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Преди 25 години, през ноември 1989 г. Берлинската стена се срина за една нощ. В рамките на 
по-малко от година се срутиха и комунистическите режими в Централна и Източна Европа и 
всички погледнахме с надежда и ентусиазъм към обединена Европа, част от която винаги сме 
се чувствали – както културно, така и исторически.

Годишнините са дълбоко свързани с културата на спомнянето. И докато в други части на 
Европа през 2014 обществения дебат е доминиран от отбелязването на сто годишнината от 
т.нар. „Голямата война“ (Първата световна война), за нас, източноевропейците, падането на 
Берлинската стена е добър повод за равносметка – преди 25 години рухна режим, наложил 
нехуманни политически стандарти, довел до социална и икономическа катастрофа на цели 
региони. Какво се обърка и какво се получи добре през годините на преход от тоталитарен 
режим към плурализъм и демокрация?

Привилегировани сме да можем да поканим в този разговор за близкото минало ключови 
фигури, участвали в събитията от 1989 г. и преди това. И въпреки, че има много лични истории, 
трябва да подредим поредица от безспорни факти, ключови събития. Ако не осмислим 
близката история, поемаме риск да мистифицираме миналото и да изгубим ценностните си 
ориентири в настоящето и бъдещето.

Амбицията на тази инициатива и съпровождащите я подинициативи е с отбелязването на 25-
та годишнина от края на комунизма, да се направи още една крачка към възстановяването на 
доверието в българското общество, което рядко е било толкова поляризирано, а политическият 
дебат толкова лишен от база за национално съгласие по ключови въпроси. Разграничаването 
на демократичните ценности и принципи от реалностите на антихуманния комунистически 
режим е от фундаментално значение за всички нас, без значение дали гледаме към миналото 
или в бъдещето, къде стоим в политическия спектър, какъв е социалният ни статус, какви са 
доходите ни и начинът ни на живот.

За повече информация: 

 www.25freebg.com

  facebook.com/25freebg
  twitter.com/@25freebg

Как да се справим с миналото,  
гледайки в бъдещето 
Цели
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Как да се справим с миналото, гледайки в бъдещето
Международна конференция, част от инициативата под егидата на президента 

11 и 12 ноември 2014 г., София, България
Mясто: Шератон София Хотел Балкан

пл. «Света Неделя» 5, София 1000

Програма на конференцията

  Вторник, 11 ноември 2014

11:00  Откриване на паметника на Георги Марков 

 пл. „ Журналист“, кв. Лозенец, София 1164

11:00 – 13:00 РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ И ЛЕКТОРИ

 Шератон София Хотел Балкан

 пл. „Света Неделя» 5, София 1000

 

13:00 – 13:30 ОТКРИВАНЕ И ПРИВЕТСТВЕНА РЕЧ

Зала „Роял“ II и III

 Росен Плевнелиев, президент на Република България 

13:30 – 14:00 Кафе пауза

14:00 – 16:00  Сесия I: „25 ГОДИНИ ПО- КЪСНО“ 

Зала „Роял“ II и III

Боряна Димитрова, управляващ партньор в Алфа Рисърч (България)

Димитър Димитров, политолог и преподавател в Софийски университет 
(България)

Евелина Келбечева, преподавател по история в Американския университет в 
Благоевград (България) 

Едвин Сугарев, политик, поет, литературен критик и журналист (България)

Евгений Дайнов, политолог и преподавател в Нов български университет 
(България) 

Михаил Неделчев, преподавател в Нов български университет и председател на 
Сдружението на българските писатели (България)

Петя Кабакчиева, преподавател и ръководител на катедра „Социология“ в 
Софийски университет (България)

Живко Георгиев, директор по изследванията в социологическата агенция ББСС 
«Галъп интернешънъл“ (България)

Модератор: Даниел Чипев, директор на Дирекция „Информация“ в Българската 
национална телевизия (България)

16:00 – 16:30  Кафе пауза

ПРОГРАМА
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16:30 – 18:30  Сесия II: Паралелни сесии

Паралелна сесия А: В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА: КАКВО ИМАТ 
ДА НИ КАЖАТ АРХИВИТЕ?

Зала „Роял“ I

Евтим Костадинов, председател на Комисията за разкриване на документите и 
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската народна армия (България) 

Йоахим Фьорстер, началник на отдел «Информация» и заместник-директор на  
Федералната комисия за архивите на държавна сигурност на бившата Германска 
демократична република (Германия)

Мария Паласик, ръководител на отдел „Изследвания“ в Историческите архиви 
на унгарската държавна сигурност (Унгария)

Милан Барта, изпълнителен директор на отдел за изследване на тоталитарните 
режими в Института за изследване на тоталитарните режими (Чехия)

Павел Укиeлски, заместник-директор на Института за национална памет (Полша)

Модератор: Момчил Методиев, главен редактор на сп. „Християнство и 
култура“, историк и писател (България) 

Паралелна сесия Б: ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ СЛЕД 1989. КАКЪВ ПРЕХОД? 

Зала „Роял“ II и III

Петър Стоянов, президент на Република България (1997 – 2002)  
 (България)

Стипе Месич, президент на Хърватия (2000 - 2010) и последният президент на 
Югославия (Хърватия)

Йован Теокаревич,  преподавател, факултет по политически науки в 
Университета в Белград, Сърбия (Сърбия) 

Радмила Шекеринска, бивш председател на Социал-демократическия съюз на 
Македония (Македония)

Ремзи Лани, изпълнителен директор на Албанския медиен институт   
 (Албания)

Панелист и модератор: Огнян Минчев, изпълнителен директор на Института за 
регионални и международни изследвания (България)

  Сряда, 12 ноември 2014

10:30 – 11:30  Сесия III: ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ: УНИКАЛЕН ОПИТ ИЛИ ОПИТ, КОЙТО МОЖЕ 
ДА СЕ ПРЕДАДЕ

Зала „Роял“ II и III

  Росен Плевнелиев, президент на България 
Янош Адер, президент на Унгария

 Модератор: Бойко Василев, водещ и продуцент на седмичното обзорно 
предаване „Панорама“ по Българската национална телевизия (БНТ) (България)

11:30 – 12:00  Кафе пауза

ПРОГРАМА
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12:00 – 13:30  Сесия IV: 1989 И КУЛТУРАТА НА СПОМНЯНЕТО: МНОГОТО ИСТОРИИ И 
НЕРАЗКАЗАНАТА ИСТИНА 

Зала „Роял“  II и III 

Встъпителна реч: Желю Желев, първият демократично избран президент на 
България (1990 – 1997) 

Дагмар Шипански, член на Съвета на Християн-демократическия съюз и 
председател на Studienkolleg zu Berlin (Германия)

Януш Бугайски, старши научен сътрудник в Центъра за европейски политически 
изследвания (CEPA) (САЩ)

Мартин Иванов, министър на културата (2014) и секретар по култура, образование 
и национална идентичност на Президента на Република България  (България)

Нася Кралевска-Оуенс, писател и журналист (България/ САЩ)

Модератор:  Маргарита Асенова, директор програми за Балканите, Кавказки 
регион и Централна Азия във фондация „Джеймстаун“ (България/ САЩ)

13:30 – 14:30  Обяд

Хотел Шератон, зала „Сердика“ 

 Реч: Николай Младенов, специален представител на генералния секретар на 
ООН за Ирак и ръководител на мисията на ООН в Ирак (България)

 Речта ще бъде изнесена на английски език без oсигурен превод

14:30 – 16:00  Сесия V: Паралелни сесии

Паралелна сесия А: ПОЛИТИКИ В ПРЕХОД: ДЕМОКРАЦИЯ И ВЪРХОВЕНСТВО НА 
ЗАКОНА: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА 

Зала „Роял“ II и III  

Георги Пирински, евродепутат, министър на външните работи (1995 – 1996) и 
председател на Народното събрание (2005 – 2009) (България) 

Ищван Джармати, председател на Международен център за демократичен 
преход (Унгария)

Ян Чарногурски, министър-председател на Словакия (1991–1992) и председател 
на Християн-демократическото движение  (Словакия)

Филип Димитров, първият демократично избран министър-председател на 
България (1991 – 1992) (България)

Войчек Пржибилски, редактор на Res Publica Nowa (Полша)

Модератор: Райна Гаврилова, Институт „Отворено общество“ (България)

Паралелна сесия Б: ИКОНОМИКИ В ПРЕХОД: ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И 
ЕНЕРГИЙНИ ЗАВИСИМОСТИ

Зала „Роял“ I

Даниел Даяну, професор по икономика в Академията за икономически и 
политически изследвания (SNSPA) в Букурещ (Румъния) 

Юлиан Попов, председател на борда на Европейския институт за ефективност 
на сградите (BPIE), политически съветник за Централна и Източна Европа на 
Европейската климатична фондация (България/ Великобритания)

Юраж Байер, член на борда и главен финансов директор на ZSE Energia и член на 
борда на Европейския съвет за външна политика (Словакия)

Красен Станчев, доцент по икономика в Софийски университет, председател на 
управителния съвет, основател и бивш изпълнителен директор на Института за 
пазарна икономика (България)  

ПРОГРАМА
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Модератор: Велислава Попова, главен редактор на вестник „Дневник“ 
(България)

