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Програма сигурност

през 2012 г. европейската програма бе преименувана на програма Сигурност. 
новото наименование отразява поточно дългосрочната насоченост на 
програмата към въпросите на националната и международната сигурност.

• програма Сигурност концентрира усилията си в три основни области: 
развитие на оценката на заплахата от тежката и организираната  
престъпност в българия; изследване  на политики, свързани с отнемане 
на  имущества, придобити от престъпна дейност; и изследване на 
корупцията в правоприлагащите органи, с особен акцент на граничната 
полиция и  криминалната полиция.

• Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност в 
българия. беше завършен анализът на престъпни пазари и изучаването 
на добри практики в борбата с организираната престъпност. Резултатите 
бяха публикувани в доклада „Оценка на заплахите от тежката и 
организираната престъпност 2010 – 2011”. беше разработена и методика 
за оценка на заплахите за нуждите на специализираните органи и 
като учебен модул за използване от преподавателите и студентите на 
Академията на мвР. 

• Отнемане на имущества, придобити от престъпна дейност. друг ва
жен акцент в дейността на програмата беше изучаването на добрите 
европейски практики за противодействие на организираната престъпност 
чрез разкриване на операции за изпиране на пари и отнемането  на 
имущество, придобито от незаконна дейност, и понататъшното му 
използване за социални цели.

• Антикорупционни мерки и политики в правоприлагащите орга
ни. След успешното изследване на връзката между корупцията и 
организираната престъпност в 27те страни – членки на еС и анализа на 
добрите практики при взаимодействието между гранична полиция и 
митническите администрации, работещи на външните граници на еС, през 
годината беше завършена работата по изследване на антикорупционните 
мерки в граничния контрол в страните – членки на еС. това беше третият 
аналитичен доклад в областта на вътрешната сигурност, обхващащ всички 
страни – членки на еС, подготвен от Центъра по поръчка на еК.

• беше даден старт на инициатива на Центъра за изследване на де
мокрацията за стимулиране обмена на найдобри практики в борбата с 
корупцията сред полицията на няколко членки на еС.
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Представяне на първия национален доклад „Оценка на заплахите
от тежката и организираната престъпност в България” на 3 април 2012 г.

в Народното събрание

I. Оценка на заплахата от 
тежката и организираната 
престъпност в България

през 2012 год. беше завършена работа-
та по изработване на доклада „Оценка 
на заплахите от тежката и органи-
зираната престъпност“.  оценката  е 

първа стъпка от българския принос 
към общоевропейската политика за 
създаване на стандартен инструмент, 
който оценява равнището и същността 
на заплахите и дава възможност да се 
формулират политически и оператив-
ни приоритети за противодействие на 
организираната престъпност.

това, което отличава настоящата 
оценка на заплахите от организира-
на престъпност от предходни оценки 
(например приноса на мвР към по-
добен доклад на европол), са прин-
ципите, въз основа на които тя е из-
работена. основана на найдобрите 
европейски практики, настоящата 
оценка е резултат както от междуин-
ституционално взаимодействие 
на правоприлагащите институции в 
българия, така и от публичночастно 
партньорство. при разработването 
на оценката  бе оказано ценно съдей-
ствие и използвана информация от 
гд „борба с организираната престъп-
ност” (гдбоп) и гд „Криминална 

ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХИТЕ
ОТ ТЕЖКАТА И ОРГАНИЗИРАНАТА
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Дискусия по доклада „Оценка на заплахите от тежката и организираната 
престъпност в България”. От ляво на дясно: г-н Анастас Анастасов, заместник-

председател на НС и председател на Комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване
на демокрацията, и г-н Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи

полиция” (гдКп) на мвР, Агенция 
„митници”, националната агенция за 
приходите (нАп), както и анализи и 
информация от Центъра за изследва-
не на демокрацията.

бяха проведени и множество срещи 
с оперативни работници и разслед-
ващи полицаи от гдбоп и гдКп в 
страната, с прокурори, с представите-
ли на нАп, Агенция „митници” и на 
частния сектор. осъществени бяха и 
допълнителни интервюта с неправи-
телствени организации и правонару-
шители. Използвани са и други разно-
родни изследвания и статистически 
данни, както и данни от Националното 
изследване на престъпността (нИп) 
сред гражданите и сред бизнеса.

за изработването на Оценката на запла-
хата от тежката и организираната пре-
стъпност бе обменен опит и получена 

експертна помощ от представители на 
редица правоприлагащи институции 
в еС: Агенцията за тежка и организи-
рана престъпност във великобритания 
(SOCA), националната полиция на 
холандия (Korps landelijke politie
diensten), федералната съдебна по-
лиция на белгия (Police judiciaire 
fédérale), Криминалната полиция на 
Северен Рейнвестфалия в германия 
(Landeskriminalamt NordrheinWest
falen), шведските митници, европол и 
Службата по наркотиците и престъп-
ността на оон (UNODC).

в изготвената оценка освен върху акту-
алното състояние на организираната 
престъпност вниманието е насочено 
и към оценяване на потенциала и въз-
можностите й за развитие в бъдеще. 
Целта е да се очертае условна „карта” 
на заплахите от този тип престъп-
ност и те да се класифицират в зави-
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симост от размера на щетите, на-
насяни на българското общество. 
Класификацията ще даде възможност 
политическите решения за определя-
не на приоритетното разпределяне на 
финансови и човешки ресурси за бор-
ба с организираната престъпност да 
се основават на аналитична оценка за 
реалностите в страната.

на 3 април 2012 г. в зала „Изток” на 
народното събрание Центърът за из-
следване на демокрацията представи 
първия национален доклад „Оценка 
на заплахите от тежката и организи-
раната престъпност в България”, ос-
новните резултати на тази оценка, как-
то и значението й в контекста на фор-
мирането на европейски политики за 
борба с организираната престъпност. 

при откриване на дискусията, пред-
седателят на уС на Центъра за из-
следване на демокрацията др огнян 
шентов подчерта, че основната част от 
държавите – членки на европейския 
съюз, а така също и европол, изгот-
вят подобна оценка на заплахите 
от организираната престъпност. тя 
представлява стандартен инструмент 
в секторите за сигурност. от всич-
ки заплахи, в доклада са разгледани 
главно онези, които нанасят найголе-
ми щети и за които има достатъчно 
конкретни данни.

