
 
Заплахата от външна намеса: Избори за Европейски парламент 2019 

Конференцията е организирана от Европейския съвет за външна политика, 

Представителството на Европейската комисия в България и Бюрото на Европейския 

парламент в България 

София, 9 април 

Дом на Европа, „Раковска“ 124 

Външната намеса в изборите е много опасно средство за влияние, използвано от 

неетични глобални актьори като Русия, Китай и Северна Корея. Изборите през 2019-а за 

Европейски парламент представляват сериозна възможност за чуждестранни актьори, 

заинтересувани от разклащането на европейския демократичен процес, да се намесят. 

Имайки предвид, че изборите ще се проведат като 27 самостоятелни избора, рискът е 

много висок. Заплахите са вече анализирани и обработени от страни като Германия, 

Франция и Холандия, които са регулирали своите избирателни процеси и са предприели 

ефективни мерки за защита на обществеността от дезинформация. Много страни членки 

като България обаче остават неподготвени за опасността. 

10.00 – 10.40 Регистрация  

10.40 – 11.20 Откриване 

• 11.40 – 11.00 Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017) 

• 11.00 – 11.20 Екатерина Захариева, заместник министър-председател по 

правосъдната реформа и министър на външните работи 

11.30 – 12.30 Панел I:  Стратегии за промяна на общественото мнение 

Дезинформацията не е ново явление по време на избори. Когато общественото мнение е 

цел на чужди актьори като част от по-голям план за разклащане на ЕС обаче, е 

необходимо да анализираме стратегиите за това. Какво можем да направим, за да се 

противопоставим на атаката? 

• Ралица Ковачева, преподавател, Софийски университет 

• Нели Огнянова, експерт по медийно право,  Софийски университет  

• Марджъри ван ден Брюке, зам. говорител на ЕП  

• Модератор: Асен Григоров, журналист 

  



 
 

12.40 – 13.40 Панел II:  Изборната механика, подложена на атака 

Панелът ще се фокусира върху сигурността на изборния процес – какви са реалните 

опасности за изборната инфраструктура; защитени ли са резултати от изборите; какво 

могат да направят страните членки, за да защитят своя изборен процес. 

• Петър Волф, The International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

• Димитър Димитров, ЦИК 

• Томас Шанису, The International Foundation for Electoral Systems 

• Александър Шлик, директор на отдела за избори, Office for Democratic Institutions 

and Human Rights, OSCE 

• Модератор: Даниел Стефанов, ЕСВП 

13.40 – 14.00 Дискусия 

• Весела Чернева, заместник-директор на ЕСВП и директор на софийския офис 


