
                            
 

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ: 

КОЛКО ГОЛЯМА Е КРАЧКАТА ОТ ЕТИКЕТА ДО ПРИОРИТЕТА? 

 

ПРОГРАМА 
 

20 април 2018 г., петък, от 10:00 до 13:00 ч. 

Университет за национално и световно 

стопанство 

Голяма конферентна зала 

   

 

  9:30  Регистрация на участниците 

10:00  Откриване на конференцията  

Приветствие от домакините 

10:10  Встъпителни изказвания 

Ивайло КАЛФИН, министър на външните 

работи (2005-2009 г.) 

Проф. Антон ПЪРВАНОВ, 

преподавател в УНСС 

Д-р Боби БОБЕВ, Институт по балканистика 

с център по тракологоия на БАН  

Посланик Косьо КИТИПОВ, бивш 

директор на балканска дирекция в МВнР 

Гергана ТОШЕВА, докторант в СУ, 

победител в младежката кръгла маса - 

конкурс, организирана от Студентската 

асоциация за изследване на 

международните отношения 

(САИМО/УНСС) и Студентския 

дипломатически клуб (СДК/СУ) 

11:40  Дискусия 

Модератор: Чавдар МИНЧЕВ, 

изпълнителн директор на НАМО 

Изказвания: продължителност до 5 

минути 

12:50  Обобщаване на дискусията  

13:00  Край на конференцията 

 
За потвърждение на участие: office@eiri.bg 

България обяви като свой 

приоритет по време на 

председателството на Съвета на 

ЕС евроинтеграцията на 

Западните Балкани. Какво 

означава това – за България, за 

региона, за ЕС? В рамките на 

дебата ще се търси отговор на 

следните въпроси: 

ЕС и Западните Балкани: 

 От Западните Балкани или за 

Западните Балкани се бои 

повече Европа? 

 ЕС и евроинтеграциата на 

региона – стратегия или 

инерция? 

 Евроинтеграция или 

национализми – има ли друга 

алтернатива за Западните 

Балкани? 

 „Кога“ или „дали“ – кой е 

верният  въпрос? 

България в региона и за региона – 

какво ще се промени след 30 юни 

2018 г.? 

 След практическата абдикация – 

конюктурна ли е активизацията? 

 Има ли политика зад 

приоритета? 

  „Две председателства (на ПСЮИЕ 

и на Съвета на ЕС) с една цел“ – 

защо бе пропуснат шансът да се 

хвърли мост между тях? 

 Имаме ли и какви са българските 

амбиции за Западните Балкани по 

време на евро-председателството? 

 Ще се генерират ли нови процеси и 

политики за региона? 

 Ще се реанимира ли стратегията – 

Солунски дневен ред? 

 Има ли шанс за „Софийска пътна 

карта“ за Западните Балкани? 
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