положителна оценка на изготвения 
доклад даде заместникпредседателят 
на нС и председател на Комисията по 
вътрешна сигурност и обществен ред 
Анастас Анастасов. Според него из-
готвеният доклад за оценка на запла-
хата от организираната престъпност в 
българия, макар и първи по рода си, 
представлява значителна стъпка към 
поефективното противодействие на 
престъпността. „Анализът на генези-
са, на същността и на основните харак-
теристики на това явление показва, че 
не е достатъчно само да има готовност 

за борба и да се приемат определе-
ни действия с краткосрочен ефект. 
Изучаването на опита на водещи в това 
отношение европейски партньори и 
анализът на собствения ни опит по-
казват, че стратегията за противодей-
ствие трябва да се основава на задъл-
бочено познаване на противника и на 
неговите силни и слаби страни”. още 
поважно е това в период на криза, ко-
гато недостатъчните ресурси трябва 
да се насочват ефективно за противо-
действие на престъпните проявления, 
нанасящи найголеми щети на дър-
жавата и обществото. от съществено 
значение е и създаването на условия 
за изпълнение на партньорските ни 
отговорности за принос в прилагане-
то на европейския проактивен модел 
за борба с престъпността.

гн тихомир безлов, старши анали-
затор в Центъра за изследване на де-
мокрацията, подчерта, че докладът 
разглежда преди всичко заплахите от 
организираната престъпност, а не дава 
оценка на противодействието. за из-
готвянето му са използвани анализи и 
данни от основните български инсти-
туции, имащи отношение към орга-
низираната престъпност. Използвани 
са също публични източници, статис-
тически данни и данни от маркетин-
гови и социологически проучвания, 
както и резултатите от Националните 
изследвания на престъпността, из-
готвяни ежегодно от Центъра за из-
следване на демокрацията. възприет 
е аналитичен подход, в който органи-
зираната престъпност се оценява чрез 
използването на понятията нелегални 
пазари и нелегални дейности. по този 
начин се обхващат не само заплахи-
те от конкретни престъпни групи и 
лица, но също така се включват фак-
тори и заплахи, които предполагат 
административни и законодателни 
мерки за противодействие на органи-
зираната престъпност. представена 
беше и карта с изчислените размери 
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Фигура 7. Структура на  доходите  на престъпните пазари 
в България

на криминалните пазари и дейности 
като обороти, както и съотношението 
между легална, сива и криминална 
икономика. Организираната прес-
тъпност в България генерира при-
ходи от около 3,5 млрд. лева, кое-
то представлява 4,7 % от БВП на 
страната. това показва, че дейността 
на организираната престъпност може 
да се определи като сериозна запла-
ха. Събраните и анализирани данни 
за приходите за периода 2010 – 2011 г. 
определят като наймащабен бизне-
са със секс услуги, следван от изма-
мите с ддС, контрабанда на гориво, 

контрабанда на цигари, наркотици и 
т.н. две са основните тенденции при 
заплахите от криминални пазари и 
дейности – раздробяване на голе-
мите криминални структури и 
йерархии, които са били опреде-
лящи, например, в пазара за хероин, 
както и намаляването на насилие-
то. при найголемия нелегален пазар 
в страната – този на сексуални услуги, 
предлагани извън страната – щетата е 
не толкова от криминално естество, а 
поскоро социална. по отношение на 
корупцията, тенденциите са корупци-
онната свързаност между служители 
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Г-н Алистър Уули, регионален 
мениджър за Балканския регион 

към Агенцията за борба с тежката 
и организираната престъпност 
(SOCA) на Великобритания, при 

представянето на доклада
„Оценка на заплахите от тежката и 

организираната престъпност
в България”

на правоохранителните органи по 
райони и участниците в нелегалната 
дистрибуция на наркотици да нама-
лява. Основна заплаха за България 
е свързаността на престъпността 
на „белите якички” с организирана-
та престъпност. особено рискова фор-
ма на тази свързаност е корпоративна-
та престъпност, която в обществото е 
позната като „олигархия“. 

позицията и политиката на мини
стерството на вътрешните работи 
представи главният секретар Калин 
георгиев. той подчерта институци-
оналния механизъм за изготвяне на 
оценката на заплахите, както и пред-
приетите действия за справяне с про-
блема организирана престъпност. гн 
георгиев изрази тезата, че средата за 
сигурност днес се определя основно 
от асиметрични по своята същност 
рискове и заплахи като тероризъм, 
трансгранична организирана прес-
тъпност, разпространение на оръжия 
за масово поражение, киберпрестъп-
ност и незаконна миграция. След 
2009 г. мвР възприема нов, проак-
тивен подход за противодействие. 
С разрушаването на йерархичните 
структури намалява възможността за 
прилагане на мащабни корупцион-
ни схеми. по отношение на бъдещи 
заплахи, гн георгиев подчерта, че се 
вземат мерки за повишаване сигур-
ността на границите. Актуализирана 
е стратегията за граничната полиция, 
съставен е план на мвР за действие 
при кризисни ситуации в резултат на 
миграционен натиск.

опитът на великобритания в тази 
област сподели гн Алистър уули, 
Регионален мениджър за балканския 
регион към Агенцията за борба с 
тежката и организираната престъп-
ност (SOCA). той се позова на десет-
годишния опит на великобритания 
в използването на оценката на запла-
хата при противодействие на тежката 

и организираната престъпност. той 
подчерта, че докладът е плод на съби-
ране на информация от редица пра-
воохранителни органи, европейски 
партньори и външни източници с цел 
идентифициране на сфери за дейст-
вие, определяне на приоритетите и 
на „белите петна” в информацията 
за организираната престъпност. това 
позволява както на агенцията, така и 
на Home Office да определят правил-
но своите приоритети. методологията 
подпомага насочването на ресурси 
в условията на икономическа криза, 
както и очертаването на тенденции 
в развитието на заплахите, тъй като 
оценката подлежи на постоянен пре-
глед. този инструмент позволява на 
органите да реагират своевременно и 
да противодействат адекватно при по-
явата на нови сериозни заплахи.
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Г-н Мишел Кийе, заместник-директор 
на Европол, при представянето 

на доклада „Оценка на заплахите 
от тежката и организираната 

престъпност в България”

заместникдиректорът на европол 
гн мишел Кийе изрази подкрепа-
та на европол  за противодействие-
то на  организираната престъпност в 
българия. той представи осемте при-
оритетни сфери, залегнали в европей-
ската политика за противодействие на 
организираната престъпност за пери-
ода 20112013, основани на изготвената 
през 2011 европейска Оценка на запла-
хата от организирана престъпност 
(OCTA). през 2013 се предвижда изра-
ботването на първата Оценка на запла-
хите от тежката и организиранaта 
престъпност в ЕС (SOCTA), както и 
изготвянето на серия от конкретни 
оперативни планове. тези стъпки ще 
дадат началото на утвърждаването на 
нов цикъл за периода 2013 – 2017 г. за 
противодействие на тежката между-
народна и организирана престъпност. 
гн Кийе изтъкна, че единственият на-
чин за справяне с проблема е иденти-
фицирането на заплахата, при което 
приносът на академични източници 
се счита за особено важен.

