
	

 
Сдружение „Джордж С. Маршал“ – България 

																																																								  

 

На 24 февруари 2017 г., във Военния клуб в гр. Пловдив, сдружение „Джордж С. Маршал“ 
– България, съвместно с дирекция „Публична дипломация“ на НАТО, Министерството на отбраната 
на Република България, Посолството на САЩ в България, фондация „Конрад Аденауер“ в България и 
под патронажа на президента на Република България в периода 1997-2002 г. – г-н Петър Стоянов, 
организира събитие на тема: „20 години принос на НАТО към регионалната сигурност в 

Югоизточна Европа и Черноморския регион: Перспективата на България за възможностите и 
предизвикателствата по пътя напред“. 

Мероприятието ще се проведе в две части: затворен работен семинар с участието на 20 
студенти или завършили специалности в областта на международните отношения, сигурността и 
отбраната (09:30 – 16:00) и панелна дискусия (16:30 – 20:00). 

При проявен интерес от Ваша страна, може да се включите в подбора за участие в работния 
семинар. По този начин ще имате възможност да научите повече за членството на България в НАТО, 
да изразите позиция и мнение по различни въпроси, свързани с него, както и да покажете умения за 
вземане на важни решения чрез участие в симулационна игра. Лектори в рамките на работния 
семинар ще бъдат представители от НАТО, фондация „Конрад Аденауер“ в България, както и 
експерти от сдружението. 

Представилият се най-добре по време на работния семинар, ще получи възможност да се 
включи в панелната дискусия с участието на президент Петър Стоянов, г-н Стефан Петров – 
служебен заместник-министър на отбраната на Република България, г-н Джейми Ший – заместник 
помощник генерален секретар по възникващите предизвикателства за сигурността на НАТО,  
г-н Роберт Пшчел – представител от Главната квартира на НАТО, полк. Джеймс Кроухърст – аташе 
по отбраната на САЩ в България и г-н Торстен Гайслер – ръководител на фондация „Конрад 
Аденауер“ в България. Модератор ще бъде доц. д-р Велизар Шаламанов – служебен министър на 
отбраната на Република България в периода от м. август до м. ноември 2014 г. 

За участие в подбора е необходимо да изпратите следните документи по електронен път на 

адрес: info@gcmarshall.bg, в срок до 17.02.2017 г.: 
 Автобиография с координати за връзка (европейски формат); 

 Писмена разработка (курсова работа, доклад, есе, публикация), изготвена от Вас в процеса 
на следване или актуална такава, на тема в сферата на международните отношения, 

сигурността и отбраната - до 2 печатни страници, Times New Roman 12. 

На 21.02.2017 г., участниците ще бъдат информирани за резултатите от извършения подбор по 
електронен път. Организаторите на мероприятието ще осигурят обяд и транспорт в двете посоки за 
избраните участници. 

За допълнителни въпроси: +359 879 161 585 


