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Прокарване на мостове между науката и политиката

Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е ин-
тердисциплинарен институт, който работи за развитието на демократичните 
ценности 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 общест-
вени политики за добро управление, спазване на основните права и свобо-
ди 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 со-
циална промяна и създаване на нови партньорства. Центърът за изследване на 
демокрацията започна своето съществуване като аналитичен център, но през 
последното десетилетие той се утвърди не само като генератор на идеи, а и като 
активен участник във формирането и осъществяването на редица обществени 
политики. Центърът е партньор за България на редица европейски институ-
ции, мрежи и инициативи като Агенцията на Европейския съюз за основните 
права, Глобалната мрежа за дистанционно обучение на Световната банка и Го-
дишната оценка на световната конкурентоспособност на Института за разви-
тие на управлението в швейцария. 

Центърът за изследване на демокрацията е инициатор и движеща сила на 
социалната промяна в няколко области, традиционно смятани за запазена те-
ритория на държавните институции като разработване и мониторинг на анти-
корупционни политики и практики и реформи в сектора на националната си-
гурност, вкл. анализ и противодействие на конвенционалната и организираната 
престъпност. Усилията на Центъра са насочени и към формирането на нова кул-
тура на сътрудничество и доверие в обществена среда с наследена фрагмента-
ция и непрозрачност, което е също толкова важно, колкото и реализирането на 
конкретни социални цели и проекти.

Център за изследване
на демокрацията
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Увод

на фона на предизвикателствата, които продължават да стоят пред европейския 
съюз, през 2012 г. българия се възприемаше като остров на стабилността в юго-
източна европа. въпреки това демократичното развитие на страната среща 
няколко сериозни препятствия – системна корупция, високи нива на скрита 
икономика и организирана престъпност, неуважение към човешките права 
и върховенството на закона, силна енергийна зависимост и ниска конкуренто
способност. всичко това води до ниски доходи и висока безработица. Центърът 
за изследване на демокрацията спомага за преодоляването на тези предизви-
кателства, като остава верен на своята философия да прокарва мостове между 
науката и политиката.

през 2012 г. Центърът продължи да утвърждава авторитета си на водещ евро-
пейски изследователски институт. всички наши дейности имаха ясно изразе-
ни европейски параметри – чрез участие в международни мрежи от типа на 
мрежата за права, равенство и многообразие, осъществяваща мониторинг на 
расизма и ксенофобията, както и чрез изготвянето на аналитични доклади и 
препоръки по проблеми от общоевропейско значение, като антикорупционни-
те политики на еС, модернизацията на наказателноправните системи в европа 
и интеграцията на мигранти и други уязвими групи.

показател за академичния авторитет е все поголемия брой европейски изсле-
дователи, които редовно сътрудничат с Центъра. през 2012 г. повече от 30 меж-
дународни експерти от научните, политическите и бизнес среди изнесоха лек-
ции на събития, организирани от Центъра. Стажантската програма привлече 
рекорден брой млади изследователи от обединеното кралство, холандия, 
франция, германия, САщ и българия, които работиха с различни работни еки-
пи на Центъра.

през годината дейността на Центъра беше съсредоточена в четири приоритет-
ни области: престъпност и наказателно правосъдие; човешки права и мигра-
ция; корупция и антикорупционни политики; международна конкурентоспо-
собност и енергийна сигурност. 

Престъпност и наказателно правосъдие

Центърът завърши първата по рода си за българия Оценка на заплахите от теж-
ката и организираната престъпност 2010 – 2011 г. годишният оборот на 12те прес-
тъпни пазара, представляващи найголям риск за българското общество, беше 
оценен на 1.8 милиарда евро. докладът е сериозен принос към усилията на еС да 
се оцени размера на заплахите от организираната престъпност за всички страни
членки и да се формулират политическите и оперативните приоритети за ней-
ното противодействие. докладът е продукт на методологическото сътрудничест-
во между редица европейски и международни правоохранителни институции: 
Агенцията за борба с тежката и организираната престъпност на обединеното 
кралство, националната полиция на холандия, федералната съдебна поли-
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ция на белгия, Криминалната полиция на област Северен Рейн – вестфалия, 
митническата служба на швеция, европол и Службата по наркотиците и прес-
тъпността на оон. оценката стана възможна и благодарение на широкото и дъл-
госрочно сътрудничество с българските държавни институции – сътрудничество, 
което все още е рядкост в чувствителната област на националната сигурност. 

Центърът се включи и в усилията на еС за модернизация на европейските на-
казателноправни системи с разработването на Институционални индикатори 
за управление на делата в наказателното правосъдие. Индикаторите и резулта-
тите от тяхното прилагане бяха представени на публично изслушване пред 
европейския парламент. Реагирайки на променящия се характер на престъп-
ността, през 2012 г. Центърът включи в правните си изследвания две нововъз-
никващи форми на престъпност: киберпрестъпленията и престъпленията сре-
щу околната среда. 

Човешки права и миграция 

Центърът продължи мониторинга на расизма и ксенофобията в рамките на 
Мрежата за права, равенство и многообразие, както и дейността си по подобря-
ване на пенитенциарната система и положението на децата жертва на трафик. 
публикувани бяха доклад за правото на защита в наказателното правораздава-
не в българия и обзор на правата на жертвите на престъпления при наказател-
ни дела, представен в европейския портал е-Право.

