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на демокрацията

Прокарване на мостове между науката и политиката

Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интер-
дисциплинарен институт, който работи за развитието на демократичните ценно-
сти и пазарната икономика. Центърът е независима организация, която подкрепя 
процеса на реформи в България чрез мобилизиране на гражданското общество и 
въздействие върху обществените политики. 

Целите на Центъра са: 

• да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществе-
ни политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и 
активна роля на България в европейските интеграционни процеси;

• да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и Евро-
пейския съюз в областта на правосъдието и вътрешния ред;

• да съдейства за институционалното и организационното укрепване на не-
стопанския сектор в България; 

• да осъществява мониторинг и оценява риска за функционирането на ин-
ституциите и принципите на демокрацията и пазарната икономика. 

„Прокарването на мостове” е утвърден метод за обединяване усилията за соци-
ална промяна и създаване на нови партньорства. Центърът за изследване на демо-
крацията започна своето съществуване като аналитичен център, но през последното 
десетилетие той се утвърди не само като генератор на идеи, а и като активен уча-
стник във формирането и осъществяването на редица обществени политики. Цен-
търът е партньор за България на редица европейски институции, мрежи и иници-
ативи като Агенцията на Европейския съюз за основните права, Глобалната мрежа 
за дистанционно обучение на Световната банка и Годишната оценка на световната 
конкурентоспособност на Института за развитие на управлението в Швейцария. 

Центърът за изследване на демокрацията е инициатор и движеща сила на со-
циалната промяна в няколко области, традиционно смятани за запазена терито-
рия на държавните институции като разработване и мониторинг на антикоруп-
ционни политики и практики и реформи в сектора на националната сигурност, 
вкл. анализ и противодействие на конвенционалната и организираната престъп-
ност. Усилията на Центъра са насочени и към формирането на нова култура на 
сътрудничество и доверие в обществена среда с наследена фрагментация и не-
прозрачност, което е също толкова важно, колкото и реализирането на конкрет-
ни социални цели и проекти.
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Увод

През 2010 г. се навършват 20 години от създаването на Центъра за изслед-
ване нa демокрацията. Посрещаме своя юбилей като една от най-влиятелните 
неправителствени институции в страната – позиция, дължаща се преди всичко 
на предлаганите от Центъра практически решения на актуални обществени 
проблеми, при които се изгражда мост между академичното знание и полити-
ческата реалност. Благодарение на проактивната си ориентация Центърът се 
превърна в една от малкото граждански организации със сериозен и постоя-
нен принос в определянето на дневния ред на страната. Още през 90-те години 
поставихме във фокуса на обществено-политическия дискурс проблемите на 
корупцията и организираната престъпност. Днес решаването на тези пробле-
ми има ключово значение за доверието на българските граждани и нашите 
европейски партньори към правителството и държавните институции. Цен-
търът създаде и успешно прилага система от обективни показатели за оценка 
на корупцията и организираната престъпност на национално и европейско 
равнище. Това ни дава нужната емпирична основа, за да формулираме прак-
тически препоръки и да осъществяваме ефективен граждански контрол върху 
предприеманите краткосрочни и стратегически мерки и политики.

Центърът успешно участва и в общоевропейския дебат по важни социал-
но-икономически проблеми. Резултатите от нашите изследвания и препоръки 
се взимат под внимание от Европейската комисия и Европейския парламент. 
Чрез своите експерти Центърът участва активно в големи международни ини-
цативи по ключови проблеми на европейската политика като противодейс-
твието срещу корупцията и организираната престъпност, доверието в пра-
восъдната система, защитата на правата на пострадалите от престъпления, 
мониторинга на расизма и ксенофобията, интеграцията на граждани на трети 
страни, ефективността на управлението на външните граници на ЕС, подобря-
ване на управлението на европейските фондове, кокурентоспособността и ин-
вационния потенциал на ЕС и др. По този начин, от изследователски институт, 
фокусиран върху проблемите на българския преход, Центърът се превръща в 
организация, чийто глас все повече се чува при формирането на приоритетите 
и политиките на Европейския съюз.

София, януари 2011 г. Д-р Огнян Шентов
 Председател на Управителния съвет





Част първа
Програми
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През 2010 г. правно-институционалната и съдебната реформа в страна-
та продължиха да бъдат приоритетни области в дейността на Правната 
програма на Центъра за изследване на демокрацията. Работата беше със-
редоточена в няколко основни насоки:

• Превенция и противодействие на престъпността – реформа в места-
та за лишаване от свобода в България в контекста на съдебната ре-
форма;

• Правата на пострадалите от престъпления в държавите-членки на ЕС;

• Необходимост и възможности за прилагане на общоевропейски ин-
дикатори за общественото доверие в правосъдието;

• Мониторинг на расизма и ксенофобията и на политиките и мерките 
за тяхното противодействие.

Правна програма

I. Индикатори за общественото 
доверие в правосъдието

През 2010 г. Правната програма 
на Центъра за изследване на демок-
рацията продължи работата си по 
започналия през март 2008 г. проект 
„Индикатори за обществено дове-
рие в правосъдието: инструменти за 
оценка на политики” (EURO-JUSTIS), 
осъществяван в партньорство с уни-
верситети и неправителствени орга-
низации от Великобритания, Италия, 
Франция, Унгария, Литва и Финлан-
дия. Целта на проекта е да разработи 
индикатори, позволяващи сравни-
телни изследвания на общественото 
доверие в правосъдието, които да 
бъдат използвани при подготовката, 
изпълнението и оценката на полити-
ки в областта на наказателното пра-
вораздаване.

През 2010 г. беше осъществен вто-
рият етап от практическото изпроб-
ване на разработените индикатори 

чрез приложение на метода „когни-
тивно интервю”. Под ръководството 
на експерти от Правната и Социоло-
гическата програма на Центъра, в 
България бяха проведени 22 интервю-
та, като резултатите от тях спомогна-
ха за верифициране на надеждността 
на неизпробвани до момента индика-
тори и за оценка на някои специфики 
при тяхното приложение в България. 
След сравнителен анализ на данните, 
събрани чрез когнитивни интервю-
та в страните, участващи в проекта, 
беше разработен цялостен въпросник 
за провеждане на изследвания на об-
щественото доверие в системата на 
наказателното правосъдие. През сеп-
тември въпросникът беше оконча-
телно тестван при провеждането на 
четири пилотни национални изслед-
вания на пълнолетното население в 
България, Италия, Литва и Франция. 
Основната част от индикаторите бяха 
обособени като модул въпроси, който 
беше одобрен за включване в петата 
„вълна” на Европейското социално 
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изследване (ЕСИ), планирано за края 
на 2010 г. Интегрирането на този мо-
дул в изследователския инструмен-
тариум на ЕСИ дава възможност от 
една страна да се съберат сравнител-
ни данни за общественото доверие в 
правосъдието в 26 страни в Европа и 
от друга – да се разработят основани 
на научно-проверени факти нацио-
нални политики.

Провеждането на пилотно изс-
ледване в България имаше за цел 
не само окончателно изпробване на 
разработените индикатори, но и осъ-
ществяване на първото по рода си 
сравнително изследване на общест-
веното доверие в системата на нака-
зателното правосъдие. Резултатите 
от анализа на данните, събрани чрез 
когнитивни интервюта и представи-
телното за страната пилотно изслед-
ване ще бъдат публикувани в начало-
то на 2011 г.

II. Съдействие на пострадалите 
от престъпления

Центърът продължи да работи 
активно в областта на защитата на 
правата на пострадалите от престъп-
ления. След успешно осъщественото 
през 2009 г. проучване на законода-
телството, политиките, практиките 
на 27-те държави-членки на Европейс-
кия съюз относно пострадалите от 
престъпления, Правната програма 
на Центъра продължи работата си в 
тази насока, като се ангажира да под-
готви електронни информационни 
карти за правата на пострадалите от 
престъпления в държавите-членки 
на ЕС, които ще бъдат част от Европей-
ския портал за електронно правосъдие 
eJustice (http://e-justice.europa.eu).

Информационните карти бяха 
подготвени съвместно с експерти от 
държавите-членки на ЕС, които на 

базата на предварително подготвен 
от екипа на Правната програма въп-
росник събраха и обобщиха инфор-
мацията за правата на пострадалите 
от престъпления в техните държави.

Одобрените от компетентните 
национални органи информационни 
карти бяха предоставени на Евро-
пейската комисия и предстои да бъ-
дат добавени в Европейския портал 
за електронно правосъдие eJustice. 

Електронните информационни 
карти имат за цел да съдействат на 
пострадалите от престъпления да за-
щитят своите права и интереси, като 
им предоставят лесно разбираема и 
изчерпателна информация за проце-
дурите, които трябва да следват, и 
органите и организациите, към кои-
то могат да се обърнат за съдействие. 
Картата за всяка държава-членка има 
вариант на поне един от официални-
те езици на съответната държава и на 
английски език, като по този начин 
се обхващат по-широк кръг потенци-
ални потребители на информацията. 
Съдържанието на картите е разде-
лено на няколко части и следва хро-
нологично етапите на наказателния 
процес (преди, по време на и след 
съдебния процес). В отделна секция е 
предоставена подробна информация, 
включително данни за контакт, относ-
но държавните органи и неправител-
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ствените организации, предоставящи 
помощ и съдействие на пострадали 
от престъпление. С цел да послужат 
на максимално широк кръг потре-
бители, информационните карти са 
съставени на разбираем език с мини-
мално използване на специализирана 
юридическа терминология. Инфор-
мацията е подредена под формата на 
въпроси и отговори, като навсякъде, 
където е възможно, са добавени връз-
ки към други достъпни източници на 
информация.

III. Мониторинг на расизма и 
ксенофобията и мерките за 
тяхното противодействие

За пета поредна година Центърът 
за изследване на демокрацията про-
дължи да изпълнява функцията на на-
ционален координатор за България 
по въпросите на расизма и ксенофо-
бията на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права.

През 2010 г. Центърът работи по 
подготовката на два тематични док-
лада – „Гледната точка на търсещите 
убежище в България: достъп до ин-

формация и до ефективна защита” и 
„Престъпления от расова и друга ом-
раза в България”. Докладът, посветен 
на достъпа до информация и ефектив-
ни средства за защита на търсещите 
убежище, беше изготвен въз основа 
на резултатите от проведени фокус 
групи с чужденци, кандидатства-
щи за статут на бежанец в България. 
Проучването показа, че информаци-
ята, предоставяна на лицата, търсе-
щи убежище, не е достатъчно пълна 
и често е трудно разбираема поради 
сложния юридически език. Поради 
това кандидатстващите за статут на 
бежанец най-често се информират за 
процедурите от свои сънародници, 
които са пристигнали по-отдавна в 
България. Проблеми бяха установе-
ни и при средствата за защита при 
постановен отказ за предоставяне на 
статут на бежанец. Лицата, на които 
молбата е отхвърлена, често не раз-
бират къде и в какъв срок могат да 
обжалват отказа, срещат затруднения 
с намирането на адвокат, рядко имат 
възможност да вземат активно учас-
тие в съдебното заседание, на което 
се разглежда жалбата им. Основните 
изводи от доклада бяха включени в 
публикуваните от Агенцията за ос-
новните права доклади за достъпа до 
информация и за правото на защи-
та, представени официално на Мини-
стерската конференция по въпросите 
на убежището, състояла се през месец 
септември в Брюксел. 

Докладът, посветен на престъпле-
нията от расова и друга омраза, беше 
подготвен въз основа на данните, 
събрани от компетентните държавни 
институции и неправителствените 
организации, работещи в тази сфера. 
Основният извод от изследването е, 
че престъпленията от омраза нараст-
ват, но поради сериозните затрудне-
ния при тяхното доказване в повечето 
случаи те се разследват като обикно-
вени престъпления, немотивирани 
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от расова или друга омраза. Поради 
тази причина, въпреки зачестилите 
случаи на насилие, официалната ста-
тистика не отчита сериозната запла-
ха от тази престъпност и държавата 
не предприема специфични мерки за 
нейното противодействие. 

Центърът подготви и поредните 
три бюлетина по темата расова диск-
риминация, включващи актуална ин-
формация за новоизлезли анализи и 
доклади, промени в правната рамка 
и важни събития в областта на равно-
то третиране и противодействието на 
расизма и ксенофобията.

В поредния годишен доклад за 
расизма и ксенофобията в България 
експертите на Центъра направиха 
преглед и оценка на мерките за про-
тиводействие на расовата и етничес-
ката дискриминация в страната в 
традиционните области законодател-
ство, расова и етническа престъпност, 
здравеопазване, образование, заетост, 
жилищна политика и участие на мал-
цинствата в политическия и общест-
вен живот в страната. Информация 
от доклада ще бъде използвана от 
Агенцията при подготовката на го-
дишния доклад за спазване на основ-
ните права в ЕС през 2010 г. 

IV. Съдебна реформа

1. Реформа в местата за 
лишаване от свобода

Едни от основните проблеми в об-
ластта на наказателното правосъдие в 
България са свързани с лошите усло-
вия в местата за лишаване от свобода. 
С цел да съдейства за продължаване 
на реформите в системата за изпъл-
нение на наказанията Центърът за 
изследване на демокрацията започна 
работа по изследване на условията в 
местата за лишаване от свобода, кое-

то да очертае основните проблеми и 
да предложи препоръки за тяхното 
преодоляване. Изследването е свое-
образно продължение на дейността 
на Правната програма по анализ и 
оценка на разходите по противодейс-
твие на престъпността – инициатива, 
осъществена от Центъра съвместно с 
девет академични и неправителстве-
ни организации от Италия, Испания, 
Португалия, Германия, Латвия, Ки-
пър, Унгария и Турция.

В хода на работата по изследване-
то бяха събрани актуални статисти-
чески данни за ситуацията в местата 
за лишаване от свобода (брой затвор-
ници, брой места в затворите, бю-
джет на местата за лишаване от сво-
бода и т.н.) и беше направен анализ 
на новоприетия Закон за изпълнение 
на наказанията и задържането под 
стража и подзаконовите актове за 
неговото прилагане. Специално вни-
мание беше отделено и на проблема с 
наказателната политика на държава-
та по отношение на извършителите 
на престъпления, употребяващи или 
зависими от наркотични вещества. 
Резултатите от проучването ще бъдат 
обобщени в доклад, който ще бъде 
публикуван през 2011 г.

2. Подобряване на 
ефективността на 
съдебната власт 
чрез въвеждането 
на информационни 
технологии

Въвеждането и използването на 
информационните технологии е мяр-
ка, многократно препоръчвана от ек-
спертите на Центъра, като средство 
за повишаване на прозрачността и 
отчетността в работата на съдебната 
власт. С цел да съдейства за по-широ-
кото използване на тези технологии 
от съдилищата Центърът започна ра-
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бота по проучване на възможности-
те за въвеждане на добри практики 
в тази област, успешно прилагани от 
други държави. Проучването е част от 
международна инициатива за насър-
чаване на трансфера на добри прак-
тики между европейските държави в 
областта на използването на новите 
технологии в правосъдието. В иници-
ативата участват още университета 
„Адам Мицкевич” в Познан, Полша, 
асоциация „Право за правото”, Брюк-
сел, Белгия, и Европейската организа-
ция по публично право, международ-
на междуправителствена организация 
със седалище в Атина, Гърция.

Инициативата стартира на 3 де-
кември 2010 г. с първата работна сре-
ща на експертите от участващите ор-
ганизации. Започна и първият етап от 
работата, който включва събиране и 
обобщаване на съществуващите доб-
ри практики, прилагани от водещи 
държави в тази област, като Великоб-
ритания и Испания, както и оценка 
на необходимостта и потенциалния 
ефект от въвеждането на подобни 
практики в България. 

* * *

През 2010 г. Народното събрание 
избра нов парламентарен омбудс-
ман – вторият поред от създаването 
на институцията през 2005 г. В про-
дължение на започналата още през 
1998 г. инициатива на Центъра за 
създаване и укрепване на институ-
цията омбудсман на национално и 
местно равнище в България експерти 
на Правната програма представиха 
пред новоизбрания омбудсман дей-
ността на организацията в областта 
на правата на човека и възможности-
те за по-нататъшно сътрудничество.

Центърът продължи да развива и 
сътрудничеството си с Европейския 

омбудсман. Експерти на Правната 
програма присъстваха на официално-
то представяне на годишния доклад 
на Европейския омбудсман за 2009 г. 
пред Комисията по петициите на Ев-
ропейския парламент и се срещнаха 
със служители от брюкселския офис 
на институцията. Сред дискутираните 
по време на срещата теми бяха ролята 
на гражданските организации за по-
пуляризиране работата на институци-
ите от типа на омбудсмана и възмож-
ностите за организиране на съвместни 
събития с участието на представители 
на Европейския омбудсман, българс-
кия омбудсман и Центъра за изслед-
ване на демокрацията. 

* * *

И през 2010 г. Правната програма 
на Центъра за изследване на демок-
рацията продължи да работи в тясно 
сътрудничество с редица национал-
ни, чуждестранни и международни 
институции и организации.

На 22 и 23 февруари Правната прог-
рама беше домакин на третата среща 
на консултативна група по проблеми-
те на демократизацията и правосъ-
дието в Азия и Европа. Събитието бе 
организирано от Фондация „Азия – 
Европа” в партньорство с Фондация 
„Ханс Зайдел” – Индонезия. Консул-
тативната група включва експерти от 
съответните международни и регио-
нални организации, неправителстве-
ни организации и учени в областта на 
демократизацията и правосъдието. 
По време на срещата бяха установени 
партньорски отношения за сътруд-
ничество в областта на развитието и 
укрепването на демоклатичните ин-
стутиции, сигурността и стабилност-
та в Азия и Европа. 

На 14 май 2010 г. Центърът за из-
следване на демокрацията, със съ-
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действието на депутата от групата 
на ЕНП в Европейския парламент 
Мария Неделчева и с подкрепата на 
Balkan Trust for Democracy, органи-
зира семинар на тема „Конфликти 
на интереси и добро управление на 
взаимоотношенията местна власт – 
гражданско общество”. Семинарът 
бе фокусиран върху обмяната на опит 
относно правната уредба на конф-
ликта на интереси и нейното при-
ложение при осъществяване на пуб-
лично-частно партньорство между 
общини и неправителствени органи-
зации. С цел да се стимулира диску-
сията върху конкретни практически 
въпроси, с които се сблъсква мест-
ната власт, семинарът се проведе в 
Европейски информационен център 
в гр. Хаджидимово. В него участваха 
над 30 души от региона – служители 
в общини и общински съветници, 
представители на неправителствени 
организации, работещи съвместно с 
общините и представители на мест-
ни медии. Представени бяха общини 
Гоце Делчев, Разлог, Благоевград и 
Хаджидимово; присъстваха и отдел-
ни общински съветници от градове-
те Банско и София, които проявяват 
интерес към дискутираната тема. 
Активно участие в дискусията взеха 
представителите на Правната прог-
рама на Центъра: директорът на 
програмата Мария Йорданова пред-
стави правната уредба на конфликта 
на интереси и проблемите, с които 
се сблъсква нейното прилагане, а 
старши анализаторът г-н Димитър 
Марков отбеляза необходимостта от 
прецизиране на понятието за свърза-
ни лица, както и на дефиницията за 
конфликт на интереси. 

