
 

 

 

 
Институтът за регионални и международни изследвания 

        

организира ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ  

 

България в променящия се международен контекст (2020 – 2021) 
 

Вторник, 16 февруари 2021 г. 

 

Zoom линк: 

https://zoom.us/j/98758419510?pwd=SHpyUkNCRTI5VVU5SVNjMWE1RE50QT09 

 

Meeting ID: 987 5841 9510 

Парола: 166411 

 

13.00 – 16.00 ч. 

 

 

 
13.00 – 14.00 ч.  

 
Панел 1 

 

Огнян Минчев, преподавател по политология в СУ „Св. Климент Охридски“, 

председател на УС на Института за регионални и международни изследвания 

България в епохата на разлома: с лице към третото десетилетие на 21 век 

 

Даниел Митов, министър на външните работи (2014 – 2017) 

Администрацията на президента Байдън и стратегията на САЩ спрямо 

Европа и Балканите 

 

Весела Чернева,  заместник-директор на Европейския съвет за външна политика и 

директор на софийския офис 

Проблеми и възможности за ЕС на Балканите след блокирането на 

разширяването 

 

Бойко Василев, журналист, водещ на обзорното предаване на БНТ „Панорама“ 

България като граница. Ползи и проблеми 

 

 

 

14.00 – 15.00 часа 

 

Панел 2 

 

Марин Лесенски, програмен директор, „Инициатива за европейски политики“, 

Фондация „Институт Отворено общество – София“ 

Предизвикателствата пред ЕС и България: възможни подходи 

https://zoom.us/j/98758419510?pwd=SHpyUkNCRTI5VVU5SVNjMWE1RE50QT09


 

 

 

 

 

Мартин Табаков, директор на Института за дясна политика 

Черноморският регион: геополитическо развитие и регионална сигурност 

 

Полк. Валери Рачев 

Известни и неизвестни фактори за сигурността на България в променящия 

се международен контекст 

 

Горан Стойковски, преподавател по политически науки, Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

България и Западни Балкани: влиянието на българската външна политика и 

дипломация върху регионалните интеграционни процеси - "македонската 

криза" 

 

 

15.00 – 16.00 ч. 

 

Дискусия 

 

 

Насоки за провеждане на онлайн дискусията 

 

➢ Дискусията ще се проведе онлайн през платформата Zoom. Данните за достъп 

ще бъдат изпратени на участниците. Дискусията ще бъде записана и качена в 

сайта на ИРМИ и социалните мрежи. 

 

➢ Събитието ще бъде отворено половин час преди обявеното начало. За да имаме 

време да отстраним евентуално възникнали технически проблеми, препоръчваме 

на всички говорители да се включат в онлайн платформата 15 минути по-рано. 

 

➢ Времето за изказване на говорителите е в рамките на 15 минути. 

 

➢ Времетраенето на дискусията е 3 часа. 

 

➢ След представянията на говорителите в рамките на двата панела, ще има 

възможност за дискусия, която ще продължи до изчерпване на 

въпросите/мненията или на определеното време. Всеки, който желае да зададе 

въпрос, или да направи коментар, следва да уведоми администратора 

посредством опцията „вдигане на ръка“, която предоставя платформата Zoom, 

или като направи заявка в чата на платформата. 

 

➢ Молим камерите и звука на участниците да бъдат изключени, за да се подобри 

качеството на връзката. Включването на камерите и звука ще се извършва при 

даване на думата на съответния говорител или участник от публиката. 

 

➢ За да се подобри качеството на звука, препоръчително е да се използват 

слушалки с микрофон (ако такива са на разположение). 


