СЕМИНАР
на високо експертно ниво на тема „Изграждане на капацитет на страните
от Западните Балкани: сектор за сигурност и отбранителни институции“.
ПРОГРАМА
Четвъртък, 10 май 2018 г.
До 19.00 ч.
19.00 – 19.30 ч.
19.30 – 21.30 ч.
21.30 – 22.00 ч.

Пристигане на чуждестранните делегати и настаняване в хотелите.
Трансфер от хотелите до Резиденция „Лозенец“.
Вечеря от името на министъра на отбраната на Република
България в Резиденция „Лозенец“.
Трансфер от Резиденция „Лозенец“ до хотелите.

Петък, 11 май 2018 г.
08.00 – 09.00 ч.
09.00 – 09.20 ч.

09.20 – 09.40 ч.
09.40 – 10.00 ч.
10.00 – 10.30 ч.
10.30 – 12.30 ч.

Регистриране на участниците на регистрационното бюро в НДК,
вход за делегати А4.
Откриване на семинара от Н.Пр. Красимир Каракачанов,
заместник министър-председател по обществения ред и
сигурността и министър на отбраната на Република България.
Ключово изказване на Н.Пр. Михнеа Моток, заместникпредседател на Европейския център за политически стратегии.
Ключово изказване на Н.Пр. д-р Селмо Циткотич, съветник на
бошняшкия член на председателството на Босна и Херцеговина.
Кафе пауза.
Първи панел: Предизвикателства, свързани с реформите в
сектора за сигурност и отбранителните институции в страните от
Западните Балкани с оглед на тяхната бъдеща Европейска
интеграция – настоящо развитие, постигнат успех и бъдещи
стъпки.Презентации и дискусии, модерирани от Н.Пр. Августина
Цветкова-Карабашева, извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Босна и Херцеговина.
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12.30 – 13.30 ч.
13.30 – 15.30 ч.

15.30 – 16.00 ч.
16.00 – 16.30 ч.

Обяд тип бюфет (ресторант, ниво 8, НДК).
Втори панел: Ангажираност на ЕС и международната общност
към изграждането на капацитет в страните от Западните Балкани
и възможни бъдещи области на сътрудничество в светлината на
всеобхватния подход.
Презентации и дискусии, модерирани от г-н Йордан Божилов,
председател на Софийския форум за сигурност.
Кафе пауза.
Обобщаваща сесия и закриване на семинара от г-жа Росица
Димитрова, директор на дирекция „Отбранителна политика“в
Министерството на отбраната на Република България.
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