На 13 октомври по покана на Ма-
кедонския център за международ-
но сътрудничество (МЦМС), Мария 
Йорданова взе участие в официално 
представяне на деветия доклад за 
оценка на корупцята на Центъра за 

изследване на демокрацията „Пре-
стъпление без наказание”, преведен 
и публикуван от МЦМС. В събитието 
участваха председателят на Държав-
ната комисия за противодействие 
на корупцията в Македония Илми 
Селами, председателката на Асоциа-
цията на органите на местното само-
управление Душица Перешик, замес-
тник-министърката на правосъдието 
Снежана Мойсова, изпълнителият 
директор на МЦМС Сашо Клеков-
ски. Събитието, както и доклада на 
Центъра, бяха широко отразени от 
водещите македонски медии. 

В продължение на установените 
контакти между МЦМС и Центъра 
за изследване на демокрацията бе 
подписано споразумение, по силата 
на което бе организирано посещение 
на македонска делегация в България 
с цел запознаване с механизмите за 
противодействие на корупцията, бъл-
гарския опит и предизвикателствата 
пред бъдещто. В македонската деле-
гация участваха депутати, представи-
тели на съдебната и изпълнителната 
власт, на местното самоуправление и 
на гражданското общество. По време 
на посещението, организирано съв-
местно от МЦМС и Центъра, делега-
цията имаше срещи с представители 
на държавни институции, работещи 
в сферата на противодействието на 
престъпността и корупцията, както 
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и с екипа от експерти на Центъра за 
изследване на демокрацията, които 
представиха системата за монито-
ринг на корупцията, разработена от 
Центъра и Витоша рисърч, отделни 
аспекти на антикорупционната инф-
раструктура в България, на връзките 
между корупцията и организирана-
та престъпност и опита на Центъра 
в антикорупционните инициативи и 
сътрудничеството с държавни инс-
титуции. Организирана бе и среща с 
парламентарната комисия за борба с 
корупцията и конфликт на интереси 
и парламентарна етика, като участ-
ниците в делегацията взеха участие 
в редовно заседание на комисията в 
парламента.

В рамките на установеното парт-
ньорство между Центъра за изследва-
не на демокрацията и други неправи-
телствени организации от страната, 
ангажирани с проблемите на право-
съдието, представители на Правна-
та програма взеха участие в редица 

обществени прояви (конференции, 
кръгли маси и семинари), посветени 
на различни актуални проблеми на 
съдебната реформа в страната. Цен-
търът за изследване на демокрация-
та се присъедини и към групата неп-
равителствени организации, които 
през м. ноември подписаха открито 
писмо до президента на Република 
България, председателя на Народ-
ното събрание, членовете на ВСС и 
ръководствата на националните ме-
дии, относно процедурата за избор 
на нов председател на Върховния ад-
министративен съд. Подчертано бе, 
че общественото доверие в съдебната 
власт може да се развие и задълбочи 
само ако всяко решение, което нейни-
ят върховен орган взема е рационал-
но, мотивирано, обществено достъп-
но и вярно както на буквата, така и на 
духа на закона.

С цел разширяване на сътрудни-
чеството на Центъра за изследване на 
демокрацията с институциите на ЕС 

Представянето в Македония на доклада „Престъпление без наказание”. Отляво на 
дясно: г-жа Душица Перишик, Асоциация на органите за местно самоуправление, 
г-жа Мария Йорданова, Директор на Правната програма, Център за изследване 

на демокрацията, г-н Сашо Клековски, Изпълнителен директор на МЦСМ,
 г-н Илми Селами, Държавна комисия за противодействие на корупцията, 

г-жа Снежана Мойсова, заместник-министър на правосъдието
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и с влиятелни чуждестранни непра-
вителствени организации, през месец 
май старши анализаторът на Правна-
та програма Димитър Марков беше 
на двуседмично работно посещение 
в Брюксел. По време на посещение-
то, организирано съвместно с Фон-
дация „Фридрих Еберт”, г-н Марков 
представи дейността на Центъра на 
редица срещи с представители на Ев-
ропейската комисия (от генералните 
дирекции „Правосъдие, свобода и 
сигурност”, „Регионална политика”, 
„Разширяване” и „Трудова заетост, 
социални въпроси и равни възмож-
ности” и от генералния секретариат 
на Комисията), Европейския парла-
мент, Европейския омбудсман и др. 
По време на срещата с експертите, 
работещи по механизма за сътрудни-
чество и проверка, чрез който Евро-
пейската комисия следи напредъка 
на България в областта на борбата с 
организираната престъпност и ко-

рупцията, бяха обсъдени последните 
събития в страната и отражението 
им върху предстоящия редовен док-
лад на Комисията в рамките на този 
механизъм.

Среща на македонската делегация с представители
на Центъра за изследване на демокрацията, 26 ноември 2010 г.
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През юни беше публикаван крат-
кият анализ „Механизмът за сът-
рудничество и проверка три години 
по-късно: какво е направено и какво 
предстои”. Изданието разглежда въ-
веждането и резултатите от механиз-
ма за проверка и сътрудничество в 
България, като анализира необходи-
мостта от неговото прилагане, начина, 
по който функционира, и възможните 
последици за България в зависимост 
от постигнатите от страната резул-
тати. Въз основа на ситуацията в 
България е направена и прогноза за 
констатациите и препоръките в пред-
стоящия редовен доклад за напредъка 
на България.

През м. юни старши анализато-
рът на Правната програма Димитър 
Марков изнесе лекция на тема „Със-
тояние на правосъдието и вътрешния 
ред преди доклада за напредъка на 
България на Европейската комисия” 
на петото издание на дискусионния 
форум „Бъдещи лидери” – инициа-
тива на Фондация „Фридрих Еберт”, 
предоставяща възможност на млади 
политически активисти и предста-
вители на администрацията да дис-
кутират по актуални проблеми от 
политическия и обществен живот в 
страната.
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През 2010 г. Икономическата програма на Центъра за изследване на де-
мокрацията фокусира работата си върху пет основни теми: добро управ-
ление в енергийния сектор; скрита икономика и недекларирана заетост; 
икономика на знанието и конкурентоспособност, и оценка на влиянието 
на фондовете на ЕС.

Основни акценти през 2010 г: 

• Добро управление в енергийния сектор. Бяха изготвени поредица 
анализи на управлението на енергийния сектор на България, вклю-
чително злоупотреби и корупция в големи инфраструктурни проек-
ти и свързаните с тях обществени поръчки, проблеми на енергийната 
ефективност, състояние на основните сектори, коментар на проекта 
на Енергийна стратегия на България 2020, зелената енергетика в Бъл-
гария и готовността на потребителите да плащат за чиста енергия, 
както и анализ на екологичните измерения на устойчивото развитие 
на енергетиката в Европа. 

• Скрита икономика, корупция и противодействие на прането на 
пари. Бяха изследвани практиките за противодействие на недекла-
рираната заетост в страните-членки на ЕС и беше проучена възмож-
ността за създаване на европейска платформа за предотвратяване и 
борба с недекларираната заетост. Бяха отправени конкретни препо-
ръки към Европейската комисия в тази насока. В сътрудничество с 
държавни институции беше публикуван наръчник за противодейст-
вие на прането на пари. Беше публикувано официално становище на 
организацията по повод обществената консултация на Европейската 
комисия за изработване на единна методология за диагностика на 
корупцията на равнище ЕС.

• Конкурентоспособност и икономика на знанието. С участието на 
Центъра за изследване на демокрацията през 2010 г. България за пети 
път беше включена в най-старата ежегодна класация на конкурен-
тоспособността на икономиките – Годишника на световната конку-
рентоспособност 2010 на IMD (International Institute for Management 
Development). България загуби позиции до 53-то място сред 58 водещи 
национални и регионални икономики. Беше изготвен и представен 
годишният доклад Иновации.бг 2010, който анализира състоянието на 
националната иновационна система и прави препоръки за подобря-
ване на иновационния потенциал на българската икономика. 

• Оценка на въздействието на фондовете на ЕС в България. Бяха из-
готвени два доклада на дейността на структурните фондове и по-

Икономическа програма
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I. Добро управление 
в енергийния сектор

Енергийният сектор в България е 
изправен пред редица предизвикател-
ства свързани с доброто управление и 
енергийната сигурност – теми които 
в последните години заемат първите 
страници на медиите в страната с но-
вини и анализи за измами, непотизъм 
и политическа корупция. Призивите 
за реформиране на управлението в 
сектора и въвеждането на конкурен-
тни пазари се увеличиха през послед-
ните години, но на фона на намалява-
щи ресурси и увеличаващ се натиск от 
различни лобистки групи. 

Икономическата програма про-
дължи да работи по темата енергийна 
сигурност и диверсификация и през 
2010 г. През първите две седмици на 
месец април 2010 г. правителството 
и медиите оповестиха данни за злоу-

потреби и нередности в българската 
енергетика и идеи за преструктури-
ране на сектора, които потвърдиха 
съществуващите сериозни проблеми 
в него. Направените констатации не 
са новост. Още през 2006 – 2007 г., Цен-
търът за изследване на демокрацията 
публикува подробен анализ на най-
често срещаните лоши управленски 
практики в енергетиката. Изводите и 
препоръчаните стъпки важат с пълна 
сила и през 2010 г. В тази връзка ико-
номическата програма изготви Ме-
дийна записка: Разкритията в енерге-
тиката: преоткриване на топлата вода? 
Бяха представени и данни от изслед-
ване на тема Готови ли са потребители-
те да плащат за чиста енергия?

На 18 май 2010 г. Центърът за из-
следване на демокрацията организира 
кръгла маса на тема „Енергийна поли-
тика и енергийна диверсификация”, 
по време на която Центърът предста-
ви анализ Енергийният сектор на Бълга-
рия, разработен в сътрудничество с Ат-
лантическия съвет на САЩ. Анализът 
описва основните предизвикателства и 
състояние на енергийния сектор в Бъл-
гария. Анализът отбелязва, че енергий-
ните пазари на България остават силно 
монополизирани на всички равнища. 
Цените се регулират на база референ-
тни стойности или формули, което е 
признак на твърде ниски равнища на 
конкуренция в енергийния сектор. 

Д-р Огнян Шентов, Председател 
на Центъра за изследване на демок-
рацията отбеляза, че с помощта на ЕС 
и САЩ България трябва да разнооб-
рази както енергийните си източни-

специално на оперативните програми, финансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие. Те описват причините за ниските рав-
нища на усвояване на оперативните програми и бъдещите предиз-
викателства, с които управляваащите органи трябва да се справят, за 
да повишат ефективността им. 



22

ци, така и транспортните си механиз-
ми. Г-н Трайчо Трайков, Министър 
на икономиката, енергетиката и ту-
ризма увери участниците във фору-
ма, че работата на министерството е 
фокусирана върху осъществяването 
на прозрачност и диверсификация в 
енергийния сектор и заяви нуждата 
за България да се възползва от евро-
пейските и американските техноло-
гии и ноу-хау. Министърът се съгласи, 
че енергийния сектор на България се 
нуждае от реформи като либерали-
зация, оптимизиране на цените, как-
то и от енергийна стратегия за 2020 
година. Като най-основен проблем 
министърът посочи необходимостта 
от големи инвестиции и ниската по-
купателна способност на българското 
население. Трите най-важни приори-
тети посочени от министъра бяха: 

диверсификация, енергийна ефектив-
ност и увеличаване на дела на зелена-
та енергия на приемлива цена.

Кръгла маса „Енергийна политика и енергийна диверсификация", проведена
 на 18 май 2010 г. От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, Директор на 
Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията;  

г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма и 
д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията
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През май 2010 г. беше изготвен 
анализ Енергийната ефективност в 
България: към пазарен подход и прозрач-
ност. Анализът подчертава, че като 
цяло българската икономика изглеж-
да е завършила прехода си от тежка 
промишленост към по-ниско енер-
гоемка, лека промишленост като по 
този начин вече е изчерпала лесно-
достъпните подобрения в сферата 
на енергийната ефективност. Според 
експерти, страната е в етап, от който 
нататък всяко допълнително подоб-
рение в енергийната ефективност ще 
трябва да бъде постигнато чрез нап-
редък в областта на технологиите за 
производство, преобразуване, тран-
спортиране и потребление на енер-
гия. Подобни подобрения изискват 
ефективно управление на разходите 
и стройна система от стимули.

В последствие беше изготвен и Ко-
ментар на проекта на енергийна стра-
тегия на България 2020. Според комен-
тара за разлика от предишни проекти 
на стратегията, където не политики-
те, а големите проекти заемаха цен-
трално място, сегашната концепция 
поставя на фокус визията и целите. 
Пред вид традиционно непрозрачно-
то и лошо управление в сектора през 
последните две десетилетия проектът 
на енергийна стратегия е натоварен с 
много очаквания.

През юни 2010 г. Икономическата 
програма изготви анализ по тема Еко-
логични измерения на устойчивото раз-
витие на енергетиката в Европа. Ана-
лизът прави преглед на регулациите 
на равнище ЕС, определящи насоки-
те за националното законодателство 
и политиките за устойчиво развитие 
в околната среда и енергетиката. Той 
съдържа историята на идеята и стра-
тегията за устойчиво развитие в Ев-
ропа, конкретното законодателство 
на ЕС и инструментите, подпомага-
щи националните политики в тази 

област. Беше повдигнат и въпроса за 
зелените политики на ЕС и тяхното 
финансиране в България с медийната 
записка: Зелена енергетика в България?. 
От една страна зелената енергия ос-
тава едни от най-ценните ресурси, от 
които българското правителство би 
могло да се възползва, за да дивер-
сифицира енергийните източници и 
да либерализира своите пазари. От 
друга страна тя е източник на натиск 
върху цените и входна врата за съм-
нителни капитали при съществува-
щите неконтролирани механизми за 
стимулиране на нейното развитие.

Центърът публикува и доклад 
Енергийният сектор на България: основ-
ни проблеми в управлението. Докладът 
анализира основните проблеми в уп-
равлението на българския енергиен 
сектор и най-често срещаните нару-
шения и злоупотреби в енергетиката. 
Той прави преглед на Стратегия 2020 и 
представя един препоръчителен под-
ход за управление. Според изводите 
на доклада, най-съществените източ-
ници на лошо управление в сектора 
са: реализацията на големите инфрас-
труктурни проекти и свързаните с тях 
обществени поръчки, мениджмънта 
на държавните енергийни компании, 
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смесването на политиески професи-
онален мениджмънт на сктора и др. 
Всяка четвърта обществена поръчка 
се сключва в енергетиката, което го 
прави един от най-големите сектори, 
изразходващи пари на данъкоплатци-
те. Големите инфраструктурни проек-
ти в енергетиката, изискват бюджетни 
инвестиции, равни по стойност на це-
лия бюджет на ЕС за подпомагане на 
страната, предвидени в настоящата 
европейска седемгодишна рамка за 
2007 – 2013 г., което засилва възмож-
ностите за злоупотреби.

Представители на Икономическа-
та програма на Центъра взеха участие 
в множество международни прояви, 
свързани с по-доброто управление в 
енергетиката, като:

• заседанията на групата по 
прозрачност на Европейския 
форум за ядрена енергетика 
(28.06.2010 г.); 

• регионалната конференция за 
енергийна ефективност на Ми- 
нистерството на енергетика-
та на САЩ (Истанбул, 3-4.06. 
2010 г.);

• конференция, проведена в Рам-
ките на инициативата за проз-

рачност на добивните индуст-
рии (Киев, 5-6.11.2010 г.); 

• регионалните конференции на 
Европейския парламент за раз-
витие на енергетиката в Бъл-
гария, Кипър и Гърция, про-
ведени в София (12.5.2010 г.), 
Никозия (10-13.10.2010) и Со-
лун (26.11.2010 г.);

• научна конференция на Уни-
верситета в Осло, Норвегия по 
проблемите на климатичните 
промени (25-26.11.2010 г.). 

II. Скрита икономика и 
противодействие 
на прането на пари

През 2010 г. Икономическата про-
грама на Центъра за изследване на 
демокрацията насочи вниманието си 
към изследването на институционал-
ната рамка и прилаганите мерки сре-
щу недекларираната заетост в стра-
ните-членки на ЕС. В допълнение на 
направения анализ в тази посока, на 
4 и 11 май 2010 г. Центърът за изслед-
ване на демокрацията, в сътрудни-
чество с Regioplan, холандски изсле-
дователски институт, организира два 
семинара с цел проучване възмож-
ностите за създаване на европейс-
ка платформа за предотвратяване 
и борба с недекларираната заетост. 
Представители на министерства на 
труда и социалната политика и на 
финансите, трудови инспекторати, 
изследователски институти, работо-
дателски организации и синдикати 
от страните от Централна, Южна и 
Източна Европа взеха участие в се-
минарите. Те обсъдиха различията в 
институционалните рамки и мето-
дите за инспекция в техните страни, 
съществуващите мерки за противо-
действие на недекларираната заетост, 
добрите практики за трансгранично 
сътрудничество и трудностите, кои-
то срещат компетентните органи на 
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национално и международно равни-
ще в това отношение. 

Концепцията за създаването на 
Европейска платформа за предотв-
ратяване и борба с недекларираната 
заетост се основава както на обмене-
ния опит със страните-членки на ЕС 
относно прилаганите от тях мерки 
срещу този феномен, така и на вече 
съществуващите Европейски плат-
форми за сътрудничество в близки 
области. Такива мрежи или платфор-
ми за сътрудничество са например 
Мрежата на ЕС за прилагане и налага-
не на европейското екологично зако-
нодателство (IMPEL), Хранителната и 
ветеринарна служба (FVO), Еврофиск, 
информационната система за обмен 
на ДДС информация (VIES), Европол, 
Вътрешно-европейската организация 
на данъчните администрации (IOTA), 
Комитетът на старшите инспектори 
по труда (SLIC), Комисията от екс-
перти по командироването на работ-
ници, Митническата информационна 
система (CIS) и др. 

След провеждането на редица се-
минари, посветени на различни ре-
гиони на Европа, организаторите ще 
обобщят в доклад до Европейската 
комисия мненията и препоръките на 
участниците от ЕС-27 за създаването 
на Европейска платформа за предот-
вратяване и борба с недекларираната 
заетост.

В областта на икономическата 
престъпност и прането на пари, през 
2010 г. Икономическата програма под-
помогна изграждането на национален 
капацитет за разследване на изпиране-
то на пари и анализира новите форми 
на икономическа престъпност – зло-
употреба с фондове на Европейската 
комисия, ДДС измами, източване на 
държавни средства чрез субсидии и 
обществени поръчки и др. В резул-
тат на сътрудничеството на Центъра 
с държавните институции призвани 
да противодействат на изпирането на 
пари – Прокуратурата на Република 
България, Националната следствена 
служба, Министерството на вътреш-

Графика 1. Регионални вариации на характеристиките на  
 недекларираната заетост в ЕС (% на присъствие на  
 недекларираната заетост в различните форми на заетост) 

Източник: Eurobarometer
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Цветан Цветанов, Заместник - министър председател, Министър на вътрешните 
работи (в ляво) и д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване 

на демокрацията по време на кръгла маса „Противодействие на прането на пари 
в България: предизвикателства и инструменти”, 16 февруари 2010 г.