16:00 – 16:30 Кафе пауза

16:30 – 17:45  Сесия VI: НЕДОВЪРШЕНАТА РАБОТА В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА I

 Западните Балкани

Зала „Роял“ II и III 

Александър Пейович, държавен секретар в Министерство на външните работи и 
главeн преговарящ с ЕС (Черна гора) 

Димитрий Рюпел, бивш министър на външните работи (1990 – 1992, 2000  – 2008) 
(Словения)

Кристоф Бeндер, заместник-председател на Европейска инициатива за 
стабилност (Австрия)

Вердан Джихич, старши научен сътрудник и преподавател в Австрийския 
институт за международни отношения (Босна и Херцеговина) 

Модератор: Тим Джуда, кореспондент на The Economist за Балканите  
(Великобритания) 

17:45 – 18:00  Кратка пауза

18:00 – 19:30  Сесия VII: НЕДОВЪРШЕНА РАБОТА В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА II

Източното партньорство и Русия 

Зала „Роял“ II и III 

Крег Кенеди, президент на Германския фонд Маршал (1996 – 2014) (САЩ)

Гиа Нодиа, политолог и основател на Кавказкия институт за мир, свобода и 
развитие (Грузия)

Йон Стурца, бивш министър-председател на Република Молдова, основател 
и вицепрезидент на Fribourg Capital; Председател на Управителния съвет на 
Европейския съвет за външна политика (Молдова)

Иван Кръстев, председател на Центъра за либерални стратегии (България)

Нина Хрушчова, професор в „Ню скул юнивърсити“ (Русия/ САЩ)

Модератор: Весела Чернева, директор на програма “Европа и съседи”, 
Европейски съвет за външна политика (EСВП) (България)

19:30   Заключителни речи

БЪЛГАРСКИТЕ РЕВОЛЮЦИИ: 1989, 1991, 1997, 2014

Зала „Роял“  II и III 

Румяна Коларова, министър на образованието и науката (2014), заместник- 
председател на инициативния комитет на инициативата 25 години свободна 
България и секретар на президента Росен Плевнелиев по връзки с гражданското 
общество (България)  

 
20:00   Вечеря с домакин президента Росен Плевнелиев 

Само с покани
Националният исторически музей 
ул.“Витошко лале“,  София 1618

ПРОГРАМА
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Приветствена реч

Росен Плевнелиев
Президент на Република България  

Росен Плевнелиев е настоящият и четвърти поред 

демократично избран президент на България. От 

2009 до 2011 г. е министър на регионалното развитие 

и благоустройството. Между 1991 и 1998 г. работи 

в Германия, а при връщането си в България става 

изпълнителен директор на Lindner Immobilen 

Management Bulgaria Jsc. Работи по някои от най-

големите проекти в България, включително Софийския 

бизнеспарк и жилищния парк – София. Плевнелиев 

е и член на Борда на директорите на Американската 

търговска камара в България, както и член на Борда на 

Фондация „За нашите деца”.

Откриване и приветствена реч

Го
во

ри
те

ли
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Сесия I: „25 години по- късно“ 
Кр

ат
ка

 и
нф
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Базирайки се на данни от национално социологическо проучване, 
първата сесия ще зададе рамките на дебата в конференцията. 
Темите са групирани в две категории:
•  Спомени и митове, 25 години по-късно; 1989: какво начало?
• 25 години свобода: поколенчески и политически 

интерпретации.
 
По време на дискусията ще бъдат презентирани основните 
резултати от проведено през месец октомври социологическо 
проучване като част от инициативата 25 години свободна 
България.

Сесия I: „25 ГОДИНИ ПО- КЪСНО“   
Зала „Роял“ II и III

Бележки
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Сесия I

Боряна Димитрова
България

Боряна Димитрова е социолог с дългогодишен опит 

в областта на социологическите изследвания. Тя е 

ръководител на изборните и социално-политически 

изследвания на „Алфа рисърч” с многобройни 

публикации в български и чуждестранни периодични 

издания.

Б. Димитрова е доктор по социология със 

специализации по политическа и електорална 

социология във Френския Национален център за 

научни изследвания (CNRS) и по нови методи в 

социалните науки в Йелския университет, САЩ. Г-жа 

Димитрова е лектор по изследователски методи в 

социалните науки.

Димитър Димитров
България

Димитър Димитров е политолог, преподава избори 

и избирателни системи и електорална социология 

в Софийския университет. Участвал е като експерт 

в консултациите по сега действащия Изборен 

кодекс, в изготвянето на експертно решение за 

активната изборна регистрация, както и в множество 

изследвания на изборите в България от 1990 г. насам. 

Член е и на Изборния борд към Министерския съвет.

Сесия I: „25 години по- късно“ 

Го
во

ри
те

ли



Международна конференция  |  11 – 12 ноември 2014  |  София   |  11  

Евелина Келбечева
България 

Евелина Келбечева е доцент по история в Американския 

университет в България. Има бакалавърска степен 

по археология и магистърска степен по история и 

френска литература от СУ, както и докторска степен 

по история и история на културата в БАН. Тя е 

консултант на Американския изследователски център 

в София, член на редакционния съвет на списание 

“Балканистичен форум”. От 2000 до 2002 г. Келбечева 

е председател на Академичната лига за Югоизточна 

Европа (AЛЮЕ), а по-късно става титуляр на званието 

„Жан Моне”. Понастоящем работи по исторически 

проекти, свързани с темата за гражданската 

отговорност и въздействието на комунизма и 

посткомунизма върху младите поколения. Нейните 

научни интереси включват политиката, културната 

памет и гражданските отговорности.

Едвин Сугарев
България 

Едвин Сугарев е поет, литературен критик, журналист 

и политик. Завършва СУ през 1979 г. Ярък демократ 

и дисидент, Едвин Сугарев е един от пионерите на 

демократичното движение в България. Той е един 

от основателите на Българското демократично 

движение „Екогласност”, а през 1991 г. е избран за 

член на българския парламент (Великото народно 

събрание). По-късно служи като посланик в Индия и 

Монголия. Г-н Сугарев е и бивш член на Националния 

координационен съвет на СДС. Дълго време е главен 

редактор на „Литературен вестник”, редактор на 

вестник „Демокрация” и други издания. Постоящем 

е доцент в НБУ. Автор на множество статии, 

монографии , поетични книги и един роман.

Сесия I: „25 години по- късно“ 

Сесия I

Го
во

ри
те

ли
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Сесия I

Евгений Дайнов
България 

Евгени Дайнов е български учен, автор и политически 

коментатор. Преподава политическа философия 

и социални практики в НБУ. Учил е в Оксфордския 

университет и е член на първото движение срещу 

коминистическата власт в България „Екогласност”. 

Публикувал е няколко сборника със статии и книги.

Михаил Неделчев
България 

Михаил Неделчев е български историк, литературен 

критик, политик и професор. Редактор и автор 

в много издания на български, руски, полски и 

френски. До 2010 г. е ръководител на Департамент 

по нова българистика в НБУ. Неделчев е и гостуващ 

професор в университета в Санкт Петербург. От 2000 

г. е председател на Сдружението на българските 

писатели. Член е на Съюза на българските журналисти 

и на Съюза на преводачите в България. Играл е активна 

роля в създаването на СДС след 1989 г. Депутат в 36-

ото Народно събрание. От юли 1998 г. е съучредител 

на Либерално-демократичния съюз и негов заместник-

председател.

Сесия I: „25 години по- късно“ 

Го
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Петя Кабакчиева
България 

Петя Кабакчиева е доктор на политическите 

науки в СУ. Автор е на пространни изследвания на 

българския преход към демокрация. Преподавател 

по социология в СУ “Св. Климент Охридски” (от 1987 

г.). Председател на Управителния съвет на Институт 

“Отворено общество” – София (от 2006 г.). Тя е член 

на Европейската асоциация по социология; заместник-

председател на Българската асоциация по социология; 

председател на Асоциацията за социални изследвания. 

Кабакчиева е гостуващ професор в университета 

в Билефелд, Германия и Новия европейски колеж 

в Белгия. Член е и на международната асоциация 

„Социална трансформация и развитие”. 

Живко Георгиев
България 

Живко Георгиев е социолог и преподавател 

в СУ „Климент Охридски”. От 1990 г. работи 

като изследовател и консултант в областта на 

социологията, търговския, политическия и социалния 

маркетинг. Автор на многобройни публикации, 

посветени на актуални събития и фундаментални 

проблеми на нашето общество. Директор на 

изследванията в „Галъп интернешънъл” в периода 

1992-2004 г. От 2001 г. е собственик и директор на 

GConsulting, агенция за маркетинг и социологически 

изследвания.

Сесия I: „25 години по- късно“ 

Сесия I

Го
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ли
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Даниел Чипев
България 

Даниел Чипев е завършил журналистика и 

специализирал телевизионни продукции в СУ. От 2004 

г. е политически кореспондент на „Нова телевизия”. 

По-късно работи в БНТ, където вече няколко години 

е политически журналист и водещ на новинарски 

предавания. От 2013 г. е ръководител на Дирекция 

„Информация” в БНТ.

Сесия I: „25 години по- късно“ 

Го
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Сесия I
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Сесия II: Паралелни сесии | Паралелна сесия А: В търсене на истината в източна Европа:  

Какво имат да ни кажат архивите?

