
 

 

 

 

 

 

 

Конференция 

Противодействие на хибридните заплахи  
и руското влияние в Европа 

30 ноември 2022 г. 
Зала „Средец“, София Хотел Балкан 

 

Встъпителни думи на д-р Огнян Шентов, Председател,  
Център за изследване на демокрацията 

 

Ваши превъзходителства, 
Дами и господа, 
 
Паралелно с военните си действия в Украйна, Русия продължава да използва икономическото си 
влияние и хибридни заплахи за да възпрепятства и влияе върху националните политики на 
страни-членки на НАТО и ЕС, и други стратегически значими държави.  

България е непрестанен обект на различни хибридни атаки, включително такива свързани с оръжия 
за масово унищожение.  В този контекст са и кибер атаките на Killnet миналия месец срещу държавни 
институции, критична инфраструктура, а също и срещу сървърите и сайта на Центъра за изследване 
на демокрацията.  

Кремъл продължава да изгражда и използва неформални икономически, политически и медийни 
мрежи. Тези мрежи са инструменти на завладяването  на държавата, чрез които се въздейства 
върху ключови институции, органи и икономически сектори, така че държавната политика да 
служи на руските интереси.  

И разбира се, страните от Югоизточна  Европа, вкл. България, остават най-уязвими и неподготвени 
да се справят с нарастващата руска заплаха в региона. Широкоразпространените практики на  
завладяване на институции и медии, както и на ключови регулаторни органи, възпрепятстват 
или напълно блокират способностите за ответна реакция и отслабват устойчивостта на 
институциите. 

Затова е необходимо активно и системно да се противодейства на механизмите на 
икономическо, политическо и информационно влияние на Кремъл. 

Това противодействие трябва да започне от и със реформирането на сектора за сигурност и 
съдебната система и да бъде в публично-частен формат – в тясно взаимодействие с гражданското 
общество и неговите институции, нашите международни партньори от ЕС и НАТО и със 
съдействието на частния сектор.  

Надявам се днешната дискусия да бъде част от този процес. Благодаря Ви за участието днес, 
особено на нашите говорители, на Държавния департамент – посланик Херо Мустафа, Кийт Уебър, 
както и на ръководителя на бюрото  в София на  Фондация „Конрад Аденауер“ - Норберт Бекман-
Диркес - за подкрепата на днешното събитие.  