ните работи, Държавна агенция „На-
ционална сигурност” и Комисията за 
установяване на имущество, придо-
бито от престъпна дейност и с право-
охранителни органи на други страни, 
беше подготвен Наръчкик за разследва-
не на изпрането на пари. Наръчникът 
беше предоставен на отговорните инс-
титуции за обучение на техните кадри 
за по-добро противодействие на изпи-
рането на пари. Той формира част от 
мерките на българското правителство 
за противодействие на корупцията и 
организираната престъпност, съгласу-
вани с Европейската комисия в рам-
ките на Механизма за сътрудничество 
и верификация. 

На 16 февруари 2010 г. Центърът 
за изследване на демокрацията ор-
ганизира кръгла маса на тема „Про-
тиводействие на прането на пари в 

България: предизвикателства и ин-
струменти”, по повод изготвянето на

Наръчника за разследване на изпирането 
на пари. По време на кръглата маса 
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д-р Огнян Шентов, Председател на 
Управителния съвет на Центъра за 
изследване на демокрацията подчер-
та, че прането на пари е заплаха за 
националната сигурност на страната, 
тъй като голяма част от изпраните 
пари се реинвестират в политически 
кампании – купуване на политическо 
покровителство, а не в реалната ико-
номика. Според представените данни 
обемът на изпраните пари се оценява 
на около 4-5 милиарда лева годишно, 
което означава, че много малка част 
от реално извършените престъпле-
ния е разследвана от съда.

На кръглата маса през февруари 
2010 г. беше представен и анализ на 
тема Разследването на прането на пари: 
институционален подход. Анализът 
представи опита от изготвянето на 
наръчника, който не е достъпен за об-
ществено ползване. Според автори-
те въпреки редицата законодателни 
инициативи и непрекъснато нараст-
ващия брой внесени от прокуратура-
та обвинителни актoве за изпиране 
на пари в съда през последното десе-
тилетие, наказателното преследване 
на прането на пари в България оста-
ва символично. Причината се крие 
както във фактическата сложност 
на престъплението и обективната 

трудност за разследването му, така 
и в комплексния му характер, който 
изисква взаимодействието на много 
институции, обикновено на между-
народно равнище.

В продължение на дългогодиш-
ната си работа по изработване и тес-
тване на методологии за измерване 
на корупцията в България и Югоиз-
точна Европа, през ноември 2010 г. 
Центърът за изследване на демок-
рацията представи на Европейската 
комисия свое становище за развитие 
на европейско измерение за диагнос-
тика на корупцията. То беше разра-
ботено в отговор инициираната от 
Европейската комисия обществена 
Консултация относно изработването 
на механизъм за отчетност и мони-
торинг на напредъка на страните-
членки на ЕС в противодействието 
на корупцията. Центърът предлага 
ЕК да въведе редовен механизъм за 
мониторинг на състоянието и равни-
щето на корупция в страинте-член-
ки, за което съществуват утвърдени 
методологии. В това отношение осо-
бено полезен може да бъде опитът от 
прилагането на Системата за монито-
ринг на корупцията, която Центърът 
използва в България за измерване на 
корупционния риск и случаите на ко-
рупционни практики в обществения 
и частния сектор. Консултацията се 
провежда в изпълнение на Стокхол-
мската програма на ЕК за вътрешен 
ред и сигурност. 

III. Конкурентоспособност и 
икономика на знанието 

През 2010 г. продължи работата 
по темата икономика на знанието. 
Експерти от Центъра участваха в 
изготвянето на доклада Иновации.бг 
2010: Иновационната политика на Бъл-
гария – възможности за следващото десе-
тилетие. Докладът анализира състоя-
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нието на националната иновационна 
система и прави препоръки за подоб-
ряване на иновационния потенциал 
на българската икономика. 

Четвъртото изследване на инова-
ционната активност на българския 
бизнес (ИНА-4), показва съществено 
повишаване на иновационната ак-
тивност на българските предприя-
тия през 2009 (71 % дял на фирмите, 
направили нововъведения) спрямо 
2008 г. (43 %). То отразява положител-
ните последствия от приемането на 
страната като пълноправен член на 
Европейския съюз и усилията на биз-
неса да отговори на изискванията на 
конкурентните европейски пазари и 
законодателство. Кризата стимулира 
предприятията да търсят начини за 
диференциация на своите продукти 
и услуги и за по-ясни послания към 
потребителите, което води до увели-
чаване на маркетинговите иновации. 
В същото време в доклада за 2010 г. се 
подчертава, че иновационната актив-
ност на бизнеса в България търпи вли-
янието на икономическата криза пря-
ко, чрез ограничаване на публичното 
и частното финансиране за научни из-
следвания и развитие, и индиректно, 
като резултат от влошаване на среда-

та за осъществяване на иновационна 
дейност (въздържане от рискови ин-
вестиции, освобождаване на човешки 
ресурс, стагнация на потребителските 
пазари). Дълго отлаганите реформи в 
областта на науката и образованието, 
липсата на достатъчно силно системно 
и институционално взаимодействие 
между тях и бизнеса, както и слабото 
управление и използване на европейс-
ките фондове за модернизация допъл-
нително задълбочават проблемите, 
породени от кризата.

През 2010 г. Икономическата про-
грама на Центъра за изследване на 
демокрацията продължи да изследва 
тенденциите и развитието на факто-
рите, определящи българската конку-
рентоспособност и нейната позиция в 
сравнение с другите икономики. На 
19 май 2010 г. Центърът представи ре-
зултатите за България от Годишника на 
световната конкурентоспособност 2010 
на IMD (IMD World Competitiveness 
Yearbook 2010). Предходните четири 
издания на книгата за България наме-
риха място във формирането на по-
литиката за конкурентоспособност на 
българското правителство и в конкрет-
ни програмни документи. Резултатите 
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на страните в годишника се наблюда-
ват внимателно от международните 
инвеститори, което прави данните за 
2010 г. още по-важни за представените 
икономики, пред вид продължаващата 
криза в Европа. През 2010 г. конкурен-
тоспособността на България е оценена 
на 53-то място в сравнителен план сред 
58 водещи национални и регионални 
икономики. Според изследването, ос-
таващите предизвикателствата пред 
България са: 

• Подобряване на бизнес среда-
та чрез по-добро прилагане на 
законите за намаляване на оли-
гополнат власт, сивата иконо-
мика, корупцията и организи-
раната престъпност;

• Увеличаване капацитета на пуб-
личната администрация за уп-
равление на средствата от ЕС;

• Разработване на ясни и интег-
рирани средносрочни и дългос-
рочни политики за иновации и 
ИКТ, комбинирани със стабил-
на финансова и икономичес-
ка политика, които да изведат 
икономиката към растеж чрез 
повишена добавена стойност;

• Намаляване на високата интен-
зивност на ресурсите в произ-
водството;

• Освобождаване на пазарното 
търсене.

От индексите на годишника, ба-
зирани на статистически данни и ре-
зултати от изследване на бизнеса, се 
виждат и редица подобрения:

• по-лесна регистрация на бизнес 
като брой необходими проце-
дури; 

Графика 2. Профил на конкурентоспособността на България 2010/2009, 
 Годишник на световнатаконкурентоспособност, IMD, 2010. 
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• строга фискална политика; 
• износ на търговски услуги като 

% от БВП;
• нарастващи приходи от тури-

зъм. 

Прозрачността на правителствата 
политика също се оценява от бизнеса 
по-позитивно в сравнение с 2009 г. По-
ложително се оценява и гъвкавостта 
на пазара на труда. Индексът „Цена 
на живота” в България също е на едно 
от водещите места в сравнение с дру-
ги европейски и американски гра-
дове, което може да бъде възприето 
като конкурентно предимство, ако е 
съчетано с по-добра инфраструкту-
ра или налична качествена работна 
ръка. Корпоративният данък върху 
печалбата продължава да е най-нис-
кият в Европа, като изследването 
сред бизнеса потвърждава, че ниски-
ят корпоративен данък подпомага 
предприемаческата активност.

По време на международният се-
минар „Влиянието на кризата вър-
ху новите страни-членки, които не 
са част от еврозоната” в Брюксел 
(9.12.2010 г.), представител на Центъ-
ра представи макроикономическите 
и социалните ефекти на икономичес-
ката криза в България на база данни-
те от Годишника на световната конку-
рентоспособност 2010.

IV. Оценка на въздействието 
на фондовете на ЕС

През 2010 г. Икономическата прог-
рама на Центъра анализира въздейс-
твието и ефективността на кохези-
онната политика в България. Бяха 
изготвени два анализа на дейността 
на структурните фондове и по-спе-
циално на оперативните програми, 
финансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР). По 
време на изпълнението на проекта 

бяха проведени три срещи в Брюксел 
на сформираната от Генерална дирек-
ция „Регионална политика” мрежа за 
експертна оценка.

Първият анализ се фокусира върху 
финансирането на иновациите в Бъл-
гария от ЕФРР. Анализът отбелязва 
ниското равнище на сключени дого-
вори и реално изплатени суми като 
дял от заложения бюджет на Опера-
тивна програма „Развитие на конку-
рентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 г. Въпреки 
че към 2009 г. броят на завършените 
проекти е нисък, анализът посочва, 
че финансирането на иновациите от 
ЕФРР най-вероятно ще окаже значи-
телно влияние върху развитието на 
българската икономика, тъй като то е 
съпоставимо като сума с национално-
то финансиране за тез идейности на 
предприятията. 

Според анализа има няколко при-
чини за ниската усвояемост на ев-
ропейските средства за развитие на 
иновациите: 

• Българските предприятия, осо-
бено МСП, както и отделните 
изследователи често срещат 
трудности при подготовката на 
прокети поради липса на собс-
твени ресурси, необходими за 
изготвяне на проектното пред-
ложение, предварителни про-
учвания и текущи разходи;

• Административният капацитет 
на управляващия орган и меж-
динното звено на оперативната 
програма продължават да са 
ниски в резултат на първона-
чалната липса на опит, късното 
стартиране на процедурите и 
високото текучество в послед-
ствие; 

• Процедурите се характеризи-
рат с прекомерна бюрокрация, 
значителни забавяния на плаща-
нията, дълги проверки и одити;
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• Сред българските предприятия, 
посредническите организации 
и българските власти липсва 
разбиране за характеристиките 
на иновациите, което затруд-
нява иновативното планиране, 
създаването и прилагането на 
адекватни мерки в подкрепа на 
иновациите.

Вторият доклад обхвана всички 
икономически сфери, подкрепяни 
от ЕФРР в България. Според докла-
да при намаляващи национални бю-
джетни приходи, ролята на ЕФРР и 
Кохезионния фонд нараства значител-
но като едно от основните средства за 
противодействие на икономическата 
криза в България. Средствата от ЕС 
са особено важни и за регионалното 
развитие на страната. До юни 2010 г. 
едва 4,6% от заложените бюджети на 

оперативните програми са били ре-
ално изплатени на българските бе-
нефициенти. Управляващите органи 
декларират своите намерения да по-
добрят и опростят процедурите, но 
много от тях все още са в процес на 
институционално преструктуриране 
и обучение на служителите. Възвръ-
щането на доверието в ефективност-
та на оперативните програми е едно 
от основните предизвикателства, с 
които управляващите органи трябва 
да се справят, тъй като според ин-
тервюта с представители на бизнеса 
повечето от тях се чувстват обезку-
ражени отново да кандидатстват за 
финансиране. От особено значение за 
подобряване на бъдещото планиране 
и разпределението на средствата ще 
бъдат резултатите от изготвяния през 
2010 г. средносрочен преглед на опе-
ративните програми.
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Социологическа програма

През 2010 г. Социологическата програма, възстановила през 2009 г. 
дейността си като самостоятелна структурна единица на Центъра, се ут-
върждава в разработването и реализацията на изследователски проекти в 
ключови сфери на обществено–икономическия живот на национално и ев-
ропейско равнище. Приоритетните области, в които е насочена дейността 
на Социологическата програма, са следните:

• Политики за интеграция на имигранти и бежанци. През измина-
лата година Социологическата програма затвърди позициите си на 
звено с изследователски потенциал в областта на миграцията, интег-
рацията на имигранти и бежанци в страната и в Европейския съюз. 
Разработени са методи и индикатори за оценка на резултатите и въз-
действието на политиките за интеграция на имигранти. Направена 
е оценка на социалното въздействие на интеграционните политики 
и ефектите от тях върху имигранти от трети страни и върху приема-
щото българско общество. Разработена е методология за идентифи-
кация и оценка на добри практики в образователната интеграция на 
деца-бежанци и търсещи убежище.

• Оценяване на публични политики и програми. Социологическата 
програма развива своя капацитет за разработване на методи и инди-
катори за мониторинг и оценка на ключови обществени сфери – миг-
рация и интеграция, правосъдие и вътрешни работи, насилие срещу 
деца и др. Излезе от печат учебно-методическото ръководство „Мо-
ниторинг и оценка на публични политики и програми”.

• Развитие на гражданското общество в България. През 2010 г. Со-
циологическата програма насочи усилията си към укрепване на 
системата на управление на неправителствения сектор в България 
и предотвратяване на явлението „завладяване на гражданското об-
щество”. Беше проведена поредица от пет семинара и кръгли маси 
по темата, а също така беше изготвен и представен доклада Развитие 
на гражданското общество в България: тенденции и рискове.

• Развитие на експертен капацитет на Социологическата програма 
и институционално сътрудничество. Експерти на социологическата 
програма оказват методологическа подкрепа и сътрудничат с външ-
ни организации в няколко основни сфери:

• Изследвания на скритата икономика и недекларираната заетост;
• Доверие в съдебната система;
• Социална политика и защита на уязвими групи; 
• Защита на човешките права и граждански активизъм.
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I. Политики за интеграция 
на имигранти и бежанци

Интеграция на граждани 
на трети страни

През 2010 г. Социологическата 
програма успешно реализира проект 
на тема „Разработване на индикато-
ри и методи за оценка изпълнение-
то на целите и мерките по интегра-
ция на граждани на трети страни”. В 
рамките на този проект са проучени 
множество системи за оценка на по-
литики и мерки за интеграция на 
имигранти, използвани от държави-
членки на Европейския съюз, както и 
в редица международни изследвания. 
Предложени са методи и техники за 

наблюдение и оценка на прилаганите 
мерки по интеграция на граждани на 
трети страни, релевантни на предло-
жените индикатори за оценка степен-
та на постигане на целите на полити-
ките по интеграция. Разработени са 
показатели за оценка изпълнението 
на целите по интеграция на граждани 
на трети страни (ГТД) в съответствие 
с най-добрите европейски практики 
и потребностите на националните 
и местните институции, разработ-
ващи и реализиращи политиките и 
мерките по интеграция. Като краен 
продукт на проекта са конструирани 
общо 147 индикатора за оценка на из-
пълнението на целите по интеграция 
на граждани от трети страни.

Функции на системата от методи и индикатори

Системата от индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка 
на изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на 
трети държави изпълнява няколко основни функци по: 

• оценяване на броя и основните структури на целевата група, обект 
на политиките, залегнали в Националната стратегия на РБългария 
по миграция и интеграция в съответствие с националното законо-
дателство и европейските регламенти; 

• отчитане на проведените действия, предприетите мерки и израз-
ходваните средства в съответствие със заложените в Стратегията 
приоритети и задачи и степента на тяхното изпълнение; 

• предоставяне информация за анализ на ефективността, с която се 
постига изпълнението на провежданите политики за интеграцията 
на гражданите на трети страни; 

• осигуряване на информационна база за предприемане на своевре-
менни мерки и политики, както и на промени в заложените прио-
ритети и задачи в съответствие с настъпващите промени в имиг-
рационната обстановка в страната.
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При разработването на методи и 
индикатори за оценка интеграцията 
на имигрантите, адекватни на бъл-
гарската реалност, са взети предвид и 
следните фактори:

• В България съвсем отскоро се 
разработват целенасочено ин-
теграционни мерки и политики. 
Законодателството и политики-
те в тази област ще търпят съ-
ществени промени. Затова пред-
лаганите индикатори се отнасят 
не само към досегашните поли-
тики и практики на интеграция, 
но могат да се използват и при 
разработване на нови интегра-
ционни политики и мерки.

• Резултатите от предишен про-
ект на Центъра за изследване 
на демокрацията разкриват 
сериозни дефицити в институ-

ционалните практики на при-
добиване на легален статут в 
България, както и в социалната 
интеграция на ГТД – достъп до 
образование, здравеопазване, 
социални услуги и др. Предла-
ганите индикатори дават въз-
можност да се следи напредъка 
на страната в тези области.

Схематично структурата на инди-
каторите за наблюдение и оценка на 
изпълнението на политиките и дей-
ностите по интеграция на граждани 
на трети държави е представена на 
долната фигура.

Междинните резултати от проек-
та са дебатирани публично в рамките 
на проведена на 28 април 2010 г. кръг-
ла маса с участието на представители 
на държавни институции (Дирекция 

Графика 3. Структура на системата от индикатори и методи за 
 наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките 
 по интеграция на ГТД

���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�������

�����������������������������������������

�������

��������������������������

������������������
�����������

����������������
�����������

������������
��������������
������������

������������
���������������
����������

���������� ������������
��
������������

������������
�����������
�������������

����������
������������

������
�������������

�������������
����������
�������������

�����������



35

„Миграция” към МВР, Агенция за 
социално подпомагане, Министер- 
ство на културата), неправителстве-
ни организации, представители на 
имигрантски общности и отделни 
имигранти. Модератор на дискусията 
беше доц. Андрей Нончев, а презента-
ции представиха доц. Йордан Калчев, 
доц. Соня Чипева, Светла Енчева и ад-
вокат Валерия Иларева. В дискусията 
се включиха също Елизабет Тодорова 
от Дирекция „Миграция” към МВР, 
адвокат Диана Даскалова от Център 
за правна помощ „Глас в България”, 
както и граждани на трети страни.

Резултатите от проекта „Разра-
ботване на индикатори и методи за 
оценка изпълнението на целите и 
мерките по интеграция на граждани 
на трети страни” са представени на 
пресконференция в БТА, проведена 
на 19 май 2010 г. 