По време на сесията ще се изследва значимостта на 
разсекретяването на архивите за разкриване на истината за 
минали режими, както и за формирането на обща гражданска 
позиция за тоталитарното наследство, подплатена с факти и 
документи. 
Какъв е най-добрият начин да бъдат разсекретени архивите? 
Какво имат да ни кажат? 
Предпоставка ли е отварянето им за последващо социално 
помирение? 
Как може информацията от архивите да помогне на обществата 
в преход да се развиват, преодолявайки миналото? 
Какви рискове крие отварянето на архивите, има ли подходящи 
и неподходящи начини?

Сесия II: Паралелни сесии

Паралелна сесия А: 
В търсене на истината в източна Европа:  
Какво имат да ни кажат архивите?

Зала „Роял“ I
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Сесия II

Евтим Костадинов
България 

Евтим Костадинов е настоящият председател на 

Комисията за разкриване на документите и за 

обявяване на принадлежност на български граждани 

към Държавна сигурност и разузнавателните служби 

на Българската народна армия. От 2005 до 2007 г. е 

депутат в парламентарната група на „Коалиция за 

България”. Преди това е управител на фирма „Стил” 

и директор на Добричката полиция. Костадинов е 

магистър по право от университета „Черноризец 

Храбър” във Варна, както и магистър от Полицейската 

академия в София.

Йоахим Фьорстер
Германия

Йоахим Фьорстер е бивш ръководител на 

информационната служба и заместник-директор 

на Федералната комисия за досиетата на държавна 

сигурност на бившата ГДР от 2003 г. Той отговаря за 

използването на документите на ЩАЗИ, архивирането 

на документацията и ползването на информация от 

архивите. Фьорстер е бивш ръководител на Вътрешния 

отдел на Регионалния съвет на Дрезден. Завършил 

е право в университетите в Гьотинген, Мюнхен и 

Хамбург, а между 1983 и 1991 г. е преподавател по 

право в Хамбургския университет „Хелмут Шмид”.

Сесия II: Паралелни сесии | Паралелна сесия А: В търсене на истината в източна Европа:  

Какво имат да ни кажат архивите?

Го
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Мария Паласик
Унгария 

Мария Паласик е историк, ръководител на 

изследователския отдел на историческия архив 

на унгарската държавна сигурност. Тя е професор 

в Будапещенския университет по технология и 

икономика повече от 20 години, а от 2004 г. е професор 

на името на „Жан Моне” по европейски изследвания. 

Нейната изследователска област е унгарската 

история след Втората световна война. Публикувала 

е над 80 статии. Автор и съавтор на няколко книги, 

презентатор на научни конференции и координатор на 

изследователски проекти.

Милан Барта
Чехия

Милан Барта е старши изследовател и ръководител на 

Института за тоталитарните режими в Прага. Доктор 

по история в университета „Ян Евангелиста”, Чешката 

република. Академичната му работа е фокусирана 

върху Пражката пролет. Преди да започне работа 

в института, работи в Службата за документиране 

и разследване престъпленията на комунизма. 

Изследователските му интереси включват чешката 

и чехословашка история през втората половина на 

ХХ в., политическата емиграция в Чехословакия и 

развитието на държавната сигурност.

Сесия II

Го
во

ри
те

ли Сесия II: Паралелни сесии | Паралелна сесия А: В търсене на истината в източна Европа:  

Какво имат да ни кажат архивите?
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Сесия II

Павел Укиeлски
Полша 

Павел Укйелски е политолог, историк, научен сътрудник 

в Института за политически изследвания към Полската 

академия на науките и заместник-директор на Музея 

на варшавското въстание. Изследователските му 

интереси включват прехода в Централна и Източна 

Европа, отношенията между Чехия и Словакия 

и политиката на паметта. Публикувал е в редица 

полски и европейски научни периодични издания, 

автор е на книгите „Кадифеният развод”. „Ролята на 

политическия елит в разделянето на Чехословакия” 

(2007 г.), „1989 г. – есента на народите” (2009 г.).

Момчил Методиев
България 

Момчил Методиев е доктор по философия, главен 

редактор на списание „Християнство и култура”. 

Автор е на книгите ‘Между вярата и компромиса. 

Българската православна църква и комунистическата 

държава’, ‘Машина за легитимност. Ролята на 

Държавна сигурност в комунистическата държава 

и ‘Папите и тяхната империя. ІІ - VІІ в.’. Съставител 

на няколко документални сборника, публикувани 

от Комисията по досиетата. Работи по няколко 

български международни проекта за изследване 

на комунистическото минало, включително 

изследователският проект за Студената война в 

Института „Удроу Уилсън” във Вашингтон.

Сесия II: Паралелни сесии | Паралелна сесия А: В търсене на истината в източна Европа:  

Какво имат да ни кажат архивите?
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Сесия II: Паралелни сесии | Паралелна сесия Б: Западните Балкани след 1989. Какъв преход? 

Фокусът ще бъде поставен върху различните форми на преход, 
през които са преминали страните от Западните Балкани след 
края на Студената война. 
Кой е повратният момент, който поставя началото на прехода за 
страните от региона? 
Можем ли да говорим за 1989 г. като за годината на началото на 
прехода в Западните Балкани? 
Кои пътища са избрали съответните правителства, за да 
осъществят необходимите реформи и защо са по-различни 
от преходите на останалите държави в Централна и Източна 
Европа? 

Сесия II: Паралелни сесии

Паралелна сесия Б: 
Западните Балкани след 1989. Какъв преход? 

Зала „Роял“ II и III
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Сесия II

Петър Стоянов
България 

Петър Стоянов е президент на България от 1997 

до 2002 г. От 1992 до 1993 г. е заместник-министър 

на правосъдието в първото некомунистическо 

правителство на България. През 2004 г. е специален 

пратеник в Молдова на Организацията за сигурност 

и сътрудничество в Европа. Стоянов е почетен 

съпредседател на Световния проект за правосъдие, а 

през 2002 г. е сътрудник на немския фонд „Маршал”. 

Гост-лектор е в школата за държавно управление 

„Джон Ф. Кенеди” на Харвардския университет. 

Стоянов е сред учредителите и настоящ председател 

на Центъра за глобален диалог и сътрудничество, 

печелил е редица награди като Courage to Care на Anti-

Defamation League.

Стипе Месич
Хърватия

Стипе Месич е първият министър-председател на 

Република Хърватска след първите многопартийни 

и свободни избори. Бивш председател на 

хърватския парламент и представител на Хърватска 

в президентството на социалистическа Федерална 

република Югославия. Месич заема поста президент 

на Югославия до декември 1991 г. През 1992 г. Месидж 

е избран за председател на парламента на Република 

Хърватска, който пост заема до 1994 г. През 1997 г. 

е избран за заместник-председател на Хърватската 

народна партия и председател на общинската 

организация на град Загреб. През 2000 г. Месич е 

избран за президент на Република Хърватска, а през 

2005 г. е преизбран.

Сесия II: Паралелни сесии | Паралелна сесия Б: Западните Балкани след 1989. Какъв преход? 
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Сесия II: Паралелни сесии | Паралелна сесия Б: Западните Балкани след 1989. Какъв преход? 

Йован Теокаревич
Сърбия 

Йован Теокаревич е професор 

по сравнителна политика във 

Факултета за политически науки 

на Белградския университет и 

председател на Съвета на Сръбския 

фонд за отворено общество. Той 

ръководи Факултетския център 

за междудисциплинарни изслед-

вания на Балканите и коорди-

нира международната магис-

търска програма за Юго източна 

Европа. Публикувал е много книги 

и е ръководил курсове за пост-

комунистическия преход, консо ли -

дирането на демокрацията и отно-

шенията между ЕС и Западните 

Балкани.

Радмила Шекеринска
Македония

Радмила Шекеринска е бивш 

лидер на Социалдемократическия 

съюз в Македония, както и лидер 

на опозицията в македонския 

парламент. Шекеринска е бивш 

заместник министър-председател, 

отговарящ за европейската инте-

грация, както и национален коорди-

натор за чуждестранната помощ в 

Република Македония. От 12 май 

2004 г. до 12 юни 2004 г. тя изпълнява 

длъжността ми нистър-председател 

на Репу блика Македония, както и 

от 3 ноем ври 2004 г. до 15 декември 

2004 г. Шекеринска е автор на 

редица научни и специализирани 

публикации.

Сесия II
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Ремзи Лани
Албания

Ремзи Лани е изпълнителен директор 

на Албанския медиен институт в 

Тирана. Автор е на множество статии 

по балканки въпроси, публикувани в 

„Елмундо”, „Гардиън”, „Химера”-

Барсе лона, „Интернешънъл спек-

тейтър”-Рим, „Футурибили”-Триест, 

„Фокус”-Скопие, „Време”-Бел град, 

„Ослободжене”-Сараево и др. Ремзи 

Лани е първият председател на 

Югоизточната мрежа на медийните 

центрове и медийните институти, 

обединяваща 17 медийни институти 

и центрове от Югоизточна Европа. 

Член на Управителния комитет 

на Глобалния форум за развитие 

на медиите, член е на Борда на 

WAN-IFRA, представител на Албания 

в Бюрото на Международната 

програма за развитие на съобще-

нията към ЮНЕСКО, член на Борда 

на Балканския тръст за демокрация. 