заместникпредседателят на мини
стерския съвет и министър на въ-
трешните работи Цветан Цветанов 
отбеляза, че за първи път е предста-
вен документ на базата на анализ и 
партньорство с цел изработване на 
стратегия за противодействие на ор-
ганизираната престъпност. тъй като 
става дума за общи заплахи за стра-
ните от еС, нужен е интегриран под-
ход съвместно с евроатлантическите 
партньори. министърът на вътреш-
ните работи говори и за дейността 
на правителството, насочена към оси-
гуряването на адекватна нормативна 
уредба, позволяваща създаването на 
специализирани съдилища, проку-
ратури и специализирана структура 
за разследване в гдбоп, както и към 
реформа в мвР с цел подобряване на 
ефективността на разследването. в ре-
зултат на проведените конференции 
на високо политическо и експертно 
ниво по въпросите на киберпрестъп-
ността е удвоено звеното за противо-
действие. подобрено е институци-
оналното взаимодействие по отноше-
ние на трафика на хора с участието 
на прокуратурата и съда. увеличава 
се броят на влезлите в сила присъди. 
по думите на министър Цветанов в 
българия се усеща ролята на европол 
за координиране на противодействи-
ето на организираната престъпност. 
Като значими фактори за укрепва-
не на взаимодействието министърът 
изтъкна ролята и на евРодЖъСт и 
фРонтеКС, както и подобряването 
на регионалното сътрудничество с 
включването на турция и страните 
от западните балкани. той посочи, че 
докладът е още едно доказателство за 
партньорството на правоприлагащи-
те институции и неправителствения 
сектор.

заключителната фаза по изготвяне-
то на доклада за оценка на заплахи-
те от тежката и организираната пре
стъпност беше предшествана от про-
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веждането на поредица кръгли маси 
по въпроси, които пряко или косвено 
допълват използваните методи за ана-
лиз и оценка.

на 9 февруари 2012 г. беше  организира-
на кръгла маса на тема „Миграционни 
политики и трафик на хора – въз-
можности за регионално сътруд-
ничество”. Специален гост бе гжа 
Аленка првиншек, старши съветник 
към международния център за раз-
витие на миграционните политики 
(виена). в своята презентация тя за-
позна аудиторията със структурата и 
задачите на мЦРмп, както и с пре-
дизвикателствата пред които е изпра-
вена дейността му. гжа првиншек се 
спря на важността на дейностите по 
будапещенския процес при създава-

нето на ефективни модели за преодо-
ляване на миграционния натиск. беше 
отбелязана и ролята на българия като 
председателстваща страна на една от 
работните групи, във връзка със съз-
даването на условия за поефективно 
сътрудничество със страните в черно-
морския регион, със специален фокус 
върху противодействието на перио-
дичната миграция, трафика на хора, 
укрепване на граничния контрол и 
сигурността на личните документи.

презентацията предизвика диску-
сия, фокусирана върху предстоящото 
присъединяване на страната ни към 
шенгенското пространство и въз-
действието му върху характера на миг-
рацията, ролята на международния 
център и необходимостта от нови 

Г-жа Аленка Првиншек, старши съветник, Международнен център за развитие 
на миграционните политики, Виена, на кръгла маса на тема „Миграционни 
политики и трафик на хора – възможности за регионално сътрудничество”,

9 февруари 2012 г.
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Кръгла маса на тема „Използването на подслушвателни устройства при 
разследване на организирана престъпност и корупция”, 20 февруари 2012 г.

политики и разработване на трансна-
ционални механизми за овладяване и 
противодействие на миграцията.

на 20 февруари 2012 г. Центърът за из-
следване на демокрацията организира 
кръгла маса на тема „Използването на 
подслушвателни устройства при 
разследване на организирана прес-
тъпност и корупция”. Специален 
гост бе гн питър Айнсуърт, замест-
никръководител на отдел „етично 
поведение” в дирекция „наказателно 
правосъдие” на министерството на 
правосъдието на САщ. бяха обсъдени 
проблемите, пред които е изправено 
българското правосъдие при разреша-
ване на дела, свързани с корупцията и 
организираната престъпност, особено 
когато става дума за висши държавни 
служители. гн Айнсуърт бе запознат 
с функциите на новосъздадения спе-
циализиран съд в българия по отно-

шение разглеждането на дела на орга-
низираната престъпност. 

от своя страна гн Айнсуърт сподели 
опит, свързан с използването на подслу-
швателни устройства, както и законо-
вите ограничения при тяхното използ-
ване при провеждането на разследва-
ния в САщ. той подчерта, че броят на 
подслушванията не се наблюдава, тъй 
като съществува детайлна система от 
защити, насочени към предотвратява-
не на злоупотребите при използването 
им. Като такива той посочи: 

• одобряване от съда на всяко из-
ползване на подслушвателни ус-
тройства;

• периодично (обикновено седмич-
но) информиране на съда за хода 
на текущите разследвания и пре-
доставянето на доказателства за 
необходимостта от продължаване 
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Д-р Дженифър Рубин, директор, Програма „Общности, безопасност
и правосъдие”, РАНД Европа, по време на кръгла маса на тема

„Измерване напредъка по отношение борбата с транснационалната организирана 
престъпност”

на използването на подслушвател-
ните устройства;

• прилагане на стратегия за мини-
мализиране на подслушванията на 
лична информация, която не се от-
нася до разследването (включител-
но и използването на технически 
средства);

• задължително осведомяване на 
всички, които са били подслушва-
ни след приключване на разследва-
нето.