Европейско социално 
изследване „Отношението
към чужденците”

Експерти на Социологическата 
програма участваха в анализа на ре-
зултатите от Европейското социално 
изследване с анализ на тема: „Отно-
шението към чужденците: европей-
ски варианти на (не)толерантност„, 
публикуван в сборника Благополучие 
и доверие: България в Европа? Сравни-
телен анализ на Европейското социално 
изследване 2006-2009. За целите на ана-
лиза беше разработен индекс на толе-
рантността към чужденците. Той се 
базира върху данни от Европейското 
социално изследване (ЕСИ), в чиито 
последни вълни участва и България. 
Този синтетичен индекс има за цел 
да оцени отношението и толерант-
ността на европейските общесва към 
чужденците. Смисълът от конструи-

Кръгла маса „Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение 
и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани 

на трети страни”, 28 април 2010 г.
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рането на подобен индекс може да се 
търси в три основни направления:

1. Редуциране многомерността на 
взаимодействията „приемащо 
общество  – чужди граждани”, 
което улеснява възприемането 
и интерпретацията на данните, 
тяхното публично представяне 
и стимулирането на обществе-
ния дебат.

2. Създаване на предпоставки за 
изграждане на динамични редо-
ве, позволяващи извършването 
на анализ и оценка на промени-
те и тенденциите в отношение-
то „приемащо общество – чуж-
денци”.

3. Осигуряване на международ-
на сравнимост по отношение 

толерантността на различните 
европейски общества към чуж-
денците.

Индексът „Толерантност към чуж-
денците” оценява два ключови аспек-
та на отношението на приемащото 
общество към чуждите граждани:

• Готовността за приемане на 
имигранти;

• Приносът на имигрантите към 
приемащите общества.

В тези две сфери са формирани два 
субиндекса, на чиято база се изчисля-
ва общия индекс „Толерантност към 
чужденците”. Всеки от субиндексите 
от своя страна се конструира въз ос-
нова стойностите на няколко индика-

Пресконференция за представяне на резултатите от проекта
 „Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка 

изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани 
на трети страни”, 19 май 2010 г.
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Графика 4. Структура на индекса „Толерантност към чужденците”

Индекси на толерантност към чужденците

Индексите са представени в нормализирана форма и техните стойно-
сти варират в границите от -3 до +3. Колкото по-близо до -3 е стойността 
на индекса или неговите субиндекси, толкова по-изразена е нетолерант-
ността към чужденците. Обратно, колкото по-близо до +3 са стойностите 
на индекса/субиндексите, толкова по-висока е толерантността към чуж-
денците, готовността те да бъдат приети в съответното общество, както и 
оценката на техния принос за него.

тора, включени като конкретни въп-
роси в ЕСИ. 

Стойностите на индекса „Толеран-
тност към чужденците” и неговите 
субиндекси очертават профила на 

нагласите и отношението към чуж-
дите граждани както в отделните из-
следвани страни в рамките на Евро-
пейското социално изследване, така и 
като цяло.
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Страна

Общ индекс 
„Толерантност 

към 
чужденците”

Субиндекс 1 
„Готовност за 
приемане на 
чужденци”

Субиндекс 2 
„Оценка на 
приноса на 

чужденците”

Швеция 0,97 1,41 0,53

Полша 0,64 0,89 0,40

Швейцария 0,52 0,58 0,46

Норвегия 0,47 0,70 0,23
България 0,35 0,58 0,12

Дания 0,34 0,45 0,24

Германия 0,32 0,61 0,03

Финландия 0,26 0,09 0,43

Белгия 0,15 0,38 -0,09

Франция 0,03 0,15 -0,09

Словения -0,01 0,27 -0,29

Испания -0,09 -0,22 0,03

Великобритания -0,20 -0,05 -0,36

Естония -0,22 -0,26 -0,17

Португалия -0,30 -0,56 -0,04

Кипър -0,30 -0,42 -0,19

Русия -0,39 -0,10 -0,68
Средна стойност: 0,13 0,25 0,02

Източник: Европейско социално изследване, 2009.

Таблица 1. Стойности на индекса „толерантност към чужденците”
  и неговите субиндекси

Индексът дава възможност да се 
проследят някои типологични струк-
тури на отношението към чужден-
ците в различните страни. Така нап-
ример, декларираната готовност за 
приемане на чужденци (субиндекс 1 
със стойност 0,25) като цяло е по-го-
ляма от оценката за приноса на чуж-
денците към приемащите общества 
(субиндекс 2 със стойност 0,02). Това 
важи и за повечето от изследваните 
страни с изключение на Финландия, 

Испания, Естония, Португалия и Ки-
пър. Също така, положителните наг-
ласи преобладават над отрицателни-
те и имат по-високи стойности. Не се 
наблюдават случаи на много висока 
степен на толерантност (с индекс над 
+2) или нетолерантност (под -2). Най-
високи стойности на индекса се ре-
гистрират в Швеция и Полша, а най-
ниски – в Кипър и Русия.
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Образователна интеграция
на деца на бежанци и 
търсещи убежище

Социологическата програма за-
почна работа по проект на тема 
„Интегриране на деца на бежанци 
и търсещи убежище в образовател-
ните системи на държавите-членки 
на ЕС: оценка и подкрепа на доб-
ри практики”, като партньори на 
Центъра са Институт „Лудвиг Бол-
цман” – Австрия, CENCIS – Италия, 
Peace Institute – Словения и Универ-
ситета на Халмстад, Швеция. До 
този момент, в рамките на проекта 
Социологическата програма подгот-
ви Методология за идентификация 
на добри практики за образованието 
на деца-бежанци и търсещи убежи-
ще. На основата на тази методология 
предстои да се разработят национал-
ни доклади и ситуационни анализи за 
всички държави-членки на Европейс-
кия съюз, както и на четири държави 
от Западните Балкани (Босна и Хер-
цеговина, Сърбия, Хърватия и Черна 
гора). 

II. Оценяване на политики
 и програми

През последните две десетилетия 
теорията и практиките за оценка на 
политики и програми се развиват из-
ключително динамично в различен 
териториален и институционален 
контекст. Международни институ-
ции и организации (Европейска ко-
мисия, Организация за икономическо 
сътрудничество и развитие, Световна 
банка, Програма за развитие на ООН, 
УНИЦЕФ и др.), национални прави-
телства и граждански организации 
използват все по-активно практики-
те на социално оценяване на полити-
ки, програми и проекти с различен 
характер и обхват. В този контекст 
Социологическата програма изграж-

да методологически и експертен ка-
пацитет за извършване на оценки на 
социалното въздействие на публични 
политики и програми на национал-
но и европейско равнище. Излезе от 
печат и публикацията Мониторинг 
и оценка на публични политики и прог-
рами (Учебно-методическо ръководство. 
Първа част), Център за изследване на 
демокрацията, 110 стр. с автор Анд-
рей Нончев, директор на Социологи-
ческата програма.

В учебно-методическото ръковод-
ство е представена общата теоретич-
на, методическа и институционална 
рамка, в която се осъществяват мо-
ниторингът и оценките на публични 
политики и програми. Разгледани са 
същността, общите принципи, цели и 
функции на мониторинга и оценката 
на публични политики и програми, 
както и основните методи и техни-
ки за тяхната реализация. Като при-
мер за практическото приложение 
на представените в доклада методи 
е оценена Стратегията и Програма-
та за прозрачно управление и за превен-
ция и противодействие на корупцията 
(2006 – 2008 г.).
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В публикацията се подчертава, че 
в България тепърва предстои да се ут-
върди системното и задълбочено из-
ползване на цялостния инструмента-
риум за извършване на мониторинг и 
оценки на публични политики и прог-
рами. Подценяването на тези практи-
ки е и една от причините за сравни-
телно ниската степен на подготвеност 
на страната да се приспособи към 
изискванията и предизвикателствата 
на членството в Европейския съюз. Ут-
върждаването на социалното оценява-
не като ключов компонент на доброто 
управление и вграждането му в цялос-
тния цикъл на реализация на публич-
ните политики и програми. Това е в 
унисон и с дейностите на Икономичес-
ката програма, свързани с изследване 
на теорията, практиките и предизви-
кателствата на доброто управление, 
както и с работата на Правната прог-
рама по разработване на индикатори 
за оценка на доверието в правосъдна-
та система и достигането на ключови 

национални цели в областта на право-
съдието и вътрешния ред.

Учебно-методическото ръковод-
ство беше представено в рамките на 
публична дискусия на тема „Проз-
рачно управление: Мониторинг и 
оценка на обществени политики”, ко-
ято се проведе на 9 февруари 2010 г. и 
беше организирана от Центъра за из-
следване на демокрацията съвместно 
с фондация „Фридрих Еберт”.

III. Развитие на гражданското 
общество в България

Един от приоритетите на Социоло-
гическата програма през 2010 г. беше 
укрепването на системата на управ-
ление на неправителствения сектор 
в България, както и предотвратяване 
на явлението „завладяване на граж-
данското общество”. Целта беше да 
се повиши обществената осведоме-

Участниците в публична дискусия на тема Прозрачно управление:  
Мониторинг и оценка на обществени политики, 9 февруари 2010 г.
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ност за рисковете, свързани със завла-
дяването на гражданското общество, 
да се мобилизират гражданите, да се 
увеличи капацитета на местните ме-
дии и НПО за противодействие и да 
се разработят препоръки за добро уп-
равление на гражданското общество. 

През май 2010 г. започна поредица 
обществени дискусии и дейности на 
Центъра на изследване на демокра-
цията в подкрепа на доброто управ-
ление на взаимоотношенията власт-
гражданско общество. Центърът, със 
съдействието на депутата от групата 
на ЕНП в Европейския парламент, 
г-жа Мария Неделчева, организира 
семинар на тема „Конфликти на ин-
тереси и добро управление на взаи-
моотношенията местна власт – граж-
данско общество” (14 май 2010 г.). 
Семинарът бе фокусиран върху обмя-
ната на опит относно правната уред-
ба на конфликта на интереси и ней-
ното приложение при осъществяване 
на публично-частно партньорство 
между общини и неправителствени 

организации. С цел да се стимулира 
дискусията върху конкретни прак-
тически въпроси, с които се сблъсква 
местната власт, семинарът се проведе 
в Европейски информационен център 
в гр. Хаджидимово. В него участваха 
над 30 души от региона – служители 
в общини и общински съветници, 
представители на неправителствени 
организации, работещи съвместно с 
общините и представители на мест-
ни медии. Представени бяха общини 
Гоце Делчев, Разлог, Благоевград и Ха-
джидимово. Присъстваха и отделни 
общински съветници от градовете 
Банско и София, които проявяват ин-
терес към дискутираната тема.

Центърът организира кръгла маса 
„Предотвратяване и разкриване на 
конфликтите на интереси” (17 юни 
2010 г.) по предложените промени в 
Закона за предотвратяване и разкрива-
не на конфликт на интереси и неговото 
приложение. В дискусията участваха 
представители на трите власти, екс-
перти от неправителствени органи-

Участниците в семинара „Конфликти на интереси и добро управление
на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество”, 14 май 2010 г. 
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зации и бизнес асоциации. По време 
на откриването на кръглата маса д-р 
Огнян Шентов, председател на УС на 
Центъра за изследване на демокра-
цията подчерта голямото политичес-
ко значение на проблема за правната 
уредба на конфликта на интереси. Той 
посочи, че особено важно е наличието 
не само на законова, но и подзаконова 
регламентация на този проблем, за да 
могат да бъдат управлявани публич-
ни средства, включително европейски 
чрез механизмите на публично-част-
ното партньорство. Затова е необхо-
дима дискусия не само по законова-
та уредба, но и върху регулацията на 
конфликта на интереси в публичната 
администрация на всички нива – как-
то местно, така и централно. Изклю-
чително важно в този смисъл е да се 
изгради механизъм за превенция на 
конфликта на интереси.

Поредицата от събития продължи 
със семинар на тема „Дискусия за не-
обходими промени в правната рамка 
за дейността на юридическите лица с 

нестопанска цел” (2 юли 2010 г.). Се-
минарът бе фокусиран върху обмяна-
та на опит относно правната уредба 
за юридическите лица с нестопанска 
цел и нейното приложение при осъ-
ществяване дейността на местни неп-
равителствени организации. Семина-
рът се проведе в град Габрово и в него 
участваха представители на 13 непра-
вителствени организации от региона.

В продължение на обсъждането на 
внесения законопроект за промени в 
Закона за предотвратяване и разкрива-
не на конфликт на интереси Центърът 
организира кръгла маса „Граждан- 
ското общество в обръчите на власт-
та” (15 юли 2010 г.). По време на кръг-
лата маса беше подчертано, че НПО са 
променили своя характер и все пове-
че предприемат търговска дейност и 
се доближават по характер до бизнес 
предприятията. В някои случаи стату-
тът на юридическо лице с нестопанска 
цел се използва за заобикаляне на заб-
рани за извършване на търговска дей-
ност от лица на публични длъжности.

Участниците в кръгла маса „Предотвратяване и разкриване на конфликта
на интереси”, 17 юни 2010 г. 
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Центърът за изследване на демок-
рацията представи доклада Развитие на 
гражданското общество в България: тен-

денции и рискове на 30 септември 2010 г. 
Той прави анализ на съществуващите 
предизвикателства пред развитието на 
гражданското общество в България и 
идентифицира три групи от рискове:

• Конфликти на интереси свър-
зани с осъществяването на пуб-
лично-частни партньорства;

• Завладяването на гражданското 
общество от страна на политици 
и висши администратори в цен-
тралната и местни власти, вкл. 
чрез механизмите на управле-
ние на европейските фондове; и

• Извършването на търговска 
дейност от страна на несто-
панските организации, без да 
бъдат предвидени адектвани 
мерки за нейното финансово и 
организационно обособяване. 
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Графика 5. Динамика на НПО и приходите им (2000 – 2008 г.)

Източник: Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове, 
Център за изследване на демокрацията, 2010.
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Рисковете от завладяване на гражданското общество

Злоупотребата с НПО от властимащите се улеснява от несъвършен-
ствата на правно-регулаторната рамка на „третия сектор”: липсата на 
задължителни процедури за прозрачност на сектора, ниското равнище 
на граждански контрол и самоконтрол, бюрократично-неефективната 
процедура на регистриране и пререгистриране на НПО, както и неадек-
ватното регламентиране условията на публично-частните партньорства. 
Това позволява на завладените от нелегитимни интереси неправител-
ствени организации да функционират в своеобразена защитена ниша на 
непрозрачност и липса на отчетност.

Косвено потвърждение на тенденцията към завладяване на „третия 
сектор” представлява и иначе необяснимият количествен „бум” на НПО 
през последните няколко години. За периода 2000 – 2010 г. нестопанските 
организации в България се увеличиха осем пъти, достигайки общо до око-
ло 8500 (без да се броят читалищата), като само от 2008 г. до средата на 
2010 г. са се увеличили с 40 % или с толкова, колкото са били активните 
НПО през 2002 г. Политиците и администрацията видяха в неправител-
ствените организации инструмент за правомерен допълнителен доход, за-
местване на забраненото им участие в управление на фирми и собственост 
в дружества с ограничена отговорност, уреждане на политически и лични 
приятелски кръгове и защитен изход от властта. Така например, 76 % от 
депутатите в 40-тото Народно събрание, също такъв дял от министрите 
и председателите на държавни и изпълнителни агенции в коалиционното 
правителство за периода 2005 – 2009 г. и над 90 % от кметовете на общини 
в България участваха в управителните съвети на НПО в края на 2008 г.

Източник: Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове,  
Център за изследване на демокрацията, 2010. 

Предлагат се законодателни проме-
ни и мерки, насочени към държавни и 
общински структури, както и мерки, 
насочени към саморегулация и по-го-
ляма прозрачност на „третия сектор”. 

IV. Развитие на експертния 
капацитет на 
Социологическата програма 
и сътрудничество с други  
граждански институции

Социологическата програма оси-
гурява социологическа експертиза 
(главно с методологически и анали-

тичен характер) при разработване на 
изследователски методики и инстру-
менти, събиране и анализ на данни, 
прилагането на авангардни изсле-
дователски техники и инструменти. 
През 2010 г. Социологическата про-
грама предоставя такава експертиза 
и съдействие в няколко направления:

• провеждане на качествени из-
следвания (дълбочинни ин-
тервюта и дискусии във фокус 
групи), както и реализация на 
когнитивни интервюта, тества-
щи инструменти за оценка на 
доверието в съдебната система.



45

• експерти на Социологическата 
програма участваха в подго-
товката на доклада Развитие на 
гражданското общество: тенден-
ции и рискове, както и в кръгла 
маса „Гражданското общество в 
обръчите на властта”, на която 
беше представен докладът.

Експерти на Социологическата 
програма участват в редица прави-
телствени, граждански и академични 
инициативи и форуми, сред които са:

• Инициатива за приемане на 
промени в Закона за чужденци-

те в България.
• Изработване на стратегия на 

Софийската областна управа в 
областта на социалните услуги 
и др.

• Консултативен съвет към 
Министъра на регионалното 
развитие и благоустройство-
то – орган за осъществяване на 
консултации, сътрудничество 
и диалог, с цел провеждане на 
прозрачна политика.

• Панел „Миграционни процеси: 
интеграцията на имигрантите„ 
в рамките на Академичен фо-
рум за обществени науки 2010.

Кръгла маса „Гражданското общество в обръчите на властта”,
проведена на 15 юни 2010 г.
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I. Оценка на риска от 
организирана престъпност

Оценката на риска от организира-
на престъпност е приоритетна област 
за Европейската програма. Липсата 
на методика и механизъм за оценка 
на динамиката и на риска от орга-
низирана престъпност в България 
не позволява ефикасно прилагане на 
законодателството, затруднява взе-
мането на политически решения за 
сектора на сигурност и води до ниски 
резултати от оперативната дейност, 
поради липса на приоритети и кри-
терии за насочване на ресурсите към 
областите с най-висок риск. От друга 
страна, решаването на този въпрос 

ще повиши степента на доверие на 
страните-партньори и ще увеличи 
приноса на България в анализа и пре-
венцията на организираната престъп-
ност на равнището на ЕС.

Основното внимание през годината 
беше насочено към координиране на 
усилията за създаване на ефективно и 
трайно партньорство, създаването на 
междуведомствена работна група, по-
вишаване на капацитета на членовете 
на работната група чрез изучаване на 
добрите практики във водещите в об-
ластта на оценката на риска европейс-
ки страни, изучаване на престъпните 
пазари в България и създаване на база 
за изработване на методика за оценка 

Европейска програма

През 2010 г. усилията на Европейската програма бяха насочени в три ос-
новни области: (1) подготовката на методика за оценка на риска от органи-
зирана престъпност и анализ на пазарите на организираната престъпност 
в България; (2) изследването на динамиката и тенденциите на конвенцио-
налната престъпност в България; и (3) изследвания по въпросите на сигур-
ността отнасящи се за 27-те страни – членки на ЕС.

• Оценка на риска от организирана престъпност в България и Евро-
пейския съюз. Изучаване на добрите практики в тази област и подго-
товка на първия годишен доклад за оценка на риска от организирана 
престъпност в България.

• Мониторинг и превенция на конвенционалната престъпност. Про-
веждане на Национално изследване на престъпността (НИП 2010) и 
публично представяне на резултатите и изводите от него.