Работил е по медийни проекти 

в редица страни, в т.ч. Йемен, 

Мозамбик, Зимбабве, Замбия, 

Намибия, Южна Африка, Свазиленд, 

Ботсвана, Босна и Армения. Гост-

лектор е в университета на Клаген-

фурт, универститета в Отава и 

Политениката във Виндхук. Послед-

ната му книга е озаглавена „Балкан-

ските медии – изгубени в прехода”.
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Сесия II Реч

Даниел Митов
България

Даниел Митов е външен министър на България, 

завършил е политология в СУ „Климент Охридски” и 

е специализирал политически умения в Центъра за 

професионално и продължаващо обучение към НБУ. 

Участва в международните програми за обмен на 

Marshall Memorial Fund и френското министерство на 

външните работи. Работи в Политическата академия 

за Централна и Югоизточна Европа. По-късно става 

изпълнителен директор на  Фондация „Демокрация” 

и заместник-председател на ДСБ. От 2010 г. работи 

в Националния демократически институт на САЩ в 

Ирак. Като официален представител на института 

работи и в Украйна, Демократична република Конго, 

Либия, Брюксел и на други места.

Огнян Минчев
България

Огнян Минчев е основател и изпълнителен директор на 

Института за регионални и международни изслед вания 

– неза висима изследователска институция за публична 

политика. Г-н Минчев е политолог и преподава във 

Факултета за политически науки в СУ. Специализира 

политически науки и международни отношения във 

Вашингтон, Лос Анджелис, Москва и Португалия. 

Преподава Теория на международните отношения 

в катедра Политология в Софийския университет, а 

от 1999 г. до 2008 г. е неин ръководител. Основните 

му сфери на интерес са: посткомунистическия 

преход, регионалната сигурност в Централна и 

Източна Европа, Балканите и черноморския регион, 

трансатлантическите отношения, проблемите на 

корупцията и организираната престъпност. Минчев 

е също така ръководител на „Прозрачност без 

граници” – България – неправителствена организация, 

посветена на борбата с корупцията.

Сесия II: Паралелни сесии | Паралелна сесия Б: Западните Балкани след 1989. Какъв преход?                         Реч
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Сесия III: Пътят към демокрация: Уникален опит или опит, който може да се предаде  

Всяко общество в преход има своя уникален път към 
демокрация, предопределен от националните особености, 
които благоприятстват  взимането на определени решения и 
насоки на развитие. 
Ето защо е важно да се обърне внимание на опита, натрупан в 
различните страни. 
Още по-важно е да се извлекат поуките, които са приложими 
като научени уроци, както по отношение на добрите практики, 
така и на грешките, които трябва да бъдат избегнати. 

Сесия III: Пътят към демокрация: 
Уникален опит или опит, който може  
да се предаде
Зала „Роял“ II и III

Кр
ат

ка
 и
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Бележки
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Сесия III

Янош Адер
Президент на Република Унгария

Януш Адер работи в социологическия институт 

на Унгарската академия на науките. Участва на 

историческото събрание през 1987 г. в Лакителек и 

на разговорите на кръглата маса през 1989 г., където 

играе важна роля в разработването на демократичната 

изборна система. Става депутат от партия ФИДЕС на 

първите парламентарни избори през 1990 г. Избиран 

е три пъти поред. През 1998 г. става председател на 

Унгарското народно събрание и заема поста до 2002 

г. През 2009 г. Адер става депутат в Европейския 

парламент. През 2012 г. Адер е избран за президент на 

Унгария.

Сесия III: Пътят към демокрация: Уникален опит или опит, който може да се предаде  
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Росен Плевнелиев
Президент на Република България 

Росен Плевнелиев е настоящият и четвърти поред 

демократично избран президент на България. От 

2009 до 2011 г. е министър на регионалното развитие 

и благоустройството. Между 1991 и 1998 г. работи 

в Германия, а при връщането си в България става 

изпълнителен директор на Lindner Immobilen 

Management Bulgaria Jsc. Работи по някои от най-

големите проекти в България, включително Софийския 

бизнеспарк и жилищния парк – София. Плевнелиев 

е и член на Борда на директорите на Американската 

търговска камара в България, както и член на Борда на 

Фондация „За нашите деца”.
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Сесия III: Пътят към демокрация: Уникален опит или опит, който може да се предаде  

Бойко Василев
България

Бойко Василев е Главен редактор на главна 

редакция „Актуални програми“ в БНТ. Той е 

доктор по социология, многократно награждаван 

журналист, репортер в областта на международните 

отношения и политически коментатор. Експерт е по 

проблемите на Балканите. Активен е в репортажите, 

посветени на важни събития на полуострова – 

войните в Босна и Херцеговина и Косово, ударите 

на НАТО срещу Югославия, ситуацията в Сърция, 

Хърватска и Македония, и т.н. Автор на телевизионни 

документални филми. Професионалният му опит 

включва интервюта с държавни и правителствени 

глави и други значими политически ръководители. 

Водещ и процудент на седмичната политическа 

програма „Панорама” на Канал 1 (особено популярна 

сред българската телевизионна аудитория).

Сесия III
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Комунистическото минало е тема, която поляризира българското 
общество. 
Често е предмет на радикално одобрение, отхвърляне или 
емоционални оценки. 
Съществуват множество  взаимно изключващи се истории, но не 
и обща обективна „истина“. 
Често срещани проблеми в пост-комунистическите общества са 
“рециклирането” на елити и “откраднатите” революции. 
Липсата на историческа памет прави едно общество податливо 
на митологизиране,  носталгично изкривяване на миналото и 
пристрастни сблъсъци. 
Как бихме могли да преодолеем тези предизвикателства, 
особено по отношение на младото поколение, което няма лични 
спомени от близкото минало? 

Сесия IV: 1989 и културата на 
спомнянето: Многото истории и 
неразказаната истина 
Зала „Роял“  II и III 

Бележки

Сесия IV: 1989 и културата на спомнянето: Многото истории и неразказаната истина   
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Желю Желев
България 

Желю Желев е първият демократично избран 

президент на България (1990 – 1997 г.). През 1965 

г. е изключен от Комунистичеката партия като 

антимарксист. През 1982 г. публикува своята книга 

„Фашизмът”, която е забранена, тъй като подчертава 

сходствата между комунистическия и фашисткия 

режим. Един от основателите на Клуба за гласност и 

демокрация. Един от създателите и пръв ръководител 

на СДС. Назначен е за президент на републиката след 

оставката на Петър Младенов през 1990 г. През 1992 

г. е избран за президент на републиката на всеобщи 

избори. От 2001 г. е председател на Балканския 

политически клуб.

Дагмар Шипански
Германия

Дагмар Шипански изучава приложна физика в 

Техническия университет в Магдебург. От 1967 до 

1990 г. е преподавател в Техническия университет 

в Илменау. От 1995 до 1996 г. е ректор на същия 

университет. От 1996 до 1998 г. е председател на 

Научния съвет на Германия в Кьолн.  През 1999 г. 

д-р Шипански е кандидат за президент на ФРГ от 

християндемократическия и християнсоциалния 

съюз. От 1999 до 2004 г. тя е министър на науката, 

изследванията и изкуството на Тюрингия, Ерфурт, 

а през 2004 г. става председател на парламента 

на Тюрингия. От 2003 г. е член-кореспондент на 

съвета на форума на нобеловите лауреати в Линдау 

и председател на Фондация „Ленарт-Бернадот” в 

Майнау.

Сесия IV
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ли Сесия IV: 1989 и културата на спомнянето: Многото истории и неразказаната истина   
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Сесия IV

Януш Бугайски
САЩ

Януш Бугайски е анализатор на международната 

политика, живеещ в САЩ. Той е старши научен 

сътрудник в Центъра за анализ на европейската 

политика във Вашингтон. Води предаванията „Часът на 

Бугайски” и „Времето на Бугайски”. Написал е 19 книги 

за Европа, Русия и трансатлантическите отношения, 

като освен това публикува в няколко периодични 

издания. Последните му книги са ‘Conflict Zones: North 

Caucasus and Western Balkans Compared’ (2014), ‘Return 

of the Balkans: Challenges to European Integration and 

U.S. Disengagement’ (2013) and ‘Georgian Lessons: 

Conflicting Russian and Western Interests in the Wider 

Europe’ (2010).

Мартин Иванов
България

Мартин Иванов е магистър по история в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ (1994) и 

магистър по право в Югозападния университет 

„Неофит Рилски“ (2003). От 2000 г. работи в 

Института по история при БАН, а от 2008 г. е доцент 

там (научен сътрудник - 2000, старши научен 

сътрудник II ст. - 2008). Преподава стопанска история 

в Габровския технически университет (1999-2004), 

Варненския технически университет (1999-2004), СУ 

„Св. Климент Охридски“ (от 2007) и във Висшето 

училище по застраховане и финанси (от 2009). Член 

на Програмния съвет към Българска народна банка 

(2007). Член на Експертния съвет към Института за 

изследване на близкото минало (2008). Има над 

150 научни публикации, няколко монографии по 

икономическа и социална политика в България от 70-

те години насам. Между 2011 и 2013 г. е ръководител 

на Държавния архив. От октомври 2013 г. Иванов 

е назначен за секретар на президента по култура, 

образование и национална идентичност. Мартин 

Иванов е министър на културата във временното 

правителство на проф. Георги Близнашки.

