на нови рискове върху вече съществуващите; и дали този регион се
превръща в арена на геостратегически сблъсъци. Какви опасни последици биха
могли да възникнат? Какви политики следва за изработи българската държава
към страните от Западните Балкани?
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В този панел великодушно приеха да участват нашите приятели и изявени
експерти Йордан Божилов, Любомир
Стефан Хаджитодоров и М. Соколов.
17:00

Заключителни коментари

17:30

Коктейл

Кючуков, Весела Чернева, проф. д-р