• Разширяване на полето на изследване и участие на европейско рав-
нище във формирането на политики в областта на правосъдието и 
вътрешните работи. След представянето пред Европейската комисия, 
Европейския парламент и пред българската общественост на доклада  
за връзката между организираната престъпност и корупцията в 27-те 
страни-членки на ЕС, започна работа за анализ на добрите практики 
при взаимодействието между граничните полиции и митническите 
администрации, работещи на външните граници на ЕС.
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на риска от организирана престъпност 
в България. Беше установено трайно 
партньорство с Европол, Агенцията 

за борба с тежката организирана пре-
стъпност на Великобритания (SOCA), 
Криминалните полиции на Австрия, 

Томас Шулте, Криминална служба на Провинция Северен Рейн –  Вестфалия 
(Германия) на семинар „Оценка на заплахата от организирана престъпност

в провинция Северен Рейн – Вестфалия", 10 май 2010 г.

Ричард Ландман, старши изследовател, Дирекцията за международна полицейска 
информация, Националната агенция „Полиция” на Холандия на семинар 

„Методика за оценка на риска от организирана престъпност в Холандия", 
7 април 2010 г.
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Белгия, Германия, Холандия и с мит-
ническата служба на Швеция.

През периода февруари – май бяха 
организирани и проведени един чети-
ридневен обучителен семинар в Лон-
дон и четири еднодневни семинара в 
София. По време на семинара в Лон-
дон, домакин на който беше Агенци-
ята за борба с тежката организирана 
престъпност, членовете на работната 
група бяха запознати подробно с ме-
тодиката за оценка на заплахите и с 
параметрите за изготвяне на доклада 
за оценка на риска от организирана 
престъпност във Великобритания.

Последвалите четири еднодневни 
семинара дадоха възможност да се 
разширят познанията по различните 
подходи за изготвяне на оценка на 
риска в Европейския съюз. 

В семинарите участваха водещи ев-
ропейски експерти: Ричард Ландман, 
старши изследовател в Дирекцията 

за международна полицейска инфор-
мация на Националната агенция „По-
лиция” на Холандия, Томас Шулте от 
Криминална служба на Провинция 
Северен Рейн – Вестфалия (Германия), 
Марк Патерноте от Федералната по-
лиция на Белгия и Йохан Фалкман, 
старши съветник в Шведските мит-
ници. Обсъден бе опита именно на 
страни, в които началото на процеса 
за изготвяне на оценка на риска от ор-
ганизирана престъпност е поставен 
преди повече от 10 години и е натру-
пан значителен методологически и 
практически опит. Ясно се откроиха 
някои национални особености в рабо-
тата на органите за анализ и оценка.

Така например характерна особе-
ност в работата на органите за оценка 
на риска от организираната престъп-
ност в Холандия е широкото привли-
чане на анализатори от университет-
ските среди, като броят им достига 
до 75% от състава на ангажираните в 
този процес експерти. Задължителен 

Йохан Фалкман, старши съветник в Шведските митници на семинар
"Оценка на заплахите от организирана престъпност в Швеция", 26 май 2010 г.
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елемент на оценката на престъпна-
та дейност и на престъпните пазари 
е точно формулиране на щетата на-
насяна на държавата и обществото. 
Размерът и характерът на тази щета 
е определящ при подреждането на 
приоритетите на борбата с организи-
раната престъпност.

В провинция Северен Рейн – Вес-
тфалия стратегическият подход към 
проблема организирана престъпност 
има три компонента: анализ (ситуаци-
онен анализ) на досегашната дейност 
на ОПГ (организирани престъпни 
групи), анализ на текущата ситуация 
(доклад от типа на общоевропейската 
ОСТА) и прогноза за бъдещото разви-
тие на организираната престъпност 
(сценарният подход). Последният ком-
понент е намерил израз в конкретен 
проект, заимстващ методология, която 
за пръв път е била разработена от кон-
церна „Даймлер-Бенц”, в съдружие с 
Европол, Университета в Гент (Белгия) 
и турската национална полиция.

Особен интерес в изложението на 
г-н Патерноте предизвика описани-
ят институционален механизъм на 
взаимодействие между различни-
те правоприлагащи служби в тази 
страна. В подробности бе изложена 
и системата за електронно регистри-
ране на деянията на организирани-
те престъпни групи и на отделните 
престъпници, както и начинът на 
ползване на тази информация в рам-
ките на белгийските правоприлага-
щи органи.

Това което отличава съществено 
шведския модел за оценка на риска 
е, че отговорността за тази дейност 
е възложена на шведските митници. 
И в този случай обаче важно място 
в този процес заема институционал-
ното разпределение на задачите при 
изготвянето на стратегическия ана-
лиз, методологията и конкретните 
методи на събиране, систематизира-
не и анализ на криминалната инфор-
мация.

Отляво надясно: Филип Гунев, научен сътрудник, Център за изследване 
на демокрацията и Марк Патерноте, Федерална полиция на Белгия на семинар 
"Оценка на заплахите от организирана престъпност в Белгия", 12 май 2010 г.
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Като цяло в резултат от запознава-
нето в детайли с различни национал-
ни модели, подходи и методики се 
наложиха изводите, че точна и всеоб-
хватна картина на състоянието и на 
риска от организирана престъпност 
може да се получи само при привли-
чане в единна структура на предста-
вители на всички институции, имащи 
отговорности в борбата с организира-
ната престъпност, както и максимал-
но използване на публично-частното 
партньорство чрез използване на ка-
пацитета на научните среди и опита и 
информацията на частния бизнес.

Едновременно с провеждането на 
обучителните семинари беше подгот-
вен и издаден сборник „Oценка на зап-
лахите от организирана престъпност: 
методологически проблеми и световен 
опит”. Сборникът съдържа методо-
логически модели и образци, изпол-
звани при оценката на заплахите от 

организирана престъпност, както и 
официални документи на страни – 
членки на Европейския съюз, съче-
таващи анализа на криминалните 
феномени с прогнози и препоръки за 
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Участниците в кръглата маса „Оценка на риска от организирана
престъпност", 18 юни 2010 г.
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противодействие от страна на наци-
оналните органи и специализирани-
те европейски организации от типа 
на Европол. Целта на съставянето на 
сборника е да подпомогне въвежда-
нето на съвременен механизъм за 
стратегически анализ на заплахите от 
организираната престъпност, който в 
най-пълна степен да съответства на 
добрите европейски практики, съоб-
разени с българската реалност. 

За запознаване на общественост-
та с работата на Центъра в областта 
на оценка на риска от организирана 
престъпност на 18 юни 2010 г. беше 
организирана кръгла маса в хотел 
Шератон с участието на представи-
тели на Европол, Агенцията за борба 
с тежката организирана престъпност 
на Великобритания (SОCА), Служба-

та по наркотиците и престъпността 
към ООН (UNODC) и МВР. Подчер-
тано беше, че оценката на заплахата 
от организирана престъпност е стан-
дартен инструмент за формиране на 
политики и противодействие на ор-
ганизираната престъпност в редица 
европейски страни. Въвеждането на 
този инструмент в България ще съз-
даде възможности както за правител-
ствен и граждански контрол върху 
правоприлагащите органи, така и за 
определяне на приоритетите за борба 
с тежката организирана престъпност.

Министърът на вътрешните ра-
боти Цветан Цветанов подчерта, че 
от влизането си в ЕС България е из-
пуснала много време за оценка на 
организираната престъпност, което е 
позволило тя да се срасне с политиче-

Участници в кръглата маса за оценка на риска от организирана престъпност, 
отляво надясно: Питър Алън, съветник към Служба по наркотиците и 

престъпността към ООН (UNODC), Жан-Доминик Ноле, началник отдел „Анализ 
и информация” на Европол, д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за 

изследване на демокрацията, Цветан Цветанов, заместник-министър председател 
и министър на вътрешните работи, Джон Флинт,Агенцията за борба с 

тежката организирана престъпност (SОCА) – Великобритания, Цветлин Йовчев, 
председател на Държавна агенция „Национална сигурност”
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ските партии и корупционните схе-
ми. Нуждата от такава оценка все 
повече нараства в момент, когато 
границите се отварят, а българските 
правоприлагащи органи изостават 
от процеса на интегриране. Ако една 
държава не се справя с организирана-
та си пресъпност, тя става износител 
на такава. Той отбеляза и важността 
на междуинституционалния подход 
за справяне с този проблем. Този под-
ход би довел до по-бързо праворазда-
ване, от каквото се нуждае България, 
както и до ограничаване на разраст-
ването в трансграничен план на орга-
низираната престъпност.

Представители на Центъра разяс-
ниха същността на оценката на рис-
ка от организирана престъпност. Те 
очертаха основните типове доклади и 
аналитичните елементи, каквито би 
трябвало да съдържа един такъв док-
лад. За илюстрация беше представен 
примерен анализ на контрабандата 
на цигари през 2010 г. 

Организираната престъпност, ко-
ято претърпя значителна еволюция 
през последното десетилетие, про-
дължава да нанася значителни щети 
на финансите на държавата, а също 
така и на здравето и на живота на бъл-
гарските граждани. Въздействие на 
организираната престъпност води до 
трайно деформиране на ценностната 
система на обществото и до устойчи-
ва промяна в мисленето. Ежегодните 
доклади за оценка на риска иденти-
фицират „белите полета” в информа-
цията за организираната престъпност 
и улесняват борбата с нея. Участни-
ците в дискусията препоръчаха меж-
дуинституционален подход и тясно 
сътрудничество между академичната 
и правоохранителната общности, за-
едно със съдебната система и частния 
бизнес, както и институционализи-
рането на изготвянето на оценка на 
риска от организирана престъпност. 

Впоследствие тази съвместно изра-
ботена оценка дава възможност за 
по-добро организиране на работата 
в различните ведомства и повишава 
ефективността на борбата с организи-
раната престъпност. Публикуването 
на тази оценка убеждава обществото, 
че правителството има воля за борба 
с несигурността в държавата.

Анализ на престъпните пазари 

Анализът на престъпните пазари 
започна с организирана на 19 октомв-
ри 2010 г. кръгла маса на тема „Състо-
яние и тенденции на пазара на цигари 
в България”. В направените презента-
ции и по време на дискусията предс-
тавителите на бизнеса (Филип Морис 
Интернешънъл, Американ Бритиш 
Табако, Джапан Табако Интернешъ-
нъл и Булгартабак) и на правоохрани-
телните и финансови органи (ГД „Бор-
ба с организираната престъпност”, ГД 
„Гранична полиция”, ГД „Криминална 
полиция”, ДАНС, Агенция „Митни-
ци”) направиха преглед на динами-
ката на нелегалния пазар на цигари в 
България и се обединиха около идеята 
за необходимостта от публично-част-
но партньорство, както и от изработ-
ване на обща стратегия за ефективна 
борба с контрабандата на цигари.

II. Мониторинг и превенция 
на конвенционалната 
престъпност

Провеждането на ежегодно Нацио-
нално изследване на престъпност-
та и представянето на анализа на 
резултатите от него продължава да 
бъде област с дългосрочен интерес в 
работата на Европейската програма. 
Резултатите и изводите от поредното 
Националното изследване на прес-
тъпността бяха представени на орга-
низираната на 8 юни 2010 г. в сграда-
та на Народното събрание публична 
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дискусия на тема „Динамика на кон-
венционалната престъпност в Бълга-
рия 2009 – 2010 г.”. Пред участниците 
в дискусията бяха представени основ-
ните изводи от Националното изслед-
ване на престъпността 2010 г. (НИП 
2010) и резултатите от работата на 
МВР по противодействие на престъп-
ността през 2009 г. 

НИП дава общата картина на пре-
стъпността в България и представлява 
не само социологическо изследване, 
а структуриран процес с национа-
лен характер, който сравнява резул-
татите от виктимизационните из- 
следвания с полицейската статистика. 
Съдържателно това изследване, като 
инструмент на политиката, отразява 
и най-добрите европейски практики 

и затова резултатите са съпостави-
ми с тези в другите страни – членки 
на ЕС. Министър Цветан Цветанов 
даде висока оценка на обективността 
на НИП 2010. Като една от основните 
задачи пред МВР, той открои стре-
межа за намаляване на влиянието 
на субективния фактор в работата на 
полицията и усилията за спечелване 
на доверието на гражданите. За цел-
та се разработва нова инструкция за 
работа със заявителски материал. 
По-нататък се спря на положителния 
ефект от промяната в наказателното 
законодателство и закона за МВР и от 
въвеждането на комплексния анализ 
и подход в борбата с престъпността. 
Като важни резултати открои работа-
та по икономическата престъпност и 
наркоразпространението, области, на 

Публична дискусия на тема „Динамика на конвенционалната престъпност в 
България 2009 – 2010 г.”. Отляво надясно: д-р Огнян Шентов, Председател на 
Центъра за изследване на демокрацията, Цветан Цветанов, Зам.-министър 

председател и Министър на вътрешните работи, Анастас Анастасов, Председател 
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 41-то НС, Андреас фон 

Белов, Ръководител на бюрото на Фондация “Конрад Аденауер” в София.
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които досега не е обръщано достатъч-
но внимание. 

Данните от НИП 2010 показват, че 
опасенията за рязък ръст на престъп-
ленията по време на криза не се пот-
върждават. Същата тенденция се наб-
людава и в други европейски страни. 
Независимо от повишения брой на 
официално регистрираните от МВР 
престъпления и повиша-ване на броя 
на докладваните от гражданите прес-
тъпления, все още се запазва висока 
степен на латентност и на полицейски 
филтри при регистрацията. Данните 
на НИП 2010 показват снижение на 
равнищата при някои престъпления 
и пазари, но е необходим внимателен 
анализ на причините за намаляване 
на престъпността, както и на очак-
ваното влияние на посткризисния 
период, на демографския проблем и 
на динамиката на безработицата. За 
първи път бяха представени данни за 
престъплението телефонна измама, 
както и за състоянието на пазарите 
на наркотици и секс услуги.

Калин Георгиев, Главен секретар на 
МВР, представи статистически данни 
на Министерството на вътрешните ра-
боти за престъпността, както и за въ-
ведените мерки и постигнати практи-
чески резултати при противодействие 
на конвенционалната престъпност. 
Той подчерта, че Центърът за изслед-
ване на демокрацията е коректив, 
барометър на очакванията и нагласи-
те на обществото към полицейските 
структури. „Ние се допълваме, обеди-
нени около обща кауза, около идеята, 
че съществуващото съгласие между 
публичния и частния сектор е механи-
зъм за пълноценно сътрудничество в 
нашата непосредствена работа.”

Анастас Анастасов, председател 
на Комисията по вътрешна сигурност 
и обществен ред, изтъкна, че взетите 
по-адекватни законодателни реше-

ния през миналата година доказват 
своята ефективност в резултатите от 
работата на МВР. Предстоят нови за-
конодателни промени, които ще по-
добрят допълнително средата за по-
резултатна борба с престъпността.

Участниците в дискусията обсъ-
диха различните подходи за проти-
водействие на престъпността. Под-
чертана беше необходимостта от 
завършването на Единната информа-
ционна система за противодействие 
на престъпността, повишаване на 
ролята на превенцията на конвенци-
оналната престъпност, въвеждането 
на нови правни норми за възпиране 
на рецидивите, както и за активизи-
ране на ролята на обществото като 
партньор на правоохранителните и 
правоприлагащи органи.

III. Разширяване на полето на 
изследване и участие на 
европейско равнище във 
формирането на политики в 
областта на правосъдието и 
вътрешните работи

Връзката между корупцията и 
организираната престъпност 
в 27-те страни- членки на ЕС

През 2009 г. по поръчка на Евро-
пейската комисия беше проведено 
първото по рода си изследване на 
връзката между корупцията и орга-
низираната престъпност в 27-те стра-
ни-членки на ЕС. Изследването е ба-
зирано върху повече от 150 интервюта 
с експерти в областта на корупцията 
(полицаи, прокурори, криминолози и 
др.). Бяха анализирани повече от 120 
статистически индикатори и изследва-
ния върху корупцията и организира-
ната престъпност, за да се дефинират 
тенденциите и профила на използва-
нето на корупцията от организирана-
та престъпност.
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През април 2010 г. по инициатива на 
Европейската комисия, изследването 
беше представено пред представите-
ли на министерствата на вътрешните 
работи на 27-те страни-членки на ЕС, 
през юни на заседание на Комисията 
по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (LIBE) на  Европей-
ския парламент, а на 16 ноември 2010 г. 
и пред българската общественост по 
времето на кръгла маса на тема „Ко-
рупция без граници: връзката между 
корупцията и организираната прес-
тъпност в Европейския съюз”. Пред 
участниците в кръглата маса бяха 
представени резултатите и изводите от 
първото системно изследване на връз-
ките и взаимодействието между орга-
низираната престъпност и корупцията 
като инструмент за действие в 27-те 
страни-членки на ЕС, както и препоръ-
ки към Европейската комисия и отдел-
ните държави-членки за практически 
мерки и политики в тази област.

Корупцията и организираната 
престъпност са проблеми, с които се 

сблъскват всички модерни общества, 
включително и страните-членки на 
Европейския съюз. Това са сравнител-
но познати и обстойно анализирани 
проблеми, но връзката между тях е 
едно от „белите полета” в социалните 
науки. От практическа гледна точка 
именно тази връзка има изключи-
телно инструментално значение за 
формулирането и прилагането на по-
литики за противодействие на коруп-
цията и организираната престъпност. 
Аналитичният доклад на тази тема е 
първият и единствен засега анализ на 
тези проблеми в Европейския съюз.

Анализът на събраната информа-
ция дава възможност страните-член-
ки условно да се разделят на седем 
групи, в които връзката между ор-
ганизираната престъпност и коруп-
цията варира от много слаба до сил-
но изразена. В първата група влизат 
Дания, Норвегия и Финландия, а в 
последната – Полша, Румъния и Бъл-
гария. Най-мощен инструмент за 
въздействие е политическата коруп-

Участниците  в кръглата маса на тема „Корупция без граници: връзката между 
корупцията и организираната престъпност в Европейския съюз”, 16 ноември 2010 г.
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ция, а най-силен е корупционният 
натиск върху полицията и местната 
власт. Съществена разлика между 
проявленията на връзката корупция – 
организирана престъпност между 
различните региони на континента е, 
че в Западна Европа извършването на 
сериозни престъпления не се свързва 
с традиционните форми на органи-
зираната престъпност за разлика от 
страните–членки от Източна Европа, 
включително България. 

По отношение на корупцията в по-
лицията, съдебната власт и местните 
органи за управление, събраните и 
анализирани резултати показват изк-
лючително широк спектър на проява 
и на специфични форми на противо-
действие на тези явления. В част от 
страните е прието тези въпроси да не 
се дискутират публично, което създа-
ва впечатление за тяхното отсъствие. 
Бяха посочени и примери на целесъ-

образни практики във Великобрита-
ния и Италия за противодействие на 
корупцията в полицията и сред мест-
ната власт, чието прилагане би имало 
ефект и у нас.