Сесия IV: 1989 и културата на спомнянето: Многото истории и неразказаната истина   
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Сесия IV: 1989 и културата на спомнянето: Многото истории и неразказаната истина   

Нася Кралевска-Оуенс
България/ САЩ

Нася Кралевска-Оуенс е завършила немска филология 

и журналистика в СУ. Специализира журналистика със 

стипендии на ЮНЕСКО в Германия и Англия и работи 

в София като редактор. От 1985 г. живее в САЩ и е 

автор на редица материали, публикации в българската 

преса. Преподава български език и култура в 

университета в Делауеър. През 2001 г. публикува 

документалната си книга „Без заглавие – рушители и 

строители на България”. Книгата претърпява четири 

издания. През 2010 г. е публикувана на английски 

в обогатен и актуализиран вариант и под заглавие 

„Комунизъм и демокрация: България от 1944 до 

1997 г.” Книгата е разпространена в университети и 

библиотеки  в САЩ, Канада и Европа. Втората й книга, 

озаглавена „Споделено детство” съдържа 24 разказа 

за „пораснали деца”.

Маргарита Асенова
България/ САЩ

Маргарита Асенова е директор на програмите за 

Балканите, Кавказкия регион и Централна Азия във 

Фондация „Джеймстаун”. Тя публикува редовно свои 

материали в изданието на фондацията Eurasia Daily 

Monitor по проблеми на политиката и енергийната 

сигурност на Балканите и в Централна Азия. Освен 

това тя ръководи курсовете за Югоизточна и 

Централна Европа и Централна Азия в Института на 

дипломатическата служба в Арлингтън. Асенова е 

стипендиант на John Knight Professional Journalism 

Fellowship в Станфордския университет със своите 

репортажи за национализма на Балканите. Нейни 

статии са публикувани в американски и европейски 

вестници, списания и онлайн издания, включително 

RFE/RL’s Newsline and Balkan Report, The Washington 

Times, The Moscow Times, The World and I, Transitions 

Online, Balkan Times, The Capital Weekly and Reason 

Magazine (Bulgaria), Internationale Politik (Germany), 

Essays in Arts & Sciences, World Finance Review 

Magazine (UK), Future Prospects (UAE), Central Europe 

Digest. Асенова е автор на глави и статии по въпросите 

на сигурността, енергетиката и демокрацията, 

публикувани в CSIS Press, Brassey’s, Freedom House, 

Bertelsmann Foundation Publishers и US Army College. 

Представяла е доклади на конференции и семинари 

в Щатите, Великобритания, България, Румъния, 

Сърбия, Хърватска, Албания, Израел, Германия, 

Узбекистан и Казахстан.
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Сесия IV

Николай Младенов
България

Николай Младенов е български политик, министър на 

външните работи от 2010 до 2013 г. в правителството 

на Бойко Борисов. Преди това е член на Европейския 

парламент от 2007 до 2009 г. и министър на 

отбраната от 2009 до 2010 г. Понастоящем е 

специален представител на генералния секретар на 

ООН в Ирак и ръководител на мисията на ООН там. 

През 90-те години Младенов е програмен директор 

на Фондация „Отворено общество” в София и 

програмен координатор на социалния отдел на 

Световната банка за България. Депутат в 39-ото 

Народното събрание от СДС и заместник-председател 

на Комисията за европейска интергация и Комисията 

по международни отношения, отбрана и сигурност.

Сесия IV: 1989 и културата на спомнянето: Многото истории и неразказаната истина   
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Тази сесия се организира с любезното съдействие на Фондация 
Фридрих Еберт 

Преди 25 години България преживя една безкръвна революция, 
a след това изстрада сурови икономически условия. Въпреки 
това съумяхме да постигнем консенсус за валутния борд и 
за членството в НАТО и ЕС. Освен критичния поглед към това 
къде и как сме се провалили, ние искаме да поговорим и за 
това какво се получи добре през годините на преход, като се 
опитаме да погледнем и отвъд националния контекст към опита 
на останалите държави от Централна и Източна Европа.

Сесия V: Паралелни сесии

Паралелна сесия А:  
Политики в преход: Демокрация и върховенство на закона: 
Сравнение между България и Централна и Източна Европа   

Зала „Роял“ II и III 

Сесия V: Паралелни сесии | Сесия A: Политики в преход: Демокрация и върховенство на закона:  
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Сесия V

Георги Пирински
България 

Георги Пирински е член на Европейския парламент 

от май 2014 г. Преди това работи като съветник по 

парламентарна дипломация към председателя на 

Народното събрание на България Михаил Миков. От 

2009 до 2013 г. Пирински е заместник-председател на 

Народното събрание и член на Комисията за външна 

политика и отбрана. Освен това е член на делегацията 

към Парламентарната асамблея на НАТО и заместник-

председател на Националния съвет на Българската 

социалистическа партия. Пирински е министър на 

външните работи в периода 1995-1996 г. и председател 

на 40-то Народно събрание, 2005-2009 г.

Ищван Джармати
Унгария

Ищван Джармати служи като постоянен представител 

на Унгария в Международната агенция за атомна 

енергия от 1981 до 1986 г. Той е заместник-

ръководител на унгарската делегация на преговорите 

за конвенционалните въоръжени сили във Виена през 

1989 г., участва и в преговорите по изтеглянето на 

съветските войски от Унгария. От 1992 до 1994 г. води 

унгарската делегация на експертните заседания на 

срещата на високо равнище в Хелзинки, унгарската 

експертна делегация на лондонската конференция 

за Югославия, както и отделът за политика по 

сигурността и сътрудничеството в Министерството на 

външните работи. След различни длъжности в Източна 

Европа и на Балканите той става заместник-министър 

по интеграцията в Министерство на отбраната през 

1996 г., а след това заместник-министър по политиката 

през 1998 г. На два пъти е избиран за председател на 

Международния център за демократичен преход – 

през 2005 и 2013 г.

Сесия V: Паралелни сесии | Сесия A: Политики в преход: Демокрация и върховенство на закона:  
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Ян Чарногурски
Словакия 

Ян Чарногурски е бивш словашки политик, министър-

председател на Словакия в периода 1991-1992 г., 

председател на християндемократичното движение 

от 1990 до 2000 г. През 1969 г. завършва право в 

университета „Шарл” в Прага, а докторска степен 

по право придобива през 1971 г. в университета 

„Комениус” в Братислава. Комунистическите власти 

му отнемат адвокатската правоспособност поради 

защитата му на обвиняем в политически процес. 

Чарногурски е важна фигура в тайната църква 

на Словакия, а между 1987 и 1989 г. публикува 

нелегално в списанието „Братиславске листи”. 

Представлява християндемократическото движение 

в антикомунистическата опозиция на Чехословакия. 

От декемри 1989 г. до април 1990 г. е първи заместник 

министър-председател, а от април до юни 1990 г. е 

заместник министър-председател на Чехословакия. 

Съосновател, а от февруари 1990 г. и председател на 

християндемократическото движение на Словакия. 

След изборите през 1992 г. става член на Националния 

съвет на Словашката република (Словашкия 

парламент) като член на опозицията и от 1992 до  

1998 г. е силен опонент на Мечиар. След изборите през 

1998 г. е министър на правосъдието до 2002 г.

Филип Димитров
България

Филип Димитров е завършил право в СУ „Климент 

Охридски”, има и докторска степен по политически 

науки. Той е лидер на СДС, а в периода 1991-1992 г. е 

първият демократично избран министър-председател 

на България след края на комунистическото 

управление. Неговото правителство очерта 

категорично посоката за развитие на България, 

задвижи новите демократични институции и стартира 

амбициозни, политически и икономически реформи в 

страната.

Филип Димитров е и бивш заместник-председател на 

българското Народно събрание, член на Европейския 

парламент, посланик на България в ООН и САЩ, както 

и посланик на ЕС в Грузия. Преподавал е в АУБГ, в 

университета в Торонто, Канада и университета 

„Кристофър Нюпорт“, Вирджиния, САЩ. Автор е на 

исторически и политически книги.
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Сесия V

Войчек Пржибилски
Полша

Войчех Пржибилски е главен редактор на полското 

политическо, културно и социално списание „Рес 

Публика Нова” и както и главен редактор на Visegrad 

Insight. Завършил е Варшавския университет, където 

в момента е асистент. Сътрудник е в Института за 

хуманни науки във Виена, на Европейския колеж по 

хуманитарни науки в Берлин и стажант-изследовател 

в Френския център за социални изследвания (CEFRES).

