Европейски институт
Лаборатория за публични политики
Лаборатория управление на рискове
Нови заплахи пред демокрацията в България
18 ноември 2014 година
Нов български университет
09:00 – 09:30 - Регистрация на участниците
09:30 часа - Откриване
Водещ: Антоний Гълъбов
- Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Френската република
- д-р Марко Арнд, Фондация „Конрад Аденауер” – България
- проф. Антони Славински, Председател на Настоятелството на НБУ
10:00–11:30 часа - Първи дискусионен панел
Рискове пред сигурността
Миграционен натиск и социална интеграция. Рискове, свързани с развитието на радикални политически и
религиозни движения
Водещ: Антоний Гълъбов
- Антоанета Василева, Секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора
- Любов Панайотова, Европейски институт
- ст.н.с. Йордан Божилов, Институт за изследване на сигурността и отбраната, Софийски форум за сигурност, БАН
- Мартин Табаков, докторант, НБУ
Дискусия
11:30 – 12:00 часа - Кафе-пауза
12:00 – 13:30 часа - Втори дискусионен панел
Политически рискове
Възможности за преодоляване на олигархичните тенденции в българския политически живот. Срастване между
политически и бизнес-елит. Институционални възможности за противодействие на политическата корупция
Водещ: Любов Панайотова, Европейски институт
- проф. Екатерина Михайлова, НБУ
- Бойко Василев, Панорама, БНТ
- Васил Чобанов, Директор на Програма „Хоризонт”, БНР
- Веселин Дремджиев, Телевизия Bulgaria on Air
Дискусия
13:30 – 14:30 часа – Обяд
14:30 – 16:00 часа - Трети дискусионен панел
Социални рискове
Социална фрагментация и дезинтеграция. Социални профили на „новите губещи” и подкрепата им за националпопулистки политически платформи
Водещ: Мартин Табаков, докторант, НБУ
- доц., д-р Антоний Гълъбов, Лаборатория за публични политики, НБУ
- ген. Атанас Атанасов, депутат в 43-то Обикновено Народно събрание
- д-р Борислав Мавров, Европейски институт
- Венелин Стойнев, вестник „Труд”
16:00 – 17:30 часа - Заключителна дискусия
Възможните решения
Управление на рисковете и постигане на национални цели в контекста на евро-атлантическата интеграция на
България
Водещ: доц., д-р Антоний Гълъбов
17:00 часа – закриване на конференцията
* Осигурен е симултанен превод от и на английски език
** Конференцията ще се излъчва „на живо” чрез информационната система на НБУ Moodle, на адрес: http://e-edu.nbu.bg/