Развитието на политики за про-
тиводействие на корупцията и орга-
низираната престъпност в духа на 
Стокхолмската стратегия има пряко 
отношение както към националната 
сигурност на страните-членки, така 
и към сигурността на функционира-
не на вътрешния пазар, енергийната 
и финансова сигурност на ЕС. Препо-
ръките, направени към Европейската 
комисия в резултат на проведеното 
изследване, са разделени в две час-
ти – дългосрочни и краткосрочни. 
В дългосрочен план се предлага съз-
даването на независим европейски 
механизъм за диагностика на коруп-
цията на европейско равнище. В крат-
косрочен период докладът препоръч-

Графика 6. Връзка между корупция и организирана престъпност: 
 клъстери по страни
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ва на ЕК да работи за въвеждането на 
обща дефиниция за корупция, за хар-
монизиране на статистическите дан-
ни за институционалната корупция, 
и за провеждане на оценка на нивото 
и въздействието на корупцията върху 
бизнеса. Препоръките към страните-
членки са насочени основно към по-
добряване на обмена на добри прак-
тики в рамките на ЕС и по-ефективно 
използване на съществуващи инстру-
менти за противодействие на коруп-
цията и организираната престъпност. 
Важно е страните-членки да правят 
редовна оценка на предприеманите 
мерки за противодействие на коруп-
цията, като например по отношение 
прилагането на Конвенцията и пре-
поръката на Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и развитие 
за борба с подкупването на чужди 

длъжностни лица в международните 
търговски сделки и др. Препоръчва 
се повишаване на вътрешния капаци-
тет на правоохранителните органи за 
откриване на корупция и по-активна 
работа с частния сектор.

Цветлин Йовчев, председател на 
Държавна агенция „Национална сигур-
ност”, очерта наличието на обективни 
и субективни причини за връзките 
между корупцията и организирана-
та престъпност, посочи важността на 
прекъсване на връзката между поръ-
чители и изпълнители, решително вло-
шаване на средата за действие на ор-
ганизираната престъпност и налагане 
на наказателна отговорност за извър-
шителите, както и ограничаването на 
финансовия ресурс на организираната 
престъпност, което рязко ще намали 

Отляво надясно: г-н Цветлин Йовчев, Председател на ДАНС; д-р Огнян Шентов, 
Председател на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Цветан Цветанов, 

зам.-министър-председател и министър на вътрешните работи по време на кръгла 
маса „Корупция без граници: връзката между корупцията и организираната 

престъпност в ЕС", 16 ноември 2010 г.
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възможностите и за оказване на на-
тиск и въздействие.

Цветан Цветанов, заместник-ми-
нистър председател и министър на 
вътрешните работи, отбеляза, че за 
съжаление в България може да се 
говори за симбиоза между органи-
зираната престъпност и корупция-
та. До това състояние се е стигнало 
главно поради затваряне на очите 
пред явните закононарушения и по-
ради липсата на политическа воля за 
последователна борба с корупцията 
и организираната престъпност. Ръ-
ководството на министерството има 
амбицията да реализира проекта 
„Боркор”, който трябва да се превър-
не в сериозен инструмент за борба с 
корупцията и организираната прес-
тъпност. Друга стъпка в това отноше-
ние, която ще запълни една същест-
вена празнина, е оценката на риска 
от организирана престъпност. В това 
отношение беше подчертано сътруд-
ничеството със SOCA, Европол, МВР 
и координиращата роля на Центъра 
за изследване на демокрацията за из-
работване на единна оценка на риска 
от организирана престъпност. Много 
важно в това отношение е използване 
на експертизата на неправителстве-
ния сектор и по-тясното взаимодейс-
твие между представителите на всич-
ки власти, като гаранция за постигане 
на поставените цели за намаляване 
влиянието на организираната пре-
стъпност и корупцията върху живота 
на страната.

IV. Добри практики в 
сътрудничеството 
между граничната 
полиция и митническата 
администрация по  
външните граници на ЕС

През 2010 г. продължи практиката 
на провеждане на мащабни изслед-

вания по поръчка на Европейската 
комисия. Екип на Европейската прог-
рама анализира за първи път същес-
твуващите форми на сътрудничество 
между граничната полиция и митни-
ческата администрация по външните 
граници на ЕС.

Изследването показва, че разли-
чията в практиките за управление 
на процесите по границите, както и 
различните форми на сътрудничест-
во между институциите са резултат 
на национални, географски, инсти-
туционални и културни фактори. 
Оттук и необходимостта от преразг-
леждане на съществуващите модели 
и идентифициране на проблемите и 
добрите практики. На равнище на 
Общността тази задача е част от уси-
лията за подобряване на защитата и 
управлението на външните граници 
на ЕС в съответствие с концепцията 
за „интегрирана система за управле-
ние на външните граници” (приета 
от Европейския съвет в Лаакен през 
2001 г.) и други подобни документи 
целящи укрепване на междуведомст-
веното сътрудничество по външните 
граници на ЕС.

Въпреки значителното разработ-
ване на общи стандарти в управле-
нието на външните граници на ЕС, 
формите и степента на сътрудничес-
тво между митниците и гранична-
та полиция е оставено на отделните 
държави-членки. В резултат на това, 
между страните членки има значи-
телни различия, като в някои страни 
съществува широко и съществено 
сътрудничество, или дори обединени 
институции (например Великобри-
тания), докато в други отношенията 
между двете институции се характе-
ризират с дълбокото разделение, кон-
куренция и липсата на комуникация.

Най-добрите практики и проб-
лемите за сътрудничеството меж-
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ду двете гранични институции бяха 
идентифицирани въз основа на ин-
формацията, събрана с електронни 
анкети сред полицейски и митниче-
ски служители в 26 страни-членки 
(без Люксембург), 230 интервюта и 25 
посещения на място в 12 от страните. 
В допълнение към анализа на правни-
те и оперативните аспекти на сътруд-
ничеството, в България бяха изслед-
вани и основните институционални, 
политически и културни аспекти в 
работата на граничните органи.

В изследването са анализирани 
единадесет области на сътрудниче-
ство в между граничните органи на 
страните-членки: стратегическо пла-
ниране, комуникация и обмен на ин-
формация, координация на работния 
процес на граничните пропускател-
ни пунктове (ГКПП), анализ на рис-
ка, разследването на престъпления, 
съвместни операции, контрол извън 

ГКПП, мобилни екипи, действия при 
непредвидена/извънредна ситуация, 
инфраструктура и съвместно изпол-
зване наоборудване и обучение и 
управление на човешките ресурси. В 
допълнение, докладът изследва теку-
щото състояние и възможностите за 
сътрудничество на ниво ЕС. Степента 
на сътрудничество в тези единадесет 
области се различава значително и 
зависи както от институционалната 
структура в държавите-членки, как-
то и от конкретните правомощия на 
институциите.

Във всяка една от 11-те области 
беше извършено задълбочено из-
следване на сътрудничеството. Освен 
това, някои механизми за сътрудни-
чество бяха определени като „най-
добри практики”. 

Настоящето състояние на сътруд-
ничеството между България и митни-

Обсъждане на проекта за Стратегия за национална сигурност
на Република България, 30 юни 2010 г.
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ческите органи на равнище ЕС може 
да бъде определено като фрагмен-
тирано и инертно, въпреки многото 
усилия и инициативи през последно-
то десетилетие. Една от причините 
за липсата на взаимодействие, която 
политиците най-често споменават, 
е че граничните полицейски и мит-
ническите въпроси не са уредени от 
общата регулаторна рамка, и че мит-
ническата регулация е разделена на 
два стълба от „до- Лисабонската” по-
литика на ЕС. 

И на края бяха формулирани пре-
поръки, които да бъдат представени 
на политиците както на равнище ЕС, 
така и на национално ниво, насочени 
към подобряване на сътрудничество-
то между България и митническите 
органи в страните-членки на ЕС за 
повишаване на ефективността на об-
щите усилия за опазването и управле-
нието на външните граници на ЕС.

Обсъждане на проекта за 
Стратегия за национална 
сигурност на Република България

Въпросите за националната сигур-
ност на България винаги са стояли 
на вниманието на експертите от Ев-
ропейската програма. За целта на 30 
юни 2010 г. в Центъра за изследване 
на демокрацията бе проведена кръг-
ла маса по проекта за стратегия за 

национална сигурност на Република 
България. 

Подчертано беше, че стратеги-
ята трябва да бъде завършена като 
политически, а не административен 
документ, в който ясно да си личат 
политическите цели и политическите 
ценности на управлението. Тези поли-
тически цели и ценности ще опреде-
лят характера, структурата и езика на 
документа.

Ръководителят на работната група 
по проекта Румен Миланов, изложи 
философията и основните принципи 
на предложената стратегия.

Участниците в дебата – зам.-мини-
стъра на отбраната Августина Цвет-
кова, народният представител Румен 
Петков, експертите Николай Камов, 
Славчо Босилков, Руслан Стефанов, 
Тодор Галев, както и представителите 
на държавни институции и медии се 
обединиха около оценката, че е извър-
шена значителна по обем работа и из-
готвеният документ притежава безс-
порни качества. Едновременно с това 
бяха дадени препоръки за пренареж-
дане на приоритетите, така че в стра-
тегията да се засили икономическата 
й страна, както и да се извърши една 
сериозна редакция, която да направи 
по-лесно възприемането на основните 
послания на документа.
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Част втора
Администрация и управление
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Институционално развитие

Центърът за изследване на демок-
рацията е регистриран в Централния 
регистър на Министерството на пра-
восъдието като неправителствена ор-
ганизация в обществена полза. Този 
тип организации по закон имат допъл-
нителни задължения във връзка с фи-
нансовата отчетност и представянето 
на годишни доклади за дейността.

През 2010 г. в Центъра бяха заети 
общо 35 души, от които 27 души уп-
равленски и професионален персонал 
(в това число външни консултанти) и 
8 души административен персонал.

Отчетността и прозрачността са 
ръководни принципи в работата на 
Центъра за изследване на демокра-
цията. Тези принципи произтичат от 
дейностите на Центъра и са свързани 
с критичния анализ на реформите в 
страната. Прилагането на тези прин-
ципи се осъществява чрез:

• Ежегодното публикуване на 
одиторски отчет (от 1992 г.);

• Извършването на одит на от-
делните проекти;

• Публикуване на годишни отче-
ти (от 1994 г.);

• Редовно публикуване на инфор-
мация за дейността на интер-
нет сайта на Центъра;

• Предоставянето на информа-
ция за изпълняваните проекти 
и резултатите от тях на средст-
вата за масова информация;

• Издаването на широк спектър 
от анализи и доклади;

Прилагането на добри управленс-
ки практики има решаващо значение 
за успеха на Центъра за изследване на 
демокрацията. През 2010 г. продължи 

адаптирането към работа в променя-
щата се среда на донорски програми 
и новите финансови инструменти на 
Европейския съюз за периода 2007-
2013 г.: Седма рамкова програма, 
Европейския социален фонд, финан-
совите механизми в областта „Право-
съдие и вътрешни работи”. Дейността 
на Центъра беше финансирана и със 
средства по оперативни програми на 
българското правителство, както и от 
правителството на Кралство Норве-
гия, Балканския тръст за демокрация 
и Световната банка. В допълнение 
към даренията по проекти, диверси-
фикация се осъществява и чрез учас-
тието в търгове на Европейската ко-
мисия (чрез консултанското звено 
Проект 1). 

През 2010 Центърът се утвърди 
като търсен партньор и координатор 
на проекти, насочени не само към 
България, но и към всички останали 
страни-членки на ЕС. В сътрудниче-
ство с водещи европейски неправи-
телствени организации и академич-
ни институции, Центърът се включи 
в общоевропейския дебат за оценка 
и формиране на политики в областта 
на организираната и конвенционал-
ната престъпност, сивата икономика, 
корупцията, политиката към гражда-
ни на трети страни и сигурността на 
външните граници на ЕС. 

През 2010 г. Центърът актуализи-
ра вътрешния си Правилник за админи-
стративна и финансова дейност с цел 
повишаване ефективността на управ-
лението на човешките и финансови 
ресурси, както и съобразяване с изме-
ненията в трудовото законодателство 
на страната.
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Консултанските звена на 
Центъра: Витоша Рисърч и 
Проект 1

Витоша рисърч ЕООД и Проект 1 
ЕООД са 100% собственост на Центъ-
ра и формират групата на Центъра за 
изследване на демокрацията. Витоша 
рисърч ЕООД започва своята дейност 
като социологическа програма на Цен-
търа и е обособено като отделно дру-
жество през 2000 г. с цел подпомагане 
на дългосрочната финансова устойчи-
вост на Центъра чрез навлизане на па-
зара на меркетинговите изследвания. 
Управител на дружеството е Дирек-
торът по научната дейност на Центъ-
ра. Проект 1 ЕООД е създадено след 
консултации с одиторската компания 
KPMG с цел участие на Центъра в кон-
султантски проекти и конкурси на те-
риторията на България и Европейския 
съюз и управление на инвестицион-
ната дейност на Центъра. Управител 
на Проект 1 ЕООД е Изпълнителният 
директор на Центъра за изследване 
на демокрацията. Трите организации 
използват взаимно своите човешки, 
физически и финансови ресурси, за да 
реализират по-добре целите и мисия-
та си като гарантират ясно разделение 
на стопанските от нестопанските дей-
ности на групата.

През 2010 г. Витоша Рисърч осъ-
ществи 45 социални, икономически, 
медийни и маркетингови изследова-
телски проекта. Във връзка с тях са 
проведени над 42 хил. персонални и 
телефонни интервюта сред гражда-
ни, стопански и нестопански орга-
низации. От 2010 г. Витоша Рисърч 
започна да провежда и онлайн из-
следвания. Резултатите от проучва-
нията са обобщени в десет аналитич-
ни доклада.

През 2010 Витоша Рисърч осъ-
ществи за седми пореден път Наци-
онално изследване на престъпността, 

отчитащо виктимизацията сред насе-
лението.

Витоша рисърч е българският пар-
тньор във Флаш Евробарометър – ма-
щабен изследователски проект на ЕК, 
за който периодично се провеждат 
изследвания по най-актуални пробле-
ми сред гражданите на 34 държави, в 
т.ч. всички страни от ЕС. През 2010 г. 
Витоша рисърч проведе 20 изследва-
ния за Флаш Евробарометър.

Наред с маркетинговите проучва-
ния, през 2010 г. ВР проведе значими 
изследвания в социалната и иконо-
мическата сфера както за български, 
така и за международни институции:

 
• Агенция по заетостта (Устано-

вяване на нагласата сред безра-
ботните лица за стартиране на 
собствен бизнес по региони);

• Министерство на труда и со-
циалната политика (Създаване 
на методика и провеждане на 
пилотно изследване за мони-
торинг на социално-демограф-
ския статус и нагласите на 
граждани от трети държави);

• Министерство на земеделието 
и храните (Проучване на по-
требностите от обучение във 
връзка с прилагането на мярка 
111 от ПРСР, 2007-2013);

• Кингс Колидж, Великобрита-
ния (Научни показатели за до-
верието в правосъдната систе-
ма);

• Службата по изследване на об-
щественото мнение към Дър-
жавния Департамент на САЩ 
(Изследване на общественото 
мнение, България, 2010);

• Галъп-Европа (Картографиране 
на публичните услуги в Евро-
па; Европейско изследване на 
условията на труд);

• Галъп Унгария (Световно из-
следване – България 2010).
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Проект 1 ЕООД продължи рабо-
тата по проектирането и изгражда-
нето на офис сграда на парцел на ул. 
„Александър Жендов” №3 (в съседст-
во със сегашната сграда на Центъра). 
Проектът за сграда беше включен в 
специален списък с най-добри енер-
гийни практики в строителството в 
рамките на инициативата на Евро-

пейската комисия „Устойчива енергия 
Европа” и получи статут на Офици-
ален партньор на Устойчива енергия 
Европа (www.sustenergy.org). По този 
начин Центърът дава своя практичес-
ки принос за осъществяване на поли-
тиката на енергийна ефективност и 
устойчиво социално-икономическо 
развитие.
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Програмна и административна 
структура

Управителен съвет
Д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет
Владимир Йорданов, Изпълнителен директор
Александър Стоянов, Директор по научната дейност

Програмен съвет
Д-р Андрей Нончев, Директор, Социологическа програма
Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, Директор, Европейска програма
Д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма
Д-р Моис Файон, Финансов директор
Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма

Икономическа програма
Руслан Стефанов, Директор
Тодор Ялъмов, Старши анализатор
Даниела Минева, Научен сътрудник
Д-р Боян Белев, Главен експерт
Илиян Илиев, Главен експерт
Д-р Добромир Христов, Научен сътрудник
Деница Манчева, Aнализатор

Правна програма
Д-р Мария Йорданова, Директор
Димитър Марков, Старши анализатор и Директор на проект
Миряна Илчева, Научен сътрудник
Галина Сапунджиева, Сътрудник по програма
Мария Дойчинова, Сътрудник по програма

Социологическа програма
Д-р Андрей Нончев, Директор
Николай Тагаров, Старши анализатор и Директор на проект
Д-р Тодор Галев, Старши анализатор
Светла Енчева, Анализатор

Европейска програма
Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, Директор
Посланик Бойко Ноев, Главен експерт
Тихомир Безлов, Главен експерт
Бойко Тодоров, Главен експерт
Д-р Емил Ценков, Главен експерт
Филип Гунев, Научен сътрудник
Камелия Димитрова, Научен сътрудник
Снежана Попова, Сътрудник по програма
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Администрация
Марияна Янкова, Административен секретар
Нели Господинова, Административен сътрудник
Александър Гергов, Системен администратор

Счетоводство
Мария Георгиева, Главен счетоводител
Лазарина Андонова, Касиер

Технически сътрудници
Бойко Тасев
Альоша Първанов



Част трета
Финансов отчет





Център за изследване на демокрацията (Групата)

Консолидиран годишен финансов отчет

31 декември 2010 г.
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Доклад на независимия одитор

До Общото събрание
на Центъра за изследване на демокрацията

1 август 2011 г.

Доклад върху консолидирания финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на Центъ-
ра за изследване на демокрацията („Групата”), включващ консолидирания отчет за 
финансовото състояние към 31 декември 2010 година и консолидирания отчет за все-
обхватния доход, консолидирания отчет за промените в собствения капитал, консо-
лидирания отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и 
обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите поясни-
телни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този фи-
нансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, 
приети в Европейския съюз и за функционирането на система за вътрешен контрол, 
каквато е необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа същест-
вени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този кон-
солидиран финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе 
проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одитор-
ски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и оди-
тът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на си-
гурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения 
и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски до-
казателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. 
Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на 
рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия  във финансовия 
отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на 
тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, 
свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на 
предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези 
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обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата 
за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на умест-
ността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счето-
водни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне 
на финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за 
изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, консолидираният финансов отчет дава вярна и честна предста-
ва за финансовото състояние на Групата към 31 декември 2010 г., както и за нейните 
финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща 
тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети в 
Европейския съюз.

Росица Ботева
Регистриран одитор

1.08.2011 г.
София
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за финансовото състояние, 31 декември 2010 г.

(Всички суми са в хил. лева) Прил. 31 декември 
2010 г.

31 декември 
2009 г.

Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване 5 2 138 2 043
Дълготрайни нематерилни активи 6 12 33
Инвестиционни имоти 7 367 378
Активи по отсрочени данъци 16 8 7
Общо дълготрайни активи 2 525 2 461

Търговски и други вземания 8 276 459
Парични средства и парични еквиваленти 9 1 335 743
Разходи за бъдещи периоди 183 39
Общо краткотрайни активи 1 794 1 241

Общо активи 4 319 3 702

Собствен капитал 3 268 3 252

Пасиви
Задължения по заеми 11 225 209

Общо дългосрочни пасиви 225 209

Търговски и други задължения 10 307 120
Задължения по лизинг 9 33
Финансирания за бъдещи периоди 12 492 78
Задължения за данък печалба 18 10
Общо краткосрочни пасиви 826 241
Общо пасиви 1 051 450

Общо собствен капитал и пасиви 4 319 3 702

Ръководството е одобрило този финансов отчет, публикуван на страници 3-28, на  
27 юли 2011 г. Финансовият отчет е подписан от името на Управителния съвет от:  

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
27 юли 2011 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Росица Ботева
Регистриран одитор
1 август 2011 г.
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(Всички суми са в хил. лева) Прил. 31.12.2010 г. 31.12.2009 г.
Приходи 13 2 449 1 763
Себестойност на продажбите 14 (2 407) (1 710)
Брутна печалба 42 53

Други приходи от оперативна дейност 41 17
Административни разходи (25) (23)
Загуби от обезценка - (8)
Оперативна печалба 58 39

Финансови приходи 15 37
Финансови разходи (36) (17)
Нетни финансови (разходи)/приходи 15 (21) 20

Печалба преди данъци 37 59

Разход за данък върху печалбата 16 (21) (17)

Нетна печалба за периода 16 42

Друг всеобхватен доход - -

Общ годишен всеобхватен доход 16 42

Ръководството е одобрило този финансов отчет, публикуван на страници 3-28 на  
27 юли 2011 г. Финансовият отчет е подписан от името на Управителния съвет от:

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор 
27 юли 2011 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Росица Ботева
Регистриран одитор
1 август 2011 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за всеобхватния доход, 31 декември 2010 г.

За годината, приключваща на
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(Всички суми са в хил. лв.) Прил. Неразпределена 
печалба

Общо

Салдо на 1 януари 2009 г. 3 210 3 210
Печалба за годината 42 42
Салдо към 31 декември 2009 г. 3 252 3 252

Салдо на 1 януари 2010 г. 3 252 3 252
Печалба за годината 16 16
Салдо към 31 декември 2010 г. 3 268 3 268

Ръководството е одобрило този финансов отчет, публикуван на страници 3-28 на  
27 юли 2011 г. Финансовият отчет е подписан от името на Управителния съвет от:

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
27 юли 2011 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Росица Ботева
Регистриран одитор
1 август 2011 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал, 31 декември 2010 г.
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За годината, приключваща на
(Всички суми са в хил. лв.) Прил. 31 декември 

2010 г.
31 декември 

2009 г.
Парични потоци от оперативна дейност
(Загуба)/Печалба преди данъци 37 58

Корекции за:
Амортизации 5,6,7 113 95
Нетни начислени приходи от лихви (15) (36)

135 117
Промени в оборотния капитал:
(Увеличение)/Намаление на материални 
запаси 2 -
(Увеличение)/Намаление на търговски и 
други вземания и отсрочени разходи 37 (273)
Увеличение/(Намаление) на търговски и 
други задължения 609 7
Паричен поток от оперативна дейност 783 (149)

Получени лихви 15 36
Платен корпоративен данък (8) (32)
Нетни парични потоци от оперативна 
дейност 790 (145)

Парични потоци от инвестиционна 
дейност
Покупка на имоти, машини и 
съоръжения и нематериални активи (174) (302)
Приходи от продажба на машини, 
имоти и съоръжения - 52
Нетни парични потоци от 
инвестиционната дейност (174) (250)

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2010 г.
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(Всички суми са в хил. лв.) Прил. 31 декември 
2010 г.

31 декември 
2009 г.

Парични плащания за финансова дейност
Платени главници, лихви и комисионни (24) (4)
Получени заеми - 200
Нетни парични потоци от финансова 
дейност (24) 196

Нетно (намаление)/увеличение на 
паричните средства и паричните 
еквиваленти 592 (199)
Парични средства и парични еквиваленти 
в началото на годината 743 942
Парични средства и парични 
еквиваленти в края на годината 9 1 335 743

Ръководството е одобрило този финансов отчет, публикуван на страници 3-28, на 
27 юли 2011 г. Финансовият отчет е подписан от името на Управителния съвет от:

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
27 юли 2011 г.   

Заверил съгласно одиторския доклад:

Росица Ботева
Регистриран одитор
1 август 2011 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2010 г.

За годината, приключваща на



Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2010 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)
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1. Резюме на дейността

Центърът за изследване на демокрацията („Центърът”) е организация с идеална 
цел, със седалище и адрес на управление в Република България. Консолидираният фи-
нансов отчет към 31 декември 2010 обобщава резултатите на Центъра и неговите дъ-
щерни дружества Витоша Рисърч ЕООД и Проект 1 ЕООД (наричани „Групата”).

Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интердисцип-
линарен институт, който работи за развитието на демократичните ценности и пазар-
ната икономика. Центърът е независима организация, която подкрепя процеса на ре-
форми в България чрез мобилизиране на гражданското общество и въздействие върху 
обществените политики. 

Целите на Центъра са: 

• да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени по-
литики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна 
роля на България в европейските интеграционни процеси; 

• да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и Европей- 
ския съюз в областта на правосъдието и вътрешния ред; 

• да съдейства за институционалното и организационното укрепване на несто-
панския сектор в България; 

• да осъществява мониторинг и оценява риска за функционирането на институ-
циите и принципите на демокрацията и пазарната икономика. 

Центърът за изследване на демокрацията притежава 100% от капитала на своите 
дъшерни дружества Витоша Рисърч ЕООД и Проект 1 ЕООД.

Витоша Рисърч ЕООД, създадено през 2000 г., се специализира в проучване на широ-
ка гама от дейности; социална и икономическа политика; социални анализи и оценки; 
икономическо и политическо поведение; политически нагласи и ценностни системи; 
пазарни, медийни и потребителски проучвания; рекламни проучвания и други.

Проект 1 ЕООД е създадено през 2003. Неговият основен предмет на дейност е по-
купка, продажбата и отдаването под наем на недвижими имоти, управление на проек-
ти и др.

Към 31 декември 2010 г. в Групата работят 46 служители.

Годишният финансов отчет на Групата е одобрен от Управителния съвет на 27 юли 
2011 г.

2. Счетоводна политика

По-долу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на  консоли-
дирания финансов отчет. 
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2.1. База за изготвяне на  годишния финансов отчет

Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изисквания-
та на Международните стандарти за финансови отчети („МСФО”) при спазване прин-
ципа на историческата цена.

Консолидираният финансов отчет включва отчетите на Центъра и неговите дъ-
щерни дружества към 31 декември всяка година. Финансовите отчети на дъщерните 
дружества се изготвят за същия отчетен период като на дружеството майка, използвай-
ки последователни счетоводни политики. За целите на консолидацията финансовата 
информация на Групата е агрегирана на принципа ред по ред, сумирайки подобните 
елементи на активи, пасиви, приходи и разходи. 

Всички вътрешногрупови сделки, разчети и нереализирани печалби, свързани със 
сделки между компании от групата, са елиминирани при консолидацията. Нереализи-
раните загуби са също елиминирани, но са взети предвид като индикатор за обезценка 
на прехвърлените активи. Дъщерните дружества се консолидират напълно от датата 
на придобиване, представляваща датата, на която Групата получава контрол и продъл-
жават да се консолидират до датата, на която този контрол престане да съществува. 
Където е необходимо, счетоводната политика на дъщерните предприятия е променена 
в съответствие с възприетата от Групата политика.

Дъщерните предприятия са всички предприятия (включително предприятия със 
специално предназначение), в които Групата притежава повече от половина от акциите 
или дяловете с право на глас, и върху чиято дейност може да упражнява контрол. При 
определяне контрола на Групата върху други предприятия е взето предвид наличието 
и ефекта от потенциални права на глас, които се упражняват към настоящия момент 
или са в процес на прехвърляне.

При отчитане придобиването на дъщерни предприятия се използва метода на по-
купката. Стойността на придобиването се определя по справедливата стойност на при-
добитите активи, издадените капиталови инструменти, поетите пасиви към датата на 
придобиване.

Придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се оце-
няват първоначално по справедлива стойност в деня на придобиването независимо от 
размера нанеконтролиращото участие. Положителна репутация има в случаите, кога-
то стойността на придобиването е по-висока от справедливата цена на нетните активи 
на придобитото дъщерно дружество. Ако стойността на придобиването е по-ниска от 
справедливата стойност на нетните активи на придобитото дъщерно дружество, разли-
ката се признава директно в отчета за доходите.

След първоначалното признаване, репутацията се оценява по цена на придоби-
ване, намалена с натрупаните загуби от обезценка. За целите на теста за обезценка, 
от датата на придобиването репутацията се разпределя към всеки обект, създаващ 
парични потоци или група от обекти, създаващи парични потоци, които се очаква да 
получат икономическа изгода от синергията на комбинацията, независимо дали дру-
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ги активи или пасиви на придобития бизнес са отнесени към тези обекти или групи 
от обекти. 

Ако репутацията е разпределена към обект, създаващ парични потоци (група от 
обекти, създаващи парични потоци) и Групата продаде дейност в рамките на този 
обект, то репутацията, свързана с продаванaта дейност, се включва в балансовата стой-
ност на дейността при определяне на печалбата или загубата от освобождаването от 
тази дейност. Репутацията, свързана с освобождаваната дейност се оценява въз основа 
на относителните стойности на тази дейност и на оставащите (запазените) дейности от 
обекта, генериращ парични потоци.

Операции с неконтролиращи участия

Неконтролиращите участия представляват дела от печалбата или загубата и нет-
ните активи, които не се притежават от Групата и са представени отделно в отчета за 
доходите, а в консолидирания баланс са представени в собствения капитал, но отделно 
от собствения капитал на акционерите на компанията майка. Придобитите неконтро-
лиращи участия се отчитат като се използва метод, при който разликата между цената 
на придобиване и балансовата стойност на дела на придобитите нетни активи се приз-
нава като репутация.

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата 
на счетоводни приблизителни оценки. Също така изисква при прилагането на счето-
водната политика на предприятието ръководството да използва собствени преценки 
(Приложение 4).

Нови стандарти и разяснения, приложени от Групата:

Новите и променени стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финан-
сови периоди, започващи на и след 1 януари 2010 г., не са приложени при изготвянето 
на този консолидиран финансов отчет. Тези  промени не засягат финансовия отчет на 
Групата, макар че те биха могли да засегнат счетоводното отчитане на операции и съ-
бития в бъдещи отчетни периоди.

Нови и променени стандарти и разяснения, които са издадени, но все още не са за-
дължителни за прилагане за финансови периоди, започващи на и след 1 януари 2010 г., 
не са приложени по-рано при изготвянето на този консолидиран финансов отчет. Ръ-
ководството не очаква тези  промени за засегнат финансовия отчет на Групата, макар 
че те биха могли да засегнат счетоводното отчитане на операции и събития в бъдещи 
отчетни периоди.

2.2. Сделки в чуждестранна валута

2.2.1. Функционална валута и валута на представяне

Отделните елементи на финансовите отчети на Групата се оценяват във валутата на 
основната икономическа среда, в която Групата извършва дейността си („функционал-
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на валута”). Годишният финансов отчет е представен в български лева, която е функцио-
нална валута  и е валута на представяне.

2.2.2. Сделки и салда

Сделките в чуждестранна валута се представят във функционална валута, като се 
прилага официалния курс на датата на сделката.  Печалбите и загубите от промяна във 
валутните курсове, възникнали в резултат на разплащания по сделки в чуждестранна 
валута, както и от преоценка по заключителен валутен курс на деноминираните в чуж-
дестранна валута активи и пасиви се признават в отчета за доходите. 

2.3. Имоти, машини и съоръжения

Имоти, машини, съоръжения и оборудване са представени по историческа стой-
ност, която е намалена с начислените  амортизации и загуби от обезценка. Историчес-
ката цена включва всички разходи, които са пряко свързани с придобиването и въвеж-
дането в експлоатация на активите.

Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се от-
читат като отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи 
икономически изгоди свързани с употребата на този актив и когато отчетната му стой-
ност може да бъде достоверно определена. 

Амортизация се начислява на база на линейния метод върху оценения полезен жи-
вот на активите.

Земите и разходите за придобиване на дълготрайни активи не се амортизират. Из-
ползваните амортизационни норми, се основават на изчисления полезен живот както 
следва:

Сгради    25 години
Машини и съоръжения   2 години
Транспортни средства   4  години
Стопански инвентар   2 - 6 години

Активите се амортизират от месеца, следващ датата на придобиване, а за активите 
придобити по стопански начин – от месеца, когато активът е влязъл в експлоатация.

Когато балансовата стойност е по–висока от възстановимата стойност, дълготрай-
ният материален актив се отчита по неговата възстановима стойност.

2.4. Нематериални активи

Нематериалните активи придобити от Групата се представят по цена на придобива-
не, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка.
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Последващи разходи

Последващи разходи се капитализират в стойността на нематериалните дълго-
трайни активи само когато се увеличават бъдещите икономически изгоди, черпени от 
използването на актива. Всички други разходи се признават в отчета за доходите в мо-
мента на възникване.

Нематериалните активи са амортизирани на база на линейния метод върху оцене-
ния полезен живот на активите, освен ако те имат неограничен полезен живот.

2.5. Финансови активи

Дружеството класифицира своите финансови активи в следните категории: финан-
сови активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите; заеми и взема-
ния; финансови активи, държани до падежа и финансови активи, на разположение за 
продажба. Класификацията се извършва според целта, за която са придобити финан-
совите активи. Ръководството определя класификацията на финансовите си активи в 
момента на покупката и преразглежда тази калисификация в края на всеки отчетен 
период.

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите

Финансови активи, отчитани  по справедлива стойност, в отчета за доходите са фи-
нансови активи държани за търгуване. Финансов актив се класифицира в тази катего-
рия, ако е придобит с цел да бъде продаден в краткосрочен план.

Активите в тази категория се класифицират като краткосрочни. За целите на този 
финансов отчет краткосрочни са активите с падеж до 12 месеца. Групата не притежава 
такива финансови активи към 31 декември 2010 г.

Заеми и вземания

Заеми и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или определе-
ни плащания, които не се котират на активен пазар. Те са включени в краткосрочните 
активи, с изключение на тези с падеж повече от 12 месеца след датата на баланса, които 
се класифицират като дългосрочни. Заемите и вземанията се включват в категорията 
на търговски и други вземания, вземания от свързани лица и пари и парични еквива-
ленти  в счетоводния баланс.

Заемите вземанията се водят по амортизирана стойност като се използва ефективен 
лихвен процент.

Финансови активи, държани до падежа

Финансовите активи, държани до падежа са инвестиции с фиксиран падеж, които 
ръководството на Групата възнамерява и има възможност да държи до падежа. Тези 
финансови активи се класифицират като дългосрочни, с изключение на тези, които са с 
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падеж до 12 месеца след датата на баланса и които са признати като текущи  през отчет-
ния период. През годината Групата не притежава такива финансови активи.

Финансови активи на разположение за продажба

Финансови активи на разположение за продажба са недеривативни активи, които 
или са предназначени за тази категория, или не са класифицирани в никоя друга кате-
гория. Те се включват в дългосрочните активи, освен ако ръководство има намерение 
да продаде инвестициите в период до 12 месеца от датата на баланса. 

През годината Групата не притежава такива финансови активи.

На датата на баланса Групата оценява дали съществуват обективни доказателства, 
че финансов актив или група от финансови активи са обезценени. Тестването за обез-
ценка на търговски вземания е описано в (Приложение 2.7).

2.6. Материални запаси

Материалните запаси се посочват по по-ниската от цената на придобиване и нетна-
та реализуема стойност. Разходът се определя по метода на „среднопретеглената стой-
ност”. Нетната реализуема стойност е равна на очакваната продажна цена при нормал-
но протичане на дейността, намалена с пряко свързаните с продажбата разходи.

2.7. Търговски вземания

Търговските вземания се признават първоначално по справедлива цена, а впослед-
ствие по амортизирана стойност, определена като се използва метода на ефективния 
лихвен процент и намалена с евентуална провизия за обезценка. Провизия за обезцен-
ка се прави в случай, че съществува обективно доказателство, че Групата няма да бъде 
в състояние да събере всички дължими суми, съгласно първоначалните условия по от-
ношение на съответния разчет.

Значими финансови затруднения на задълженото лице, вероятност за банкрут или 
финансово преструктуриране  или невъзможност за изплащане на дълга се приемат като 
индикатор, че търговското вземане е обезценено.  Сумата на провизията е равна на  раз-
ликата между балансовата стойност на вземането и сегашната стойност на очакваните 
бъдещи парични потоци дисконтирани с първоначалният ефективен лихвен процент. 
Балансовата стойност на актива е намалена чрез използването на корективна сметка, а 
стойността на загубата се отразява в отчета за доходите към разходите за продажба и 
маркетинг. Когато търговско вземане е несъбираемо, то е отписано от корективната смет-
ка на търговските вземания. Последващо възстановяване на стойността, която е отписана 
се отразява в намаление на разходите за продажба и маркетинг в отчета за доходите.

2.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой, пари по бан-
кови сметки, други високо ликвидни краткосрочни инвестиции с падеж до 3 месеца, 
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както и банкови овърдрафти. В баланса овърдрафтите се включват като краткосрочно 
задължение в категорията на краткосрочните заеми.

2.9. Инвестиционни имоти

Инвестиционни имоти са имоти, държани по-скоро за получаване на приходи от 
наем или за увеличение на стойността им, или и за двете, но не с цел продажба в оби-
чайната дейност, използване за производство или доставка на стоки и услуги или за 
административни цели. Инвестиционните имоти първоначално се оценяват по цена 
на придобиване и при последваща оценка – по справедлива стойност, като промените 
се признават в печалби и загуби.

Цената на придобиване включва всички разходи, директно свързани с придобива-
нето на инвестиционния имот. Стойността на инвестиционните имоти, придобити по 
стопански начин, включва направените разходи за материали, директно вложен труд, 
разходите пряко отнасящи се до привеждане на актива до състояние, необходимо за 
неговата експлоатация и капитализирани разходи по заеми.

Когато употребата на инвестиционен имот се промени така, че той се рекласифи-
цира в имоти, съоръжения и оборудване, неговата справедлива стойност към датата на 
рекласификацията става цена на придобиване за последващо отчитане.