беше обсъден и въпросът за разходи-
те, необходими за провеждането на  
подслушванията, като ограничение 
за масовото им използване, както и 
на ролята на медиите и ролята им на 
коректив при провеждане на  важни 
корупционни разследвания.

на 21 февруари 2012 г. гостлектори на  
организираната кръгла маса на тема 
„Измерване напредъка по отно-
шение борбата с транснационал-
ната организирана престъпност”  
бяха др дженифър Рубин, директор 
на програма „общности, безопас-
ност и правосъдие” на РАнд европа 
и гжа ема дисли, изследовател в 
същата програма. в презентацията 
си др Рубин запозна участниците с 
предизвикателствата при измерване 
на транснационалната организирана 
престъпност. особено внимание беше 
обърнато на формулирането на верни 
оценки, като особено важно условие 
за получаване на положителни резул-
тати от дейността на правоприлага-
щите органи при противодействието 
на този тип престъпност. през по-
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Г-жа Габриеле Бирнберг, главен консултант, и г-н Усман Кан, 
управляващ директор, Матрикс Инсайт, Великобритания, на кръгла маса

по въпросите на оценка на въздействието, 23 февруари 2012 г.

следните няколко години усилията са 
насочени към разработването на нови 
стратегии, политики и подходи за из-
мерване на активността на нелегални-
те пазари и на престъпните дейности 
в пошироки области. тя подчерта, че 
изследването на данни, обхващащи 
повече области и разработването на 
клъстъри от индикатори подпомага 
значително както изграждането на 
попълна картина на транснационал-
ната организирана престъпност, така 
и анализа на взаимодействието между 
различните нелегални пазари и легал-
ната икономика.

на 23 февруари 2012 г. Центърът 
за изследване на демокрацията ор-
ганизира кръгла маса, свързана 
с процеса на разработване на 
оценка на въздействието, при-
лаган от консултантската компания 
матрикс Инсайт (Matrix Insight), 
великобритания. лектори бяха гн 

усман Кан, управляващ директор, 
и гжа габриеле бирнберг, главен 
консултант. участниците в кръглата 
маса бяха запознати с организацион-
ната структура на компанията, както 
и с областите, в които се предоста-
вят консултантски услуги. гн Кан и 
гжа бирнберг представиха методо-
логията и найважните резултати от 
няколко проекта, реализирани от 
отдела „престъпност и правосъдие”. 
проведени са редица изследвания и 
оценки  на въздействието, свързани 
с публичните и вътрешните полити-
ките на европейската комисия, как-
то и с тези на агенциите в областта 
на предотвратяването на измамите, 
имиграцията и търсенето на убежи-
ще, нелегалната търговия с нарко-
тици, процесуално право и правата 
на жертвите. един от примерите, 
представен пред аудиторията бе из-
следване, свързано с икономическия 
аспект на разпространението на нар-
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котици във великобритания, при ко-
ето матрикс Инсайт събира и анали-
зира данни за „цикъла” на сделките 
с наркотици, въз основа на инфор-
мация от интервюта със задържани 
дилъри във великобритания.

гн Кан представи фазите, през които 
преминава разработването на една до-
бра оценка на въздействието, както и 
влиянието й при формирането на по-
литики на национално и европейско 
ниво. гжа бирнберг се спря на мето-
дите, които се прилагат при разрабо-
тване на оценката на въздействието, 
както и разликите между оценката на 
въздействието и оценяването.

на 3 юли 2012 г. в Центъра за култура 
и дебат „червената къща” Центърът 
за изследване на демокрацията пред-
стави книгата „Корупцията и орга-
низираната престъпност в европа: 
незаконните партньорства”, издадена 
под редакцията на др филип гунев, 
старши анализатор в Центъра за из-
следване на демокрацията и проф. 
винченцо Руджеро от университета в 
мидълсекс, великобритания. 

в дискусията взеха участие гн Росен 
босев, разследващ журналист от вк 
Капитал, др гунев, гн тихомир безлов, 
старши анализатор в Центъра за из-
следване на демокрацията и гн пиер 
Салдучи, аташе по митническите въ-
проси за балканите, представител на 
френската митническа агенция. освен 
представители на академичното и 
гражданското общество, в дискусията 
се включиха членове на главна дирек-
ция за борба с организираната прес-
тъпност, дирекция „вътрешна сигур-
ност” към министеpството на вътреш-
ните работи, Агенция „митници”, 
Специализираната прокуратура, вър
ховната касационна прокуратура.

др гунев и гн безлов посочиха основ-
ните въпроси, свързани с историче-
ските, културни, икономически и по-
литически фактори, които определят 
начините на използване на корупци-
ята от организираната престъпност в 
европа. те подчертаха различните де-
финиции и концепции в обсъждането 
на корупцията и организираната прес-
тъпност и поконкретно във връзка с 
реакцията спрямо престъпленията на 

От ляво на дясно: г-н Тихомир Безлов, старши анализатор, Център за изследване 
на демокрацията, д-р Филип Гунев, старши анализатор, Център за изследване 
на демокрацията, г-н Росен Босев, журналист, в-к Капитал, г-н Пиер Салдучи, 
аташе по митническите въпроси за Балканите, представител на френската 

митническа агенция
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елита – „белите якички”. гн Салдучи 
разясни как функционират връзките 
между политиката и престъпността в 
марсилия и Корсика, а също и какви 
са историческите и културни факто-
ри, които подпомагат съществуването 
на корупционната среда в региона.

Книгата „Корупцията и организира-
ната престъпност в европа: незакон-
ните партньорства”, (Corruption and 
Organised Crime in Europe: Illegal 
Partnership, London, Routledge, 2012) 
се базира на доклада на Центъра за 
изследване на демокрацията „връзка 
между организираната престъпност и 
корупцията”, публикуван през 2009 г. 
това е първото академично изслед-
ване, което анализира в европейски 
мащаб главните исторически, кул-
турни, икономически и политически 
фактори, влияещи върху начина на 
използване на корупцията от страна 
на организираната престъпност и т. 
нар. „бели якички”. Като съчетава ем-
пирични данни и теоретични тези, 
книгата се фокусира върху три основ-
ни аспекта от връзките между коруп-
цията и организираната престъпност: 
обществените органи, частния сектор 
и престъпните пазари. представени 

са и конкретни случаи, описани от ня-
кои от найизвестните международни 
експерти, които анализират корупци-
онния обмен и престъпните органи-
зации в някои европейски държави – 
българия, франция, гърция, Италия, 
Русия, Испания и великобритания.

