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Центърът за изследване на демокрацията организира международна конференция 

относно Рисковете пред енергийната сигурност и завладяването на държавата в Европа, с 
подкрепата на Департамента за публична дипломация на НАТО и Генерална дирекция 
“Разширяване” на Европейската комисия (ЕК). По време на дискусията ще се очертаят основните 
измерения на европейската енергийна сигурност в светлината на последната среща на върха на 
НАТО и на най-новите инициативи на ЕК в областта.  

В контекста на продължаващия конфликт в източна Украйна, новите страни-членки на ЕС и 
страните от Югоизточна Европа и района на Черно море са неподготвени да посрещнат адекватно 
нова енергийна криза както показаха публикуваните наскоро енергийни стрес тестове. България е 
не само сред държавите, които ще бъдат най-силно засегнати от спиране на доставките, но и 
страната, направила най-малко за подобряване на енергийната си сигурност през последните 5 
години. Липсата на обща енергийна политика в ЕС, провалът на енергийния диалог с Русия и 
управленските дефицити в сектор енергетика са сред акцентите на дискусията поставяйки 
множество въпроси: 

 
 Кои са пречките пред изграждането на Европейския енергиен съюз? 
 Как да измерваме и подобряваме енергийната сигурност в региона и в Европа? 
 Кои са порочните корупционни практики, които водят до завладяване на държавата и 

увеличават енергийната уязвимост на региона и на Европа?  
 Как да се подобри управлението на енергийния сектор и да се гарантира колективната 

сигурност?  
 

Заповядайте на конференцията, за да обсъдите тези и други въпроси с водещи експерти и 
активисти от България и Европа.  
 
Официалният език на конференцията е английски. За Ваше удобство ще бъдат предоставени 
допълнителни материали на български и английски език. 
 
За повече информация и потвърждения: М. Стоянова/Б. Бегова тел. 02/9713000, 
reception@online.bg 