2.10. Заеми

Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с напра-
вените разходи по извършването на транзакцията. В последствие заемите се отчитат 
по амортизируема стойност; всяка разлика между плащанията (нетно от разходите по 
извършването на транзакциите) и амортизираната стойност на заема се признава в от-
чета за доходите през периода на заема, като се използва метода на ефективната лихва. 
Заемите се класифицират като краткосрочни задължения, освен ако Групата има без-
условно право да отсрочи уреждането на задължението за период най-малко 12 месеца 
след датата на счетоводния баланс.

2.11. Отсрочени данъци

Отсрочените данъци върху печалбата са определени изцяло, като се прилага балан-
совия метод, на база на временните разлики произлизащи между данъчните основи на 
активите и пасивите и техните балансови стойности. Отсрочените данъци се определят 
чрез прилагането на тези данъчни ставки и закони, които се очаква да бъдат приложе-
ни когато отсрочените данъчни активи се реализират или отсрочените данъчни пасиви 
се уредят.

Отсрочени данъчни активи се признават до размера, до който е вероятно да въз-
никнат бъдещи данъчни печалби, така че временните разлики да бъдат използвани.
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2.12. Доход на наетите лица при пенсиониране

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото право-
отношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за оси-
гурителен стаж работодателят е задължен да му изплати обезщетение, което варира 
между две и шест брутни месечни заплати към датата на прекратяване на трудовото 
правоотношение. Към 31 декември 2010 г. Групата не е отчела тези задължения.

2.13. Признаване на приходите

Приходите включват справедливата стойност на продадените услуги, нетно от да-
нъци върху добавената стойност и предоставени отстъпки.

Групата признава приходи, когато сумата на прихода може да бъде надеждно опре-
делена и се очаква предприятието да получи  бъдещи икономически изгоди съобразно 
критериите, описани по-долу. Сумата на прихода не се приема за надеждно измерена, 
докато не се разрешат всички непредвидени обстоятелства, свързани с продажбата. 
Групата основава своите преценки на историческия си опит, вземайки предвид вида на 
клиента, вида на сделката и особеностите на всяко споразумение.

Продажби на услуги

Услугите се извършват при условията на договори с фиксирана цена или цена, опре-
делена на база изразходеното време и средства. Приходите от договори с цени, опре-
делени според изразходеното време и извършените разходи, се признават според дого-
вореното възнаграждение за отработените часове и съобразно извършените директни 
разходи.

Приходите от договори с фиксирана цена за извършване на услуги се признават 
според метода степен на завършеност. Според този метод приходът се признава според 
съотношението на извършената работа спрямо общия обем на услугите, които трябва 
да бъдат извършени.

При възникване на обстоятелства, които могат да променят първоначалните оцен-
ки на приходите, разходите или степента на завършеност, то оценките се преглеждат. 
Тези прегледи могат да имат ефект в увеличение или намаление на очакваните прихо-
ди или разходи и се отразяват в приходите за периода, когато тези обстоятелства станат 
известни на ръководството.

Приходи от грантове и финансирания

Грантове и финансирания от финансиращи организации се признават първоначал-
но като отсрочен приход, ако съществува разумна степен на сигурност, че те ще бъдат 
получени и Групата ще може да изпълни условията, свързани  с  усвояването на финан-
сирането.
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Финансиранията, които покриват разходите на Групата, свързани с изпълнението 
на проекта, се признават в отчета за доходите на систематична база в периода, в който 
се признават разходите за неговото изпълнение.

Финансиранията, които покриват разходите на Групата, свързани с придобиване на 
активи, се признават в отчета за доходите на систематична база през полезния живот 
на актива.

Приходи от лихви

Приходите от лихви се признават пропорционално на времето, като се използва ме-
тода на ефективната лихва. При обезценка на вземане, Групата намалява балансовата му 
стойност до възстановимата му стойност, която представлява очакваните бъдещи парични 
потоци, дисконтирани на база на първоначалният ефективен лихвен процент, присъщ на 
инструмента и впоследствие отчита сконтото като приходи от лихви. Приходите от лихви 
по обезценените заеми се признават на база първоначалният ефективен лихвен процент.

2.14. Разпределение на дивиденти

Групата не разпределя дивиденти.

3. Управление на финансовия риск

3.1. Влияние на глобалната финансова криза

Глобалната финансова криза има съществено влияние върху икономиката на стра-
ната, като финансовата ситуация в българския финансов и реален сектор се влоши зна-
чително от средата на 2008 г. През 2010 г. някои сектори на икономиката на България за-
почнаха бавно да се възстановяват от рецесията и тя отчете растеж спрямо предходната 
година. Това възстановяване на икономиката е съпътствано с увеличаване на износа и 
повишена норма на спестяване на домакинствата.

Бъдещото икономическо развитие на България зависи значително от икономичес-
ките, финансови и монетарни мерки, които правителството предприема, както и от 
данъчните, регулаторни и политически промени.

Ръководството не е в състояние да предвиди всички промени, които биха имали 
влияние върху сектора и по-широко върху икономиката, и които биха имали ефект 
върху бъдещото финансово състояние на Групата. 

Българската икономиката е също така под прякото въздействие на колебанията на 
международната конюнктура. Ръководството не е в състояние да прецени пълноцен-
но последствията върху финансовото състояние на Групата от евентуална последваща 
промяна на икономическата среда, в която дружеството работи. Ръководството вярва, 
че взема всички мерки за поддържане на стабилността и развитието на бизнеса на Гру-
пата в настоящата обстановка.
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Влияние върху клиентите/заемополучателите

Клиентите или заемополучателите на Дружеството може да бъдат повлияни от по-
ниската ликвидност, която от своя страна би могла да окаже влияние върху тяхната 
способност да изплатят дълговете си. Влошените оперативни условия за клиентите 
(заемополучателите) могат да повлияят и върху прогнозите за паричните потоци на 
ръководството и оценката на обезценката на финансовите и нефинансовите активи. До-
колкото подобна информация е налична, ръководството е отразило актуализираните 
преценки за очакваните бъдещи парични потоци в своите оценки за обезценяване.

3.2. Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, Групата е изложена на многообразни финансови рис-
кове: пазарен риск (включващ валутен и ценови риск), лихвен, кредитен риск и ликви-
ден риск. Програмата на Групата за цялостно управление на риска има за цел да нама-
ли евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовите показатели на Групата. 

3.2.1. Пазарен риск

а) Валутен риск
Групата сключва договори за грантове и финансирания по проекти в евро. Ръко-

водството на Групата счита, че свързаният с това валутен риск е минимален, тъй като 
курсът на еврото към българския лев е фиксиран от БНБ.

б) Ценови риск
Ръководството на Групата следи ценовия риск в контекста на очакваните бъдещи 

приходи от оперативна дейност.

3.2.2. Лихвен риск

Тъй като Групата няма значителни лихвоносни активи, приходите  и оперативните па-
рични потоци са до голяма степен независими от промените на пазарните лихвени нива.

Групата разглежда лихвената си експозиция регулярно и взима под внимание съот-
ветния риск.

3.2.3. Кредитен риск

Кредитният риск произлиза от пари и парични еквиваленти и депозити в банки и 
други финансови институции.

3.2.4. Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск от страна на ръководството, осигу-
рява на Групата възможност за поддържане на достатъчно парични средства.
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Таблицата по-долу анализира финансовите пасиви на Групата в съответните падеж-
ни групи на базата на оставащия период от счетоводния баланс към падежната дата 
на договора. Оповестените в таблицата суми са договорните недисконтирани парични 
потоци. Балансовите задължения в рамките на 12 месеца се равняват на преносните 
стойности, тъй като влиянието на дисконтирането е незначително.

Към 31 декември 
2010 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

Търговски и други 
задължения 307 - 225 -

Към 31 декември 
2009 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

Търговски и други 
задължения 120 - 209 -

4. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки

Приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други факто-
ри, включително очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. Досто-
верността на приблизителните оценки и преценки се преразглежда редовно.

4.1. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки

Групата извършва приблизителни оценки и преценки за целите на счетоводното 
отчитане и оповестяване, които могат да се различават от фактическите резултати. 
Значимите счетоводни приблизителни оценки, при които има значителен риск от пос-
ледваща съществена корекция на балансовите стойности на активите и пасивите, са 
описани по-долу:

Полезен живот на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи

Представянето и оценката на имотите, машините и съоръженията и нематериални-
те активи изисква ръководството, на база на счетоводни преценки, да направи предпо-
ложения за техния полезен живот и остатъчна стойност. Ръководството оценява всяка 
година остатъчния полезен живот на активите. 

Обезценка на вземания

Обезценката на вземания се прави съобразно очакванията на мениджмънта за съ-
бираемостта на вземанията. Към датата на изготвяне на отчетите, ръководството пра-
ви преглед на съществуващите вземания и преоценява тяхната събираемост.
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5. Имоти, машини и съоръжения

Земя и 
сгради

Ком-
пютри

Транс-
портни 

средства

Стопан- 
ски ин-
вентар

Други 
активи

Разходи  
за при-

добиване

Общо

Отчетна стойност

Към 1 януари 2009 839 175 264 123 3 978 2 382
Придобити - 19 64 3 - 192 278
Отписани - (1) (102) - - - (103)
Към 31 декември 2009 839 193 226 126 3 1 170 2 557

Придобити - 28 101 10 - 38 177
Отписани - (17) - (5) - - (22)
Към 31 декември 2010 839 204 327 131 3 1 208 2 712

Амортизация

Към 1 януари 2009 85 122 228 98 2 11 546
Разходи за амортизация 18 23 23 6 1 - 71
Отписана амортизация - (1) (103) - - - (103)
Към 31 декември 2009 103 144 149 104 3 11 514

Разходи за амортизация 18 24 34 6 - - 82
Отписана амортизация - (17) - (5) - - (22)
Към 31 декември 2010 121 151 183 105 3 11 574

Балансова стойност

Към 1 януари 2009 754 53 36 25 1 967 1,836
Към 31 декември 2009 736 49 77 22 - 1,159 2,043
Към 31 декември 2010 718 53 144 26 - 1,197 2,138
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6. Нематериални активи 

Програмни 
продукти

Общо

Отчетна стойност
Към 1 януари 2009 50 50
Придобити 29 29
Към 31 декември 2009 79 79

Отписани (13) (13)
Към 31 декември 2010 66 66

Амортизация и обезценка
Към 1 януари 2009 32 32
Разходи за амортизация 14 14
Към 31 декември 2009 46 46

Разходи за амортизация 12 12
Към 31 декември 2010 54 54

Балансова стойност
Към 1 януари 2009 18 18
Към 31 декември 2009 33 33
Към 31 декември 2010 12 12

7. Инвестиционни имоти

2010 2009
Към 1 януари
Балансова стойност в началото на периода 378 389
Разходи за амортизация (11) (11)
Балансова стойност в края на периода 367 378

Към 31 декември
Отчетна стойност 428 428
Натрупана амортизация (61) (50)
Балансова стойност 367 378

Инвестиционните имоти на Групата представляват земи и сгради, придобити в пе-
риода 2005 – 2006 година. Инвестиционните имоти се представят в баланса на Групата по 
историческа стойност, намалена с начислените  амортизации и загуби от обезценка.
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8. Търговски и други вземания

Към 31 декември
2010 2009 

Търговски вземания 267 444
Провизии за обезценка на вземанията (25) (25)
Търговски вземания, нетно 242 419
Надплатен корпоративен данък 33 3
Други 1 37

276 459

Балансовата стойност на търговските и други вземания е близка до тяхната спра-
ведлива стойност.

9. Пари и парични еквиваленти

Към 31 декември
2010 2009 

Пари в брой 83 52
Парични средства по разплащателни сметки 1 252 691

1 335 743

10. Търговски и други задължения

Към 31 декември
2010 2009 

Задължения към свързани лица 150 -
Задължения към партньори и клиенти 132 88
Възнаграждения и социални осигуровки 21 23
Други 4 9

307 120

11. Задължения по заеми

Към 31 декември
2010 2009

Главница по заеми към свързани лица 200 200
Начислена лихва по заеми към свързани лица 25 9

225 209
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Сумите по задълженията по заеми по-горе представляват, заем отпуснат през 2009 г. 
от ИР Комюникейшънс към Проект 1 ЕООД. Съгласно договора за заем годишният 
лихвен процент възлиза на 8%. 

12. Финансиране за бъдещи периоди

Към 31 декември
2010 2009

EK – Въвеждане на индикатори за интегрирано 
управление на делата в наказателното 
правораздаване 139 -
Посолство на Норвегия – Норвежка програма  
за сътрудничество – Към по-добро управление  
за устойчиво развитие на България 145 -
EK – Оценка на рисковете от организираната 
престъпност 113 -
ЕK – Интеграция на деца на бежанци  
в образователните системи на страните-членки 
на ЕС 56 -
Фондация Конрад Аденауер – Национално 
изследване на престъпността 8 -
Фондация Фридрих Еберт – Скритата икономика  
в България 6 -
ЕК – Глобално управление, регионализиране и 
регулация – Ролята на ЕС 4 5
Фонд България – Завладяване на гражданското 
общество - 33
Посолство на Холандия (Програма МАТРА) –
Подобряване на прозрачността и бизнес 
интегритета в България - 2
Фондация Аксес – Системен мониторинг върху 
работата на Столичния общински съвет - 5
Общо финансирания по проектни дейности 471 45
Финансиране за имоти, машини и съоръжения 21 33

492 78



Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2010 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

94

13. Приходи

Приходите от дарения, финансирания и проекти за годината включват:

2010 2009
EK – Оценка на рисковете от организираната престъпност 424 -
Посолство на Норвегия – Норвежка програма  
за сътрудничество – Към по-добро управление  
за устойчиво развитие на България 263 179
ЕK – Интеграция на деца на бежанци в образователните 
системи на страните-членки на ЕС 82 -
Министерство на труда и социалната политика –  
Европейски фонд за интеграция на граждани на 
трети страни: Усъвършенстване на информационното 
осигуряване на интеграционната политика на  
Република България към граждани от трети държави 51 46
EK – Въвеждане на индикатори за интегрирано управление 
на делата в наказателното правораздаване 39 -
Фонд България – Завладяване на гражданското общество 33 -
Фондация Конрад Аденауер – Национално изследване на 
престъпността 30 -
Посолство на Холандия (Програма МАТРА) – Подобряване 
на прозрачността и бизнес интегритета в България 7 18
Фондация Аксес – Системен мониторинг върху работата 
на Столичния общински съвет 5 5
ОПАК – Укрепване на капацитета на Центъра за 
изследване на демокрацията за формиране  
на публично-частни партньорства при прилагане  
на стандартите и практиките ЕС в областта на ПВР - 127
EK – Индикатори за обществено доверие в правосъдието: 
инструменти за оценка на политики - 116
Фонд България – Мониторинг на антикорупционните 
реформи в България - 39
ЕК – Оценка на разходите за противодействие  
на престъпността - 74
Министерски съвет – Извършване на оценка и анализ 
на осъществените координация и контрол от страна 
на Комисията по превенция и противодействие на 
корупцията - 29
Министерство на науката и образованието – Фонд 
„Научни изследвания” – Индикатори за обществено 
доверие в правосъдието: инструменти за оценка на 
политики - 19
Други проекти 25 10

959 662
Приходи от услуги 1 463 1 079
Приходи от финансиране за ИМС 27 22

2 449 1 763
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14. Себестойност на продажбите

В себестойността на продажбите се включват:

2010 2009
Разходи за материали и консумативи 50 53
Външни услуги 1 684 1 130
Амортизация 113 95
Заплати и социални осигуровки 447 383
Други разходи 113 49

2 407 1 710

15. Финансови разходи, нетно

2010 2009
Приходи от лихви 15 36
Приходи от преоценка на финансови активи, 
отчитани по справедлива стойност - -

15 36

Разходи за лихви (19) (11)
Печалби/(загуби) от валутно-курсови
разлики, нетно (12) (1)
Загуби от продажби на финансови активи, 
отчитани по справедлива стойност - -
Други финансови разходи (5) (4)

(36) (16)
Финансови разходи, нетно (21) (20)

16. Разходи за данъци

Основните компоненти на разхода за данъци върху дохода за годините, приключва-
щи на 31 декември 2010 г. и 2009 г. са:

2010 2009
Текущи данъци (22) (21)
Отсрочени данъци 1 6
Разходи за данъци (21) (15)
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Изменението на отсрочените данъчни активи и пасиви за финансовите години, 
приключващи съответно на 31 декември 2010 г. и 31 декември 2009 г. са съответно: 

31 декември 2010 31 декември 2009 2010 2009
Активи Пасиви Активи Пасиви нетно нетно

Имоти, машини, 
съоръжения и 
оборудване 5 - 4 - 5 4
Материални запаси - - - -
Търговски 
задължения 3 - 3 - 3 3
Нетни отсрочени 
данъчни активи/
(пасиви) 8 - 7 - 8 7

Отсроченият данък за 2010 г. е изчислен на база приложимите за Групата данъчни 
ставки, които представляват законово определената ставка за 2010 г. корпоративен да-
нък върху печалбата, който е в размер на 10%.

Движение на отсрочени данъци през годината

Баланс на 
1 януари 2010

Разход в отчета
за доходите

Баланс
31 декември 2010

Имоти, машини, 
съоръжения и 
оборудване 4 1 5
Търговски задължения 3 - 3
Нетни отсрочени 
данъчни активи/
(пасиви) 7 1 8

Българското данъчно законодателство е обект на различни тълкувания и непрестан-
ни промени. В тази връзка тълкуванието на данъчното законодателство от данъчните 
власти по отношение на сделките и дейността на Групата може да не съвпада с това 
на Ръководството. В резултат на това данъчните власти могат да изразят съмнение по 
отношение начина на изчисление на пренесените данъчни загуби, както и да определят 
допълнителни данъци, глоби и лихви в значителен размер.

Няма осъществени проверки от органите на данъчната администрация.

Данъчните власти могат да извършват проверки на финансовите отчети и докумен-
тация за предходните пет години от настоящия данъчен период и да определят допъл-
нителни глоби. Ръководството на Групата не разполага с информация, която би довела 
до значителни задължения в тази област.
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17. Сделки със свързани лица

Групата е свързано лице с Фондация „Приложни изследвания и комуникация” и 
дъщерните дружества на фондацията.

През годината са направени следните транзакции:

Свързано
лице

Транзакции през 
годината

Януари -
Декември

31 декември 31 декември

2010 2009 2010 2009 2010 2009
Транзакции Вземания Задължения

АРК Консул-
тинг ЕООД

Договор за консултански 
услуги 166 2 - - 150 -

Фондация 
Приложни 
изследвания и 
комуникации

Договор за разработване  
на изследователски  
проект 24 - - - - -

Договор за наем 45 45 - - - -

ИР Комуни-
кейшънс
ЕООД 225 209

Сделки с директори и други ръководни лица

Групата също така има отношение на свързано лице с директори и служители с кон-
тролни функции. Общата сума на изплатените възнаграждения, хонорари и социални 
осигуровки включени в разходите за външни услуги са, както следва:

2010 2009
Борд на Директорите 177 129

18. Събития след датата на баланса

Няма значими събития след датата на финансовите отчети на Групата, които да 
изискват специфично оповестяване.




