
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА С
ХИМИЧЕСКИ, БИОЛОГИЧНИ, РАДИОАКТИВНИ И

ЯДРЕНИ (ХБРЯ) МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ
ИНФОРМАЦИЯ

Откриване
 За да се включите        Zoom

Заплахата от ХБРЯ тероризъм
Гюнтер Поводен, Технически експерт,
Инициатива на ЕС за изграждане на Центрове
за върхови постижения за намаляване на
ХБРЯ рискове

10:30

10:45

Дискусионен панел 1: ХБРЯ рискове за
сигурността 

„„Биологичните оръжия и общественото
здравеопазване: предизвикателства и
възможности“ - Д-р Мария Еспона,
Аржентински католически университет и
Национален университет за отбрана,
Аржентина.

11:15

Международна конференция
23 ноември 2022 г.

Тази конференция е финансирана от Фонд „„Вътрешна сигурност – Полиция“ на
Европейския съюз. Съдържанието на презентациите представя гледната точка на своите
автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря
за начина, по който може да бъде използвана представената информация.

„„Отровните химически вещества и рисковете
от злоупотреба“ - Д-р Жан Паскал Зандърс,
The Trench, Франция; старши научен
сътрудник, Институт на ЕС за изследване на
сигурността (2008-2013 г.)

https://us02web.zoom.us/j/82969106007?pwd=c0ZzYWFqWnYyUHRYM2xEWkw0Q3FSQT09


Почивка 13:00
14:30

Дискусия

„„Токсични оръжия и пептидни биорегулатори:
предизвикателства пред международните
режими за забрана на биологичните и
химическите оръжия“ – Проф. Малкълм
Дандо и Д-р Майкъл Краули, Брадфордски
университет, Великобритания

Дискусионен панел 2: Устойчив
капацитет за ХБРЯ сигурност 

„„Анализ на твърденията на Русия относно
разработването на биологични оръжия в
Украйна“ – Д-р Ралф Трапп, експерт по
разъоръжаване, Франция; технически експерт,
Организация за забрана на химическото оръжие
(ОЗХО) (1993-2006 г.)

Тази конференция е финансирана от Фонд „„Вътрешна сигурност – Полиция“ на
Европейския съюз. Съдържанието на презентациите представя гледната точка на своите
автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за
начина, по който може да бъде използвана представената информация.

„„Радиологични оръжия и ‘мръсни бомби’:
познати и нови рискове и методи за
тяхното ефективно управление“– Проф.
Андреа Малиция, Университет на Рим
„„Тор Вергата“, Италия

„„Елементи на националния капацитет за
ХБРЯ сигурност“ – Д-р Татяна
Новосьолова, Център за изследване на
демокрацията, България

Дискусия

Закриване 17:00