II. Отнемане на имущества, 
придобити от престъпна 
дейност

през 2012 год. продължи работата по 
темата „управление и разпореждане 
с отнето имущество, придобито от 
престъпна дейност”. След издаването 
през 2011 г. на сборника „Антимафия. 
Италианският опит в борбата срещу 
организираната престъпност” и про-
веждането на международен семинар 
за запознаване с италианския опит в 
разследването, отнемането и разпо-
реждането с имущества, придобити 
от престъпна дейност, през настояща-
та година усилията бяха насочени към 
изследване и анализ на българското 
законодателство и практика в тази 
област, изучаване на обществените 
нагласи и изготвяне и обсъждане на 
експертно равнище на предложения 
за изменения на  Закона за отнемане 
в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност. Ре-
зултатите от тази дейност бяха публи-
кувани в доклад (полиси брийф) от 
февруари 2012 г.

Конфискацията на активи, придоби-
ти от незаконни дейности, е един от 
широко прилаганите механизми за 
борба с организираната престъпност 
и корупцията. въвеждането и прила-
гането на този механизъм е регламен-
тирано в редица международни и ев-
ропейски актове. прилагането на този 
подход от една страна отнема ико-
номическата база на организираната 
престъпност, а от друга възстановява 
социалната справедливост. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ  
 Управлението и разпореждането с конфискувани 

активи е важен аспект от процеса на 
конфискация, който до този момент остава 
встрани от обществения дебат в България. 

 Законодателни и процедурни празноти 
затрудняват ефективното управление на 
конфискуваното имущество, което често води до 
разграбване и унищожаване. 

 Продажбата на отнетите недвижими имоти се 
затруднява от проблеми, свързани със 
собствеността върху имота, с документите за 
собственост, с репутацията на предишния 
собственик,  както и влошената пазарна 
конюнктура  

 В българското законодателство липсва 
регламент как приходите от продажби на 
конфискувани активи да се използват за 
обезщетяване на жертви, както предвиждат 
ратифицираните конвенции на ООН. 

 Предвидените възможности в българското 
законодателство за предоставяне на отнетите 
имоти за обществено-полезни цели се използват 
рядко, не са достатъчно познати сред 
потенциалните бенефициенти.   

 Липсва разписана конкретна процедура за 
предоставянето на конфискувани имоти за 
социални цели - подход, който предлага 
решение за възможната им реализация в полза 
на обществото. 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОТНЕТИ ИМУЩЕСТВА, 

ПРИДОБИТИ ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 
 

Policy Brief No. 33, февруари 2012 г. 
 

Конфискацията на активи придобити от незаконни 
дейности е един от широко прилаганите 
механизми за борба с организираната престъпност 
и корупцията. Въвеждането и прилагането на този 
механизъм е регламентирано в редица 
международни и европейски актове1. Прилагането 
на този подход се налага преди всичко от 
необходимостта за отнемане на икономическата 
база на организираната престъпност и 
възстановяването на справедливостта в 
обществото. Същевременно, само по себе си 
отнемането на незаконно придобитите активи 
няма как ефективно да допринесе за 
възстановяване на справедливост та в обществото.  

Във връзка с това Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана престъпност 

                                                           
1 Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност от 15.11.2000,  Конвенцията 
на ООН срещу корупцията от 31 Октомври 2003, 
Конвенцията на Съвета на Европа относно прането на 
пари, издирването, изземването и конфискуването на 
приходите от престъпления и относно финансирането 
на тероризъм от 16 Май 2005, Решение 2007/845/JHA от 
06.12.2007 на Съвета на ЕС, Рамково решение 
2006/783/JHA от 06.10.2006 на Съвета на ЕС, и т.н. 

Фигура 8. Какво трябва да прави държавата с конфискуваните 
недвижими имоти?

Source: CSD Survey, 2012.

при проведеното проучване на нагла-
сите в българското общество по отно-
шение на организираната престъпност 
и конфискуваните имоти се установи, 
че повече от половината от интервюира-
ните считат, че конфискуваните имуще-

ства трябва да се предоставят на общи-
ните или на държавни институции.

в рамките на изследването беше из-
готвена оценка на съществуващите по-
литики и процедури за разпореждане 
с конфискувано имущество. Анализът 
очерта съществуващите обективни и 
процедурни проблеми свързани с уп-
равлението и разпореждането с кон-
фискувано имущество:

• законодателни и процедурни праз-
ноти свързани с опазването на въз-
браненото имущество;

• липсващи и непълни документи на 
отнетите имоти;

• тежести (ипотеки) върху отнети 
имоти;

• репутация на предишните соб-
ственици;

• неблагоприятна пазарна конюнк-
тура. 
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голяма част от тези проблеми са свърза-
ни преди всичко с използването на пуб-
личната продан като предпочитан под-
ход за разпореждане. предоставянето 
на отнето имущество за социални 
нужди, въпреки че съществува като 
процедурна възможност, е използвано 
в ограничен брой случаи.

направеният анализ установи и засилен 
интерес от страна на общини, институ-
ции и неправителствени организации с 
идеална цел към повторно използване 
на конфискувани имоти, което се явява 
основен подход в държави като Италия 
към тези имущества. този интерес не 
е безусловен, доколкото много от бъл-
гарските общини и неправителствени 
организации имат ограничен финансов 
ресурс и трудно биха успели със собст-
вени средства да покрият необходими-
те разходи за ремонт и преустройство 
на подобни имоти.

Резултатите от изследванията и форму-
лираните препоръки бяха представени 
по време на организираното през март 
от правната комисия на народното съ-
брание обществено обсъждане на из-
мененията в Закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност.

през месец ноември резултатите от на-
правеното изследване бяха представе-
ни на специализиран семинар в загреб. 
на семинара присъстваха и представи-
тели на правната комисия към хърват-
ския парламент, министерството на 
правосъдието и Агенцията за управле-
ние на държавната собственост. 

натрупаният опит в областта на иму-
ществата, придобити от престъпна 
дейност, се прилага и в започналото 
изследване на тема „повторната упо-
треба на конфискувани активи за со-
циални цели“. основната цел на из-
следването е да систематизира и ана-
лизира опита на 27те страни – членки 

на еС и да разработи общи европей-
ски стандарти за повторна употреба 
на конфискувани криминални активи 
за социални цели. 