Райна Гаврилова
България

Райна Гаврилова е доктор по история в СУ. От 1995 

г. преподава история на българската и балканските 

култури във Факултета за културни изследвания на 

същия университет. В периода 1999-2000 г. е заместник-

декан на Факултет по философия. Гаврилова е 

стипендиант на фондацията “Фулбрайт” в Харвардския 

университет, научен сътрудник в института в Аненберг 

за изследване на Близкия изток и еврейството, 

гостуващ професор в колеж „Макалистър” в Сейнт 

Пол, САЩ (1995-1996 г.), както и изследовател в Maison 

des Sciences de l’Homme в Париж (1998 г.). През 2000 

г. Гаврилова е назначена за заместник-министър на 

културата, отговарящ за регионалната политика, 

международното сътрудничество и европейската 

интеграция. През 2001 г. става изпълнителен директор 

на институт „Отворено общество” в София. През 2005 

г. е назначена за изпълнителен директор на Тръста 

за гражданско общество в Централна и Източна 

Европа. Гаврилова е член на комитета за изграждане 

на капацитет на Центъра „Европейска фондация” и на 

Международния комитет на Съвета на фондациите, 

САЩ.
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Когато Желязната завеса падна през 1989 г., мнозина очакваха 
ред, който да се основава на сътрудничество и който да се 
развива в международен план. 
Очакваха също така и либерална демокрация, върховенство на 
закона и пазарна икономика, които да доминират в национален 
план. Това, обаче, се случи само частично и 25 години по-късно 
ние сме изправени пред трайните зависимости, установени 
преди 1989 г. 
Така че, какво научи Европа за 25 години свобода от икономическа 
гледна точка? 
Какви поуки могат да се извлекат от това какво правителствата, 
бизнесът и обществата в Централна и Източна Европа преодоляха 
в периодите на несигурност и как тези поуки се отнасят към 
настоящия момент?

Сесия V: Паралелни сесии

Паралелна сесия Б: 
Икономики в преход: Пазарна икономика и енергийни зависимости

Зала „Роял“ I

Сесия V: Паралелни сесии | Сесия Б: Икономики в преход: Пазарна икономика и енергийни зависимости
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Сесия V

Даниел Даяну
Румъния 

Даниел Даяну е румънски икономист, професор и 

политик. Член е на Европейския парламент от 2009 г., 

където представлява Румънската националлиберална 

партия. През юни 2014 г. е избран за член на борда на 

румънската Националната банка. Между април 2013 

и юни 2014 г. Даяну е първи заместник-председател 

на румънския орган за финансов надзор. Той е член 

на групата на високо равнище за собствени ресурси 

в ЕС, оглавявана от Марио Монти. Даяну е член и на 

Европейския съвет за международни отношения от 

2012 г. Между 5 декември 1997 г. и 23 септември 1998 г. 

е финансов министър на Румъния в правителствата на 

Виктор Чорба и Раду Василе. Между 1992 и 1997 г. Даяну 

е главен икономист на Румънската национална банка. 

През август 2005 г. става председател на надзорния 

съвет на Banca Comercială Română. През 2012-2013 г. е 

член на Управителния съвет на държавната CEC Bank. 

Даяну е и председател на Европейската асоциация по 

сравнителни икономически изследвания  (EACES). В 

периода 2002-2004 г. е професор по публични финанси 

в Националната школа за политически изследвания и 

публична администрация в Букурещ.

Юлиан Попов
България/ Великобритания

Юлиан Попов е член-основател на Софийската 

платформа и старши политически консултант на 

Европейската климатична фондация. Той е бивш 

министър на околната среда и водите в последното 

българско временно правителство и е един от 

основателите на Новия български университет 

(понастоящем член на неговия Управителен съвет). 

В периода 2007-2013 г. е председател на Българската 

политическа школа, а през 2012 г. инициира създаването 

на Тунизийската политическа школа заедно с 

холандски, датски и тунизийски партньори. Попов е 

член на Консултативния комитет на програмата на 

Кембриджския университет за устойчиво лидерство, 

финансови решения в чистата енергия, като заедно с 

това е член на управителните съвети на още няколко 

организации. Активно участва и в благотворителна 

дейност, насочена към подпомагането на деца в 

неблапгориятно положения в България. Автор е на две 

книги и голям брой статии във водещи международни 

медии на теми, свързани с европейската политика, 

устойчивото развитие и енергийните проблеми (ВВС, 

„Ал Джазира”, „Индипендънт”, „Газета виборча”, 

„Европейски глас” и др.). Живее със семейството си в 

Лондон. 
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Сесия V: Паралелни сесии | Сесия Б: Икономики в преход: Пазарна икономика и енергийни зависимости

Юраж Байер
Словакия

Юраж Байер е главен финансист и член на Съвета на 

ZSE Energia , най-големият доставчик на електрическа 

енергия в Словакия, от който 49% е собственост 

на E.ON. Има 14-годишен опит в енергетиката. 

Отговаря за основните проекти на компанията във 

финансовата област, в т.ч. разделянето на вертикално 

интегрираните комунални услуги, прилагането на 

еврото и емисията на еврооблигации на стойност 

630 млн. евро. Има магистърска степен по икономика 

и международни дипломатически изследвания. 

Номиниран е за финансов мениджър на годината за 

2014 г. от водещо словашко икономическо списание.

Красен Станчев
България

Красен Станчев е доцент в СУ. Освен това е 

изпълнителен директор на KC 2 Ltd и член на упра-

ви телния съвет, основател и бивш изпълнителен 

директор на Институт за пазарна икономика, 

първата българска независима пазарна аналитична 

организаия (1993 г.), бивш член на Великото народно 

събрание (1990 – 1991 г.), един от най-цитираните 

български наблюдатели: награда за най-добър 

национален анализатор за 1996 г. от Euromoney, 

лауреат на Българска държавна награда – 2002 г., 

„Темпълтън” – 2006 г. като директор на ИПИ и фонд 

„Георги Василев” за принос към духа на свободата 

– 2006 г. Той е автор на редица реформи в прехода 

от централно планиране към пазарна икономика. 

Специализиран в икономическата и регулаторна 

политика, насърчаваща растежа на частния сектор в 

източна Европа и страните от бившия съветски съюз. 

Работил в Босна и Херцеговина, Черна гора, Централна 

Азия (Казахстан, Киргизстан и Таджикистан), Кавказ 

(Армения и Грузия) и Русия, където ръководи екипи 

и е подизпълнител на ЕС, USAID и Световната банка).

Сесия V

Го
во

ри
те

ли



 25 години Свободна България  |  Как да се справим с миналото, гледайки в бъдещето38  |

Сесия V

Велислава Попова
България

Велислава Попова е главен редактор на българския 

вестник „Дневник” от ноември 2008 г. Четири години 

работи в маркетинговия отдел на „Икономедия”, 

издател на в-к „Дневник”. Тя е журналист с висока 

квалификация и разностранен опит в българския 

медиен ландшафт.
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Въпреки, че всички страни от Западните Балкани са поели 
категорично по пътя към членство в ЕС, новината, че няма да 
има напредък по отношение на разширяването за следващите  
5 години предизвиква недоволство в региона. 
Проевропейските протести в Украйна поставиха отново под 
въпрос присъединяването към ЕС като движеща сила към 
демократизация и реформи. 
Така че, каква е ролята на европейската перспектива за прехода? 
Какви трябва да бъдат следващите стъпки, за да бъде поддържан 
стремежът към интеграция в Западните Балкани?

Сесия VI: Недовършената работа в 
сърцето на Европа I
Западните Балкани

Зала „Роял“ II и III 
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Сесия VI

Александър Пейович
Черна гора

Александър Пейович понастоящем е главен 

преговарящ в процеса на присъединяването 

на Черна гора към ЕС, заместник-министър по 

европейска интергация и национален координатор 

по предприсъединителните фондове на ЕС. До май 

2014 г. е постоянен представител на Черна гора в 

организацията за забрана на химическите оръжия 

в Хага. Преди това Пейович е ръководител на 

постоянната мисия на Черна гора в ЕС. По време на 

своя мандат в Брюксел той участва във всички важни 

събития, свързани с европейския път на Черна гора. 

Работил е в Службата за сътрудничество между 

Черна гора и Словения в Любляна и в посолството на 

Сърбия и Черна гора в Скопие, където е национален 

представител на Регионалния център на Инициативата 

за миграция, политическо убежище и бежанците. 

Пейович е и национален координатор в Адриатическо-

йонийската инициатива на президентството на Черна 

гора и заместник-национален координатор в борбата 

с трафика на хора.

Димитрий Рюпел
Словения

Димитрий Рюпел е словенски политик и бивш външен 

министър. В началото на 80-те години е един от 

инициаторите и редакторите на сп. Nova Revija, което 

по-късно става платформа за демократични реформи 

в Социалистическа република Словения. След 

победата на антикомунистическата коалиция ДЕМОС 

на първите свободни словенски избори през 1990 г. 

г-н Рюпел е назначен за министър по международно 

сътрудничество в кабинета на Лойзе Петерле, а след 

като страната придобива своята независимост и 

е призната на международно ниво, става първият 

външен министър на Република Словения. През 

1995 г. г-н Рюпел става кмет на Любляна, апрез 1997 

г. е назначен за посланик на страната в САЩ. При 

завръщането си в Словения става външен министър в 

третия кабинет на Янес Дърновшек до юли 2004 г. През 

2005 г. е избран за председател на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа. След победата 

на лявоцентристката коалиция, водена от Борут 

Пахор, Рюпел е назначен за специален пратеник по 

международни отношения на министър-председателя.

Сесия VI: Недовършената работа в сърцето на Европа I – Западните Балкани
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Сесия VI: Недовършената работа в сърцето на Европа I – Западните Балкани

Кристоф Бeндер
Австрия 

Кристоф Бендер е заместник-председател на 

Европейската инициатива за стабилност. Работи в 

Югоизточна Европа по различни проекти в областта 

на висшето образование за World University Service. 

