
ПРОЕКТ!

Дата: 05 - 06 юни 2018 г.

Място: Зала 1, етаж 1, Централен военен клуб, София, България
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* Групова работа

Обяд

Начини за повишаване на ефективността на Системата за национална сигурност*

модератор: подп. Стоян Стоянов, CMDR COE

Кафе пауза

Дискусия и оформяне на финалния продукт на семинара*

модератор: подп. Стоян Стоянов, CMDR COE

Закриване на семинара

представител на Европейски център за изследване в областта на сигурността "Джордж Маршал"

председател на Алумни асоциация „Джордж Маршал Клуб – България“ 

От стратегия към способности: Трансформация, иновации и оперативна съвместимост

доц. Велизар Шаламанов,  Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, БАН

                                               Министър на отбраната в периода м. август - м. ноември 2014 г.

Система за национална сигурност. Управление на кризи в НАТО и ЕС

CMDR COE, Щабквартира на НАТО, Постоянно представителство на Р България към ЕС (TBD)

Начини за повишаване на ефективността на Системата за национална сигурност*

модератор: подп. Стоян Стоянов, CMDR COE

Дискусия и обобщаване на резултатите от анализа*

модератор: доц. д-р Пламен Ралчев, Софийски форум за сигурност, заместник-ръководител на катедра "Международни 

отношения", УНСС

Сряда, 06 юни 2018 г.

Откриване на втория ден на работния семинар

Зала 1, етаж 1, Централен военен клуб                                             

Алумни представители на Европейски център за изследване в областта на сигурността "Джордж Маршал":

г-н Валентин Радев, министър на вътрешните работи (TBC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

г-жа Емилия Кралева, заместник-министър на външните работи на Р България (TBC) 

посланик Елена Поптодорова, вицепрезидент на Асоциацията на Атлантическия договор

                                                     вицепрезидент на Атлантическия клуб в България

Сътрудничество в изграждането на способности в областта на сигурността

проф. Тодор Тагарев, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, БАН

                                      Министър на отбраната в периода м. март - м. май 2013 г. 

Определяне на секторни политики в областта на сигурността* 

г-н Николай Доцев, експерт в областта на сигурността (TBC)

Кафе пауза

Алумни асоциация „Джордж Маршал Клуб – България“ 

Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО                                                                                                                       

за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE)

Програма на работен семинар

"Изграждане на способности в областта на сигурността"

 организиран съвместно с Годишната конференция на CMDR COE "Междуведомствено сътрудничество в управлението на кризи и 

реагирането при бедствия"

Вторник, 05 юни 2018 г.

Аспекти на съвременната среда за сигурност. Нововъзникващи предизвикателства пред сигурността.  

г-н Драгомир Заков, директор на дирекция "Политика за сигурност", Министерство на външните работи на Р България

Министерство на вътрешните работи на Р България (TBD)

Определяне на основните принципи и интереси*

модератор: проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", УНСС

Обяд 

Анализ на съвременната среда за сигурност* 

модератор: доц. д-р Пламен Ралчев, Софийски форум за сигурност, заместник-ръководител на катедра "Международни 

отношения", УНСС

Кафе пауза

Официално откриване (Годишна конференция на CMDR COE) 

Зала "Тържествена", етаж 2, Централен военен клуб                

г-н Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на отбраната на Р 

България                                                                                                                                                                                                                                                              

генерал-майор Уилям Хикман, заместник-началник на щаба на Съюзното командване по трансформацията на НАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г-н Жан-Доминик Дюлие, началник на сектор "Система за реагиране при кризи и учения", Щабквартира на НАТО                                                                                                                                                                                                                                                                            

г-н Васил Русинов, директор на CMDR COE  

Откриване на работния семинар

Зала 1, етаж 1, Централен военен клуб                          

Европейски център за изследване в областта на сигурността "Джордж Маршал", Гармиш-Партенкирхен, Федерална Република 

Германия

Посолство на САЩ, Посолство на Германия (TBD)

Стратегия за национална сигурност на Република България 

д-р Георги Кръстев, съветник на министър-председателя на Р България и секретар на Съвета по сигурността към Министерски 

съвет

Процес по разработване на стратегии за сигурност. Добри практики и уроци от практиката.

Британско Посолство (TBD) 

г-н Валери Рачев, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана

Кафе пауза и групова снимка