направен беше сравнителен анализ 
на националните законодателства на 
27те страни – членки на еС в областта 
на разпореждането с конфискувани 
активи, както и на практиката по при-
лагането им. 

*  *  *
през януари 2012 г. в народното съ-
брание постъпи Законопроект за из-
менение и допълнение на Закона за 
безмитната търговия. Целта на пред-
ложеното изменение на закона бeше 
да се регламентира отварянето на без-
митните магазини по сухопътните, 
външни за европейския съюз граници 
на българия в същия вид и със същи-
те оператори, действащи към момента 
на закриването им  през 2008 г.

Центърът за изследване на демокра-
цията публикува доклад, в който бяха 
представени  аргументи против внесе-
ното в нС предложение. 

от началото на 90те години на мина-
лия век дейността на безмитните опе-
ратори, които организираха търгови-

През януари 2012 г. в Народното събрание 
постъпи 

. Toй бе внесен от независимия 
народен представител Емил Василев (бивш 
член на партия Ред, законност и 
справедливост). Единствена цел на 
предложеното изменение на закона e 
повторното отваряне на безмитните магазини 
по сухопътните (външни за Европейския съюз) 
граници на България в същия вид и със същите 
оператори, действащи към момента на 
закриването им преди три години. 

Това предложение представлява заплаха за 
финансовата сигурност на страната и приходите 
от акцизни данъци и крие реален риск за 
стабилността на държавния бюджет. 

Възстановяването на безмитните магазини ще 
застраши постигнатия напредък в борбата с 
корупцията и организираната престъпност. Това 
е стъпка назад по отношение на 
противодействието на политическата корупция 
и клиентелизма. 

:

Policy Brief No. 32, 2012 .

Съживяването на един призрак 

От началото на 90-те години на миналия век 
безмитните магазини около гранично-
пропускателните пунктове по сухоземните граници 
на страната се използват като канал за нелегален 
внос на акцизни стоки (цигари, алкохолни напитки 
и горива). С увеличаването на акцизните ставки и 
на ДДС през втората половина на 90-те години, 
рисковете от контрабанда на цигари и алкохол 
нарастват с бързи темпове. Безмитните магазини 
постепенно се превръщат в един от 

,
. В този период безмитните оператори не 

са регулирани от нормативната уредба за акцизна 
търговия и за тяхното функциониране се изисква 
единствено разрешение за безмитна търговска 
дейност от Министерството на финансите. Така 
контрабандата се толерира негласно на най-
високо политическо равнище.  

В резултат, до 2008 г. пазарите на акцизни стоки в 
България са наводнени с тонове нелегални цигари, 
алкохол и милиони литри безакцизен дизел и 
бензин. В пограничните райони  са 
ангажирани в контрабандата на неголеми 
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ята в безмитните магазини на гранич-
нопропускателните пунктове по сухо-
земните граници на страната не бяха 
регулирани от нормативната уредба за 
търговия с акцизни стоки и за тяхното 
функциониране се изискваше един-
ствено разрешение за безмитна търгов-
ска дейност от министерството на фи-
нансите. това създаваше условия както 
за функционирането на канали за не-
легален внос на акцизни стоки (особе-
но след увеличаването на акцизните 
ставки и въвеждането на ддС през вто-
рата половина на 90те години), така и 
за толериране на тази контрабанда на 
найвисоко политическо равнище.

С приемането на българия в еС през 
2007 г. безмитните магазини на гра-
ничните пунктове с Румъния и гърция 
бяха закрити. в резултат на допълни-
телен международен натиск от страна 
на САщ и еС и растящи доказателства 
за контрабанда и нередности, през 
2008 г. правителството затвори и ос-
таналите безмитни магазини и бензи-
ностанции по българските сухопътни 
граници (вече и външни граници на 
еС) с македония, Сърбия и турция.

Инициативата за възстановяване на 
безмитните магазини при съществено 
изменената обстановка в резултат на 
икономическата криза и увеличени-
те ставки на акцизните стоки (главно 
цигари и горива) създава реална опас-
ност за увеличаване ръста на контра-
бандата и в резултат за нанасяне на 
значителни щети на бюджета.

III. Антикорупционни 
мерки и политики на 
правоприлагащите органи

1. Антикорупционни мерки 
в граничния контрол на ЕС

в условията на  продължаващата фи-
нансова и икономическа криза и на-

растващи рискове  за сигурността на 
страните – членки на еС въпросът за 
ефективния контрол по вътрешните 
и външните граници на съюза про-
дължава да заема важно място. След 
получилото висока оценка изследва-
не на тема „Сътрудничеството между 
граничната полиция и митническите 
администрации за подоброто уп-
равление на външните граници на 
европейския съюз”, проведено през 
20102011 г., през 2012 г. завърши рабо-
тата по доклада „Антикорупционни 
мерки в граничния контрол в еС”, 
изготвен по поръчка на европейската 
агенция за управление на оперативно-
то сътрудничество по външните гра-
ници (FRONTEX).

Целта на това изследване е двояка. 
първо – да представи на граничните 
служби и служители обща информа-
ция за академичните изследвания по 
темата за корупцията, и второ – да 
изследва и анализира механизмите 
на корупция и основните мерки за 
борбата с нея в обществения сектор, 
сектора на сигурността и в частност в 
институциите отговарящи за контро-
ла на границите. 

в доклада се изследват, сравняват и 
анализират корупционните практики 
и антикорупционни мерки, наблюда-
вани в граничните полицейски служ-
би на 27те държави членки на еС,  
както и стратегиите и инструментите, 
използвани при разследване на коруп-
цията сред граничните служители. 

борбата с корупцията в публичния 
сектор изисква значителни усилия, 
участието на много институции, както 
и добро законодателство. ефикасните 
мерки за борба с корупцията зависят 
от развита антикорупционна инфра-
структура, която включва контрол 
върху отговорностите на държавните 
служители, законодателство и проце-
дури по отношение на обществените 
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поръчки, наказателни политики, бор-
ба с прането на пари, законодателство 
и процедури по отношение на инсти-
туциите, които могат да оказват ко-
рупционно въздействие върху гранич-
ните служители (напр. политици или 
представители на съдебната власт).