Бендер работи в Австрийското посолство в Белград 

като аташе по хуманитарни въпроси. Бил е консултант 

на различни организации като например Австрийското 

федерално канцлерство, DFID и SIDA. Преди да стане 

член на  Европейската инициатива за стабилност, 

Бендер е изследовател на Международния център за 

развитие на миграционната политика. Понастоящем 

живее и работи във Виена. Работил е в Босна и 

Херцеговина, Македония, Черна гора и Сърбия.

Вердан Джихич
Босна и Херцеговина

Ведран Джихич е сътрудник на Австрийската фонда-

ция „Планът Маршал” в Центъра за трансатлантически 

отношения на Школата за авангардни международни 

изследвания към университета „Джон Хопкинс”. 

Бил е старши изследовател и лектор в Института за 

славянски изследвания към Виенския университет. 

Джихич е бил гостуващ лектор в Сараевския 

университет и в Братиславския университет. От 

2005 г. е директор на Европейската аналитична 

организация CEIS и участник в ръководството на 

проекти, фокусирани върху демокрацията в Сърбия. 

Д-р Джихич е редактор или съредактор на 10 книги и  

4 монографии. Последната му монография е 

посветена на Босна и Херцеговина, излиза на немски.
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Сесия VI

Тим Джуда
Великобритания

Тим Джуда е кореспондент на списание „Икономист”. 

Той е автор на книги за Балканския регион, с особен 

интерес към разпадането на Югославия и Косово. От 

1990 до 1991 г. живее в Букурещ и отразява периода 

след падането на комунизма в Румъния и България 

за вестник „Таймс” и списание „Икономист”. 

След това се премества в Белград, където следи 

войната в Югославия. А по време на работата си 

като старши гостуващ научен сътрудник в London 

School of Economics той разработва концепцията за 

„югосферата”. От 2001 г. Джуда отразява събитията в 

Афганистан, Ирак, Северна Корея, Дарфур, Абхазия и 

Южна Осетия.

Сесия VI: Недовършената работа в сърцето на Европа I – Западните Балкани
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По време на тази сесия фокусът ще бъде поставен върху Русия и 
държавите от Източното съседство от гледна точка на ЕС. 
Как анексирането на Крим рефлектира върху начина, по който 
Европа възприема своите съседи? 
Свидетели ли сме на възраждане на геополитиката от времето 
на Студената война и има ли опасност от поставяне на нови 
разделителни линии в Европа 25 години след падането на 
Берлинската стена? 
Поставен ли е ЕС пред риск от загуба на влияние на изток и как 
би се отразило това на неговия авторитет на приобщаващ съюз, 
който може да се справи със съседите си? 
Събитията в Украйна напомнят ли ни за дилемата, пред която 
„стара Европа“ бе изправена с посткомунистическите страните 
от 1989? 

Сесия VII: Недовършената работа в 
сърцето на Европа II
Източното партньорство и Русия 
 Зала „Роял“ II и III 

Сесия VI: Недовършената работа в сърцето на Европа II – Източното партньорство и Русия 
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Сесия VII

Крег Кенеди
САЩ

Крег Кенеди започва своята кариера през 1980 г. като 

програмен служител във Фондация „Джойс” в Чикаго. 

От 1983 до 1986 г. е заместник-председател, отговарящ 

за програмите на „Джойс”. Като председател на 

фондацията от 1986 до 1992 г. г-н Кенеди изгражда 

екологичната програма на фондацията и започва нова 

програма, свързана с емиграционната политика на 

САЩ. Напуска Фондация „Джойс”, за да започне работа 

при Ричард Денис, чикагски инвеститор и филантроп. 

В същия период създава консултантска фирма, 

която работи с възложители от неправителствения 

и публичния сектор. Крег Кенеди е член на Борда 

на Фондация „САЩ-Русия”, Refugees International, 

True North Venture Partners, First Solar, а освен това е 

независим надзорник на Invesco Van Kampen Closed-

end Funds. Член е и на Надзорния съвет на Alfred 

Herrhausen Society.

Гиа Нодиа
Грузия

Гиа Нодиа е професор по политически науки и 

директор на Международната школа по кавказки 

изследвания в Държавния университет „Иля 

Чавчавадзе” в Тбилиси, Грузия. Той е основател на 

Кавказкия институт за мир, демокрация и развитие, 

независима организация за анализ на обществената 

политика в Тбилиси и член на Network of Democracy 

Research Institutes (NDRI), която ръководи от август 

2009 г., както и в периода 1992-2008 г. От февруари до 

декември 2008 г. той е министър на образованието и 

науката на Грузия. Проф. Нодиа публикува много свои 

разработки, посветени на процеса на демократиция: 

изграждането на държавност, сигурността и 

конфликтите в Грузия и кавказкия район; теориите за 

национализма; демократичния преход в периода след 

Студената война. Работи като анализатор и застъпник 

на демократичния процес в Грузия и в международен 

план, участник в международни конгреси и 

конференции по свързани с този процес теми.

Сесия VI: Недовършената работа в сърцето на Европа II – Източното партньорство и Русия 
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Сесия VI: Недовършената работа в сърцето на Европа II – Източното партньорство и Русия 

Йон Стурца
Молдова 

Йон Стурца е виден молдовски политик и бизнесмен, 

министър-председател на Молдова между 19 

февруари 1999 г. и 9 ноември 1999 г. Избран е за член 

на молдовския парламент през 1998 г., а впоследствие 

става заместник министър-председател и министър 

на икономиката. Участва в различни граждански 

дейности и е активен член на няколко граждански 

и благотворителни организации. Основател е на 

Фондацията „Фамилия Стурца”, която работи по 

широк спектър програми, включващи отпускане на 

образователни стипендии, подпомагане на домове за 

сираци, спонсориране на културни събития и др.

Иван Кръстев
България

Иван Кръстев е настоящият председател на Центъра 

за либерални стратегии в София. Научен сътрудник 

в Института по хуманитарни и социални науки във 

Виена и сътрудник на името на Рихард фон Вайцзекер 

в Robert Bosch Stiftung в Берлин. Кръстев е член-

основател на Европейския съвет за международни 

отношения, член на Управителния съвет на Фондация 

„Erste”, член на Консултативния съвет на Центъра 

за анализ на европейската политика и член на 

редакционния съвет на списанието за демокрация и 

преход Europäische Revue. От 2004 до 2006 г. Кръстев 

е изпълнителен директор на Международната 

комисия за Балканите, председателствана от бившия 

италиански министър-председател Джолиано Амато. 

Кръстев е редактор и автор на много книги, между 

които ‘Democracy Disrupter. The Global Politics on 

Protest’, ‘In Mistrust We Trust: Can Democracy Survive 

When We Don’t Trust Our Leaders’ и много други.
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Сесия VII

Нина Хрушчова
Русия/ САЩ

Нина Хрушчова е доцент по международна политика 

в The New School и старши сътрудник в World Policy 

Institute. Освен това е редактор и автор в Project 

Syndicate: Association of Newspapers around the World. 

След получаването на докторска титла от университета 

„Принстън” тя работи две години като изследовател 

в Школата за исторически изследвания на Института 

за авангардни изследвания в Принстън, след което 

работи като заместник-редактор в Източноевропейски 

конституционен преглед и Нюйоркската правна школа. 

Тя е член на Съвета за чуждестранни отношения и 

лауреат на наградата „Заслужили емигранти – гордост 

на Америка” от корпорация „Карнеги” в Ню Йорк. 

Нейни статии се появяват в „Нюзуик”, „Ню Йорк 

таймс” и „Уолстрийт джърнъл”, „Файненшъл таймс” и 

други издания. Автор е на книгите „Да си представиш 

Набоков: Русия между изкуството и политиката” 

и „Изгубеният Хрушчов: пътешествие в Гулагът на 

руското съзнание”.

Весела Чернева
България

Весела Чернева е директор на българския офис на 

Европейския съвет за външна политика от 2008 г. 

и програмен директор в ЦЛС от 2003 г. От 2004 до  

2006 г. работи като секретар на Международната 

комисия за Балканите, председателствана от Джулиано 

Амато; наблюдаващ редактор на сп. „Foreign  

Policy – България” от неговото създаване през април 

2005 г. до 2009 г. Тя е говорител на Министерството на 

външните работи и член на политическия кабинет на 

Николай Младенов от 2010 до 2013 г. 

Сесия VI: Недовършената работа в сърцето на Европа II – Източното партньорство и Русия 
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Румяна Коларова
България

Румяна Коларова е министър на образованието и 

науката във временното правителство на България 

от август до ноември 2014 г. В края на 2013 г. е 

назначена за секретар на президента на републиката, 

отговарящ за отношенията с гражданското 

общество. Тя е университетски преподавател и учен, 

доцент по сравнителна политика в СУ „Климент 

Охридски” и ръководител на катедра „Политически 

науки”. Коларова е автор на над 50 академични 

труда и над 300 публикации в периодичните издания. 

Председател на Управителния съвет на „Център за 

изследвания и политики за жените“ (от 2011 г.), член 

на Управителния съвет на Българската асоциация за 

политически науки.

Заключителни речи

Заключителни речи: Българските революции: 1989, 1991, 1997, 2014
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Хронология на Българския преход

Политбюро на ЦК на Българската комунистическа 
партия взима решение взима решение за 
приобщаване на българските турци към делото на 
социализма. 

