Атлантически съвет
на България (АСБ)

ПРОГРАМА
за провеждане конференция на Атлантическия съвет на България и Съюза
на офицерите от резерва „Атлантик“ на тема:
„Преглед на Стратегията за национална сигурност и ролята на
България в НАТО и Европейската отбрана“
Време на провеждане: 17.10.2017 г.
Място: зала „Тържествена“ – Централен военен клуб, София
08:30 – 09:00 Регистрация
09:00 – 09:10 Откриване на конференцията – доц. д-р Антоний Гълъбов
09:10 – 11:00 Първи панел „Преглед на изпълнението на Стратегията
за национална сигурност на Република България от 2011 г.“ Модератор: проф. д-р Тодор Тагарев
09:10 – 09:15 Встъпление на модератора
09:15 – 09:30 „Роля на Съвета за сигурност към Министерския Съвет за
изпълнението и прегледа на Стратегията за национална сигурност“ – д-р
Георги Кръстев
09:30 – 9:40 „Адекватност на Стратегията за национална сигурност на
динамичната среда за сигурност и националните интереси“ – Йордан
Божилов
9:40 – 9:50 „Изпълнението на Националната отбранителна стратегия и
развитието на отбраната и въоръжените сили след 2010г.“ – д-р Добромир
Тотев
9:50 – 10:00 „Изпълнение на енергийната стратегия на страната и
необходимостта от нейната промяна“ – Трайчо Трайков
10:00 – 10:10 „Основни предизвикателства в реализирането на
Националната стратегия за киберсигурност“ - д-р Георги Шарков
10:10 - 10:45 Дискусия
10:45 – 11:15 Кафе - пауза

11:15 – 13:20 Втори панел „Бъдещата роля на България в НАТО и
Европейската отбрана“ Модератор: ген. майор (о.р.), д-р Съби Събев
11:15 – 11:20 Встъпление на модератора
11:20 – 11:35 „Приносът на България към съюзната отбрана - изпълнение
на целите за способности, приети от България“ – зам. - министър Атанас
Запрянов
11:35 – 11:45 „Уязвимост на България от хибридни заплахи и действия“ –
Михаил Найденов
11:45 – 11:55 „Информацията като офанзивен инструмент - руската
стратегия за опортюнистичен когнитивен и психологически натиск в
страните-членки на НАТО и ЕС и отвъд“ – д-р Кирил Аврамов
11:55 – 12:05 „Засилване на военното присъствие на НАТО в България –
наложителен отговор на влошената среда за сигурост в Черноморския
регион“ - ген. майор (о.р.), д-р Съби Събев
12:05 – 12:15 „Бъдещето на ЕС – между разпад, „две скорости“ и
„Обединена Европа“ – Христо Анастасов
12:15 – 12:25 „Необходимостта от превъоръжаване на Българската армия:
възможност за трансформация на отбраната, свързаната с нея индустрия и
изследователски сектор за ефективна интеграция със съюзниците от НАТО
и ЕС“ – доц. д-р Велизар Шаламанов
12:25 – 12:35 „Сценарии за участие на България в Европейската отбрана“ –
проф. д-р Тодор Тагарев
12:35 – 13:15 Дискусия
13:15 – 13:20 Закриване на конференцията – проф. д-р Тодор Тагарев