основната част от страните членки са 
приели политики и мерки за борба с 
корупцията по границите, но все още 
съществуват значителни различия 
между тях. Различно е възприятието 
за мащабите и тежестта на проблема 
с корупцията. Различен е и натискът, 
който оказва корупцията, както и 
причините, които я предизвикват. С 
разширяването на шенгенското прос-
транство голяма част от страните член-
ки ще зависят от контрола, извършван 
от гранични служби на други страни. 
това налага хармонизиране на разби-
ранията за рисковете от корупция  и 
найдобрите методи за борба с нея.

Изследването подчертава и необ-
ходимостта с общите усилия на 
европейската комисия, фРонтеКС 
и всички страни членки, за да бъде 
поставен на дневен ред въпросът за 
корупцията по външните граници 
на съюза. Корупцията трябва да бъде 
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вземана под внимание при оценка на 
риска въз основа на един редовен ди-
алог между страните членки. това ще 
подпомогне приемането и адапти-
рането на борбата с корупцията към 
специфичните местни условия.

2. Повишаване на капацитета 
на отделите за вътрешна 
сигурност за противодействие 
на полицейската корупция

въпросът за борбата с корупцията 
сред полицейските служители е зае-
мал винаги важно място в политиката 
на европейския съюз. Редица между-
народни организации, включително 
Американската агенция за междуна-
родно развитие, Женевският Център 
за демократичен контрол върху въоръ-
жените сили (DCAF), пРоон и оИСР 
разработват свои наръчници за оценка 
на полицейския интегритет и правят 
периодични оценки на антикорупци-
онните мерки и добрите институци-
онални практики в превенцията и бор-
бата срещу полицейската корупция.

Корупцията сред полицейските 
служители приема различни фор-
ми – дребни подкупи, бюрократична 
корупция, предоставяне на служебна 
информация на престъпници (срещу 
заплащане), компрометиране на раз-
следвания, политическа корупция и 
др. всички тези корупционни практи-
ки изискват предприемането на пре-
вантивни и проактивни антикорупци-
онни мерки. от 2004 г. насам, Центърът 
за изследване на демокрацията  рабо-
ти съвместно с министерството на въ-
трешните работи, европейската коми-
сия, фРонтеКС и водещи академични 
институции за  оценка на причините 
и рисковете свързани с полицейската 
корупция,  както и за  разработване на 
антикорупционни мерки.

през 2012 г. Центърът за изследване 
на демокрацията, в партньорство с 
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Регионален семинар по въпросите на Анти-корупционния доклад на ЕС, София, 
11 декември 2012 г. От ляво на дясно: Г-жа Мариа Асениус, началник на кабинета 

на Европейският комисар по вътрешни работи Сесилия Малстрьом;
д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на 

демокрацията; г-н Цветан Цветанов, заместник министър-председател
и министър на Вътрешните работи и г-н Якуб Боратински, началник

на отдел „Борба срещу организираната престъпност” в Генерална дирекция 
„Вътрешни работи” на ЕК

дирекция „вътрешна сигурност” на 
мвР и с генерална антикорупционна 
дирекция на министерството на ад-
министрацията и вътрешните работи 
на Румъния започна  работа по ини-
циативата „Повишаване на капаците-
та на отделите за вътрешна сигурност 
на МВР на България и Румъния”.

Целта на тази инициатива е да се изучи 
опитът на службите за вътрешна сигур-
ност на полициите на великобритания, 
белгия и Австрия и да се разработят 
аналитични инструменти, които да 
подпомогнат повишаването на опе-
ративния капацитет на съответни-
те структури в българия и Румъния. 
предвидени са обучения на служите-
ли на дирекция „вътрешна сигурност”  
на мвР и румънската генерална анти-
корупционна дирекция, в които ще 

участват лектори от западноевропей-
ските странипартньори по проекта.

3. Регионален семинар 
по въпросите 
на Антикорупционния доклад 
на Европейския Съюз

на 11 декември 2012 г. в София беше 
проведен първият регионален семи-
нар във връзка с предстоящата рабо-
та по изработване на европейския 
антикорупционен доклад. Събитието 
беше организирано от европейската 
комисия (еК), генерална дирекция 
„вътрешни работи” в сътрудничество 
с Центъра за изследване на демокра-
цията. Целта на семинара бе да бъ-
дат информирани заинтересованите 
страни за работата на Комисията по 
отношение на антикорупционния 
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доклад и да получат практическа ин-
формация от различните партньори 
за специфични за отделните страни 
добри и отрицателни практики в про-
тиводействието на корупцията.

на семинара присъстваха около сто 
експерта по въпросите на корупцията 
от 13 страни – членки на еС (Австрия, 
българия, Кипър, чехия, гърция, 
франция, Испания, унгария, Италия, 
португалия, Румъния, Словакия и 
Словения) и от хърватия. всяка страна 
бе представена от експерти от държав-
ната администрация, академичната 
общност, гражданското общество, биз-
неса и медиите. Семинарът бе открит 
от гжа мария Асениус, началник на ка-
бинета на европейския комисар по въ-
трешни работи Сесилия малмстрьом, 
гн огнян шентов, председател на уС 
на Центъра за изследване на демокра-
цията и гн Цветан Цветанов, замест-
ник министърпредседател и минис-
тър на вътрешните работи.

в своето изказване гжа мария Асениус 
подчерта, че всяка година еС губи 
близо 120 млрд. евро в следствие на 
корупционни практики, което засяга 
пряко между 20 % и 25 % от всички 
подписани договори за обществени 
поръчки. Конфликтите на интереси 
и липсата на прозрачност при фи-
нансирането на политически партии 
също представлява сериозен проблем, 
а противодействието на международ-
ната организирана престъпност из-
исква засилване на трансграничното 
сътрудничество в рамките на еС. гжа 
Асениус отчете и тревожните тенден-
ции, видни от последните данни на 
евробарометър: трима от всеки чети-
рима европейци продължават да смя-
тат корупцията като сериозен про-
блем в тяхната страна. повече от по-
ловината европейци смятат, че нивото 
на корупцията в техните страни се е 
повишило през последните 2 години, 
а 40 % от тях считат, че близките връз-

ки между бизнеса и политиката спо-
магат за високите нива на корупция. в 
този контекст гжа Асениус определи 
предстоящия първи антикорупцио-
нен доклад като колективния глас на 
антикорупционните действия в рам-
ките на еС, както и като сериозен сти-
мул за укрепване на политическата 
воля в европа.

