Кръгла маса в Стара Загора

ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА
И БЕЖАНСКА КРИЗА
В Стара Загора, един от най-големите гарнизони на
Българската армия в миналото и днес, се състоя Кръгла маса на
тема „Актуални аспекти на отбранителната политика на страната и
бежанската криза от 2013 г.“ Организатор на проявата бе клубът на
Съюз „Атлантик“ в Града на липите с председател капитан о. р.
Недялко Недялков.
В отлично подготвената зала се състоя близо петчасова
дискусия, в която участваха членове на Управителния съвет на
СОРА, резервисти и действащи офицери от Стара Загора,
представители на общината, членове на неправителствени
организации и журналисти.
За капацитета на България и изпълнението на Националния
план за справяне с бежанската криза говори капитан I ранг (з) Васил
Данов.
Старши инспектор Злати Дрянов, началник на група в
Районната служба за противопожарна безопасност и защита на
населението,
запозна
участниците
с
организацията
и
взаимодействието между институции и звена при бедствия и
аварии.
Старши инспектор Петко Петков, началник на група в
Областната дирекция на МВР в Стара Загора, изнесе съдоклад за
дейностите на МВР при повишен миграционен натиск и при масово
навлизане на чужди граждани, търсещи закрила.

Подполковник Стоянов от Втора Тунджанска механизирана
бригада говори за сформирането, развитието, мисиите и приноса на
едно
от
най-славните
български
съединения
към
евроатлантическата кауза.
Доклад за приоритетите и възможностите на отбранителната
ни политика изнесе полковник о. р. Илия Налбантов.
Генерал-лейтенант
(з)
Атанас
Запрянов
анализира
отбранителния бюджет за 2014 г. и приноса му за оперативните
способности на Българската армия.
Председателят на Съюз „Атлантик“ генерал-майор (з) д-р Съби
Събев направи сравнителен анализ на отбранителните ресурси и
способности между България и другите малки съюзни държави в
НАТО.
Съдоклад на тема „Резервът на Въоръжените сили и
възможностите му за нарастване на отбранителните способности“
изнесе полковник Зарко Шишманов, началник на Военното окръжие
в Стара Загора.
Полковник (з) Петър Димитров сподели вижданията на СОРА
за разработването на дългосрочна визия за развитието на
въоръжените сили на Българската армия.
Доктор по история Ангел Динев представи увлекателната си
книга „Видни старозагорци, командвали Българската армия през
Балканските войни“. Авторът проследява съдбата на генерал
Михаил Савов и на още шестима видни пълководци, родени в Стара
Загора, въз основа на богат документален материал доказва
неоценимия им дял в най-ярките победи на българското оръжие.
Състоя се и пресконференция, на която участниците в
кръглата маса, активисти и експерти на Съюз „Атлантик“ отговориха
на множество въпроси, зададени от представители на централни и
регионални медии.
Благодарим на старозагорци, на капитан Недялко Недялков и
на всички колеги за отличната организация и за щедрото

гостоприемство, изрази общото удовлетворение генерал Събев в
словото си при закриване на кръглата маса.
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