Започва масирана  кампания за смяна на 
идентичността на българските етнически турци. 
Смяна на имена и забрана на използването на 
мюсюлманската религия и говоренето на турски 
език.

Русе- Едно от най-тежките обгазявания на града 
от намиращия се на отсрещния бряг на Дунав 
румънски химически завод. Въпреки гъстата 
хлорна мъгла на Централния площад са изведени 
стотици деца, за да участват в ритуала за приемане 
на нови пионери. Символичните червени връзки 
децата се опитват да използват като противогази. 

В деня на годишнината от самозапалването 
на чешкия студент Ян Палах, в гр. Септември е 
основано Дружеството за защита правата на 
човека в България като самодейна и граждански 
активна независима формация. 

Кабинетът на младите филмови дейци (КМФД) 
предоставя на Инициативната група за защита на 
Русе залата на Дома на киното, за да бъде показан 
филма “Дишай” и да бъде учреден Обществен 
комитет за защита на Русе. Част от членовете 
му създават през февруари 1989г. Движението 
“Екогласност”, а малко по- късно- и сдружение 
“Екогласност”.

Oбнародван e Указ 56, с който за първи път от 
45 години в България официално се разрешава 
частно предприемачество.

Учредява се КТ „Подкрепа“ – Независимо 
дружество в услуга на обществото и неговите 
права. За председател на Подкрепа е избран д-р 
Константин Тренчев, който по- късно става един от 
учредителите на Съюза на Демократичните Сили

Режимът отваря границите с Турция и започва 
масовото изселване на турци, които не желаят да 
сменят имената си. На 18 юни членове на Клуба 
за гласност и преустройство внасят в Народното 
събрание декларация за прекратяване на 
Възродителния процес.

Външният министър Петър Младенов подава 
оставка в знак на протест срещу управлението 
на Тодор Живков. В същото време демонстранти 
от Екогласност и други независими дружества 
тръгват на шествие от Първа градска болница 
по ул. “Раковски” до градинката пред кафене 
„Кристал”. 

Терористични атентати в Пловдив и Варна  заради 
турския етнически въпрос.

Пленум на ЦК на БКП, по време на която е приета 
“Юлската конценпция”. След обосноваване на 
необходимостта от преустройство и са посочени 
някои “отрицателни явления и слабости на 
сегашното общество”, се декларира “създаването” 
на “нов, адекватен на нашите условия” обществен 
модел. 

Русе- Първи демонстрации на около 200 хиляди 
души, предимно жени, пред сградата на Окръжния 
комитет на БКП, по повод случилото се на 23.09. 
и продължаващите силни обгазявания. Това са 
първите улични демонстрации против властта от 
40-те години насам. 

Русе – На Площада на свободата в центъра на 
града в 15 часа се събират около 1500 души, към 
които бързо се присъединяват още толкова. 
Множеството скандира “Демонтаж!”. Най- отпред 
са майки с бебешки колички. Упоритостта им 
принуждава Гриша Филипов, член на Политбюро 
и секретар на ЦК на БКП в Русе Петър Петров да 
излязат и да говорят, но хората, неудовлетворени, 
ги освиркват и скандират “Оставка”!

В 65-а аудитория на Софийския университет, след 
края на лекция на Огнян Минчев от програмата 
на Университетския “Клуб на младия политолог”, 
е учреден опозиционният Клуб за подкрепа 
на гласността и преустройството в България. 
Членовете на Клуба са известни интелектуалци. 

Неофициална закуска, организирана от френския 
президент Франсоа Митеран във френското 
посолство с 12 представители на българската 
интелигенция и първо признаване на българските 
дисиденти: Жельо Желев, Блага Димитрова, Радой 
Ралин, Николай Василев, акад. Алексей Шелудко, 
Копринка Червенкова, както и Стефан Продев, 
Барух Шамлиев, Светлин Русев, Анжел Вагенщайн, 
Ивайло Петров, Йордан Радичков. 

Изявление на генерален секретар на ЦК на БКП и 
председател на Държавния съвет Тодор Живков по 
радиото и телевизията. Съобщава, че населението 
от определени райони напуска страната, но 
създаденото напрежение е във връзка с приетите 
закони за задганичните паспорти. Живков говори 
за “грубо вмешателство” във вътрешните работи 
на страната. От тяхно име изисква Турция да 
отвори границите си. 

Турция затваря границата с България, след като 
344 000 български турци се изселват. 

Екогласност организира първата открита протестна 
демонстрация срещу режима по повод връчването 
на своя подписка в Народното събрание.

19 
юни 
1984

23 
декември 

1984

23 
септември 

1987

16 
януари 

1988

8 
март
 1988

9
януари

1989

8
февруари

1989

1
юни
1989

26
октомври

1989

30 
август 
1984

29 
юли 
1987

27–28 
септември 

1987

10 
февруари 

1988

3 
ноември 

1988

19 
януари 

1989

29 
май

 1989

21 
август
 1989

3 
ноември

 1989

Хр
он

ол
ог

ия
 н

а 
Бъ

лг
ар

ск
ия

 п
ре

хо
д



  |  49  

Хронология на Българския преход

Еднодневен пленум на ЦК с участието на членове и 
кандидат-членове на Политбюро, председателя на 
ЦКРК и секреарите на ЦК. Приети са две решения: 
първото- насрочва редовния 14 конгрес на БКП, 
и второ- Тодор Живков е освободен от поста 
Генерален секретар на ЦК на БКП и член на ПБ. 
Избран външния министър Петър Младенов. 

Първи митинг  на опозицията, воден от КТ 
Подкрепа, Екогласност и Клуба за гласност 
и преустройство. Основни искания: право на 
свободно слово, на убеждение, на сдружаване, 
социална справедливост.

II митинг на “демократичните сили”. Присъстват 
между 50 и 70 хиляди души на площад “Ал. 
Невски” в София. Организиран е от 19 независими 
сдружения и движения по повод 41 годишнина 
от преминаването на Всеобщата декларация за 
правата на човека. Жельо Желев е аплодиран, 
когато призовава към “Кръгла маса” между БКП 
и опозицията. 

Премиерът Георги Атанасов и секретарят на ЦК на 
БКП Андрей Луканов се срещат с представителите 
на СДС Желю Желев и Георги Спасов, за да 
обсъдят принципите на преговорите. Поправка в 
Конституцията. 

На свой пленум ЦК на БКП взима решение за 
връщане на имената на българските турци 
и за преодоляване на последствията от 
“възродителния процес”. 

Създава партията Движение за права и свободи 
(ДПС)- центристка либерална партия, която се 
формира да защитава правата на малцинствата в 
България и други части на Европа по времето на 
комунизма

Кръглата маса е официално открита. Обявени са 
участниците на двете страни - БКП и СДС. 

Новоизбраният министър на МВР ген. Атанас 
Семерджиев, внася доклад за Държавна сигурност 
и обещава публично, че политически репресии за 
случващото се в момента няма да има.

Първият пакет от документи е подписан от 
Александър Лилов и  Желю Желев. Промяната на 
закони и на самата Конституция ще бъде гласувана 
директно от Парламента.

Провеждат се първите свободни и демократични 
избори за Седмо велико народно събрание. 
Изборите печели БСП.

Желю Желев   става  президент на България.

Подпален е партийният дом на БСП от 
протестиращи.

The Great National Assembly changes the name of 
the country from the National Republic of Bulgaria to 
the Republic of Bulgaria 

Парламентът премахва от Наказателния 
кодекс криминализирането на критиката към 
правителството.

Създадена е опозиционната формация като 
коалиция от новосъздадени политически 
организации Съюз на демократичните сили (СДС) 
под ръководството на д-р Желю Желев, който  
по- късно става първият демократично избран 
президент.

На заседание на ЦК на БКП “За състоянието 
на страната, партията и непосредствените 
задачи”  се решава преминаването на страната 
към  парламентарна демокрация. Досегашното 
управление се определя като диктатура. Тодор 
Живков е отстранен от партията, предлага се 
премахване на Член 1. от Българската конституция.

Протест на българските турци и българомохамедани 
за  връщане на турските имена.

Начало на консултативната Кръгла маса в сградата 
на Народното Събрание. 

Народното събрание отменя чл. 1 от Конституцията 
за ръководната роля на Българската 
комунистическа партия (БКП). 

Тодор Живков е арестуван и обвинен в редица 
престъпления.

Посещение на американския държавен секретар 
Джеймс Бейкър в България. Сътрудничество между 
двете страни ще има само при провеждането на 
свободни и демократични избори.

Луканов внася меморандум за икономически 
промени. СДС не иска да подпише, нито да поема 
каквато и да е отговорност за икономическата криза. 
правителството спира плащанията по кредитите на 
външния дълг.
   
Петър Младенов е обявен за президент/министър-
председател на НР България. БКП е преименувана на 
Българска социалистическа партия (БСП)

Петър Младенов подава оставка след протести в 
цялата страна заради развоя на изборите.

Луканов подава оставка на правителството.

България става член на Световната банка и на 
Международния валутен фонд.

15 ноември 1990 – Великото народно събрание 
променя името на държавата от Народна 
Република България на Република България. 
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www.sofiaplatform.org
  www.facebook.com/SofiaPlatform
  twitter.com/sofplat

www.25freebg.com

  facebook.com/25freebg
  twitter.com/@25freebg

години

    Свободна България