гн огнян шентов, председател на уС 
на Центъра за изследване на демокра-
цията оцени високо инициативата за 
антикорупционния доклад, както и 
механизма за сътрудничество и про-
верка, който е доказал своята ефек-
тивност в областта на мониторинга на 
корупцията в българия и Румъния. 
въпреки че днес корупционния мо-
ниторинг е общоприета практика, в 
края на деветдесетте години, когато 
Центърът стартира своята Система 
за мониторинг на корупцията, този 
подход и самата идея за мониторинг 
и измерване на институционалните 
промени се сблъскваше със сериозни 
проблеми, както от методологиче-
ско, така и от политическо естество. 
гн шентов подчерта и важността за 
използване на мониторинга на ко-
рупцията като социална технология, 
включително от гледна точка на така 
наречената партньорска триангула-
ция. този подход предполага всеобх-
ватни действия за противодействието 
на корупцията, които се осъщест-
вяват чрез сътрудничество между 
реформистки настроени политици, 
неправителствени организации и с 
подкрепа от страна на международ-
ни партньори. добра практика в тази 
насока е инициативата стартирана от 
Центъра за изследване на демокраци-
ята в края на 90те години на мина-
лия век.

гн Цветан Цветанов, заместник ми-
нистърпредседател и министър на 
вътрешните работи на Република 
българия, оцени високо инициативата 
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за създаване на европейски антико-
рупционен доклад, като отбеляза при-
носа на хагската и Стокхолмската про-
грами, които предоставят цялостната 
концепция и необходимите индика-
тори за общоевропейските действия 
в областта на борбата с корупцията. 
министър Цветанов даде висока оцен-
ка на механизма за сътрудничество 
и проверка, който допринася за по-
стигане на найвисоките европейски 
стандарти в разглежданите области. 
българия, посочи гн Цветанов, все 
още е сред страните, в които коруп-
цията е сериозен обществен проблем, 
но по изготвянето и приемането на 
стратегии, страната е може би на пър-
во място. И в българия корупционни-
ят натиск е изразен найясно при об-
ществените поръчки, където годиш-
ните обороти са от порядъка на 4 – 4,5 
млрд. лева. гн Цветанов подчерта, че 
независимо от трудностите, страната 
продължава да увеличава своя адми-
нистративен капацитет и да изгражда 
нови структури, което създава усло-
вия за повсеобхватни разследвания 
в областта на измамите с европейски 
средства.

гн якуб боратински, началник на 
отдел „борба срещу организираната 
престъпност” в генерална дирекция 
„вътрешни работи” на еК, предста-
ви заложените идеи и структурата 
на предстоящия Антикорупционен 
доклад на еС. в доклада ще бъде 
възприет избирателен подход, кой-
то ще позволи на всяка страна член-
ка да се концентрира върху найва-
жните си проблеми, както и върху 
въздействието на изпълнението на 
заложените антикорупционни поли-
тики. дефинирането на корупцията 
в рамките на доклада ще бъде срав-
нително широко и проблемите ще се 
разглеждат „случай по случай“, без 
непременно да се сравняват отделни-
те страни по предварително заложе-
ни критерии. докладът ще използва 

широк набор от налични източници 
на информация, а оценката на еС ще 
се прави не от страните членки, а от 
европейската комисия, с подкрепата 
на независими експерти от средите на 
неправителствените организации и 
академичната общност. С това се цели 
постигане на поголяма независимост 
и обективност на оценката за реал-
ното състояние и противодействието 
на корупцията. първият европейски 
антикорупционен доклад ще има 
акцент в областта на обществените 
поръчки и ще включва и доклади по 
страни; анализът на специфични ко-
рупционни предизвикателства и про-
блеми ще завършва с препоръки към 
антикорупционната политика на на-
ционално и европейско равнище.

*  *  *
на 3 октомври 2012 г. Центърът за 
изследване на демокрацията прие 
делегация от Центъра за съвремен-
ни световни изследвания, Китай. 
делегацията бе водена от проф. джин 
хин, заместникгенерален директор, 
придружен от гн гао лианджа, гжа 
уанг хиаоинг и гн Сун бингхуи, на-
учни сътрудници от Центъра за съ-
временни световни изследвания и 
гн зоу Ронгшуи, трети секретар в 
посолството на Китай в българия. 
посещението бе осъществено по пре-
поръка на проф. Ю ходжун, прези-
дент на Центъра за съвременни све-
товни изследвания, който бе начело на 
първата делегация, посетила българия 
през май 2011 г.

от българска страна на срещата при-
състваха др огнян шентов, председа-
тел на уС на Центъра за изследване на 
демокрацията, гн Руслан Стефанов, 
директор на Икономическата про-
грама, др мария йорданова, дирек-
тор на правната програма, др емил 
Ценков, главен експерт и ген. чавдар 
червенков, директор на програма 
Сигурност на Центъра.
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на 17 декември 2012 г. делегация от 
Китайската фондация за мир и раз-
витие, водена от гн мао Рубай, съвет-
ник във фондацията и председател 
на Комитета за опазване на околната 
среда и съхраняване на ресурсите на 
десетия националния народен кон-
грес, посети Центъра за изследване 
на демокрацията. в делегацията на 
фондацията бяха включени гн лиу 
зонксианг, директор на фондацията, 
гн джи пинг, заместникгенерален 
секретар, гжа чи уей, старши програ-
мен директор, гн ван хао, програмен 
директор и гжа фей тинг, секретар на 
гн мао Рубай. посолството на Китай 
в София бе представено на срещата от 
гн Юиа ли, заместникпосланик и г
жа гу фанг, първи секретар.

гн мао Рубай запозна присъстващи-
те с дейността на фондацията за мир 

и развитие. въпреки че организацията 
е сравнително млада, тя има изключи-
телно висок професионален капацитет 
и богат международен опит. мисията 
и целта на фондацията са постигането 
на световен мир и просперитет, към 
които тя се стреми чрез увеличаване 
на своята партньорска мрежа и орга-
низиране на многобройни благотво-
рителни проекти със страни от цял 
свят в областите на образованието, 
подобряването на медицинското об-
служване и др.

обсъдени бяха и възможностите за 
сътрудничество между двете органи-
зации в различни области и специ-
фични формати за съвместна работа. 
такъв формат се явява годишният фо-
рум за мир и развитие на фондацията, 
който събира неправителствени орга-
низации от цял свят.