Разработени бяха методи и индикатори за оценката на европейските политики 
за интеграция на мигранти и други уязвими групи в европейските общества. те 
ще бъдат използвани от национални и европейски агенции при разработването 
и прилагането на политики в тази област. Разширявайки областта на изследова-
ния, Центърът се насочи към проблемите на реинтеграция на децатажертви на 
трафик в странитеизточник и в приемащите страни, както и към причините за 
бедност и бездомност сред мигрантите.  

Корупция и антикорупционни политики 

Центърът се присъедини към Антикорупционната мрежа от местни сътрудни-
ци на еС за подготовката на Антикорупционния доклад на ЕС (2013 г.). повече от 
десетилетие Центърът подчертаваше нуждата от такъв тип доклад. Изборът на 
Центъра за партньор на главна дирекция „вътрешни работи” на еК при орга-
низирането на регионален семинар в София през декември 2012 г. е признание 
за дългосрочния принос на Центъра във формирането на националните и об-
щоевропейските антикорупционни политики. широк публичен интерес пре-
дизвика и публикуването на традиционния годишен Доклад за оценка на коруп-
цията в българия.

натрупаният от Центъра опит в областта на антикорупционните политики 
беше приложен при написването на Доклад за оценка на корупцията в Босна и 
Херцеговина. докладът прави обзор на корупцията и антикорупционните уси-
лия в страната за периода 2001 – 2011 г. Центърът спомогна за създаването на 
местна антикорупционна експертиза в босна и херцеговина чрез провеждането 
на обучителни семинари за представители на гражданското общество.
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Международна конкурентоспособност и енергийна сигурност 

Центърът публикува два доклада по ключови въпроси на управлението на бъл-
гарския енергиен сектор: за ръста на зелената икономика и за прозрачността 
в газовия сектор. докладите определят необходимите политически мерки за 
преход към устойчиво развитие и дават препоръки за подобряване на упра-
влението и прозрачността в българския енергиен сектор. Центърът предостави 
на българските държавни институции идеи за преодоляване на изоставането 
в конкурентоспособността. публикуван беше годишният Индекс на скритата 
икономика, който като цяло показва подобрение, но отчита тревожна тенден-
ция към увеличаване на скритите заплати и неформалната заетост. Центърът 
представи и актуализирана Стратегия за създаване на Централен електронен ре-
гистър на юридическите лица и Център за електронните регистри на Република 
България.  

Като част от мрежата за експертна оценка на европейската кохезионна полити-
ка, формирана от генерална дирекция „Регионална и градска политика” на еК, 
през 2012 г. Центърът изготви годишен анализ на влиянието и ефективността на 
усвоените средства от европейските структурни фондове. тематичният доклад 
в рамките на мрежата бе посветен на наличните в българия инструменти за 
финансов инженеринг.

София, януари 2013 г.  огнян шентов
 председател на управителния съвет





Част първа
Програми
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през 2012 г. дейността на правната програма беше насочена в четири основ-
ни области: обществено доверие в правосъдието, изграждане на капацитета 
на съдебната власт, законодателна реформа и основни права на човека. 

• Обществено доверие в правосъдието. правната програма продължи 
усилията си в изследването на общественото доверие в правосъдието, 
като се присъедини към нова инициатива – FIDUCIA, която хвърля свет-
лина върху редица нови за европа престъпни деяния, появили се през 
последното десетилетие. Центърът е водеща организация в изследването 
на компютърните престъпления, но играе важна роля в проучването и 
на други теми.

• Изграждане на капацитета на съдебната власт. правната програма 
изготви проучване Институционални индикатори за управление на дела-
та в наказателното правосъдие и беше съорганизатор на публично из-
слушване в европейския парламент на тема „подобряване на системите 
за наказателно правораздаване в европа с помощта на електронни ин-
струменти”. в една от своите нови области на интерес – престъпления 
против околната среда и замърсяването на морските води, правната про-
грама участва в организирането на обучение на представители на съдеб-
ната власт.

• Законодателна реформа. тази година усилията на правната програма 
в законодателен аспект обхванаха областите регистърна реформа, орга-
низирана престъпност, наказателно право и електронно правосъдие. те 
намериха израз в изготвяне и представяне на актуализирана стратегия 
за регистърна реформа, организиране на публична дискусия по въпроса 
на наказателното законодателство и слабостите му по отношение на бор-
бата срещу организираната престъпност, и участие в работни групи за 
изготвяне на нов Наказателен кодекс и на пакет законодателни промени 
във връзка с въвеждането на електронно правосъдие.

• Основни права. в широкия спектър на своя ангажимент към основните 
права на човека продължи наблюдението на проявите на расизъм и ксе-
нофобия в страната, както и работата по подобряване на пенитенциар-
ната система и положението на децата – жертви на трафик. публикуван 
беше доклад за правото на защита в наказателното производство в бълга-
рия и завърши първата актуализация на електронните информационни 
карти за правата на пострадалите от престъпления в наказателното про-
изводство, изготвени и публикувани на европейския портал за електрон-
но правосъдие.

Правна програма
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Г-н Александър Стоянов, директор по научната дейност и д-р Тодор Галев,
старши анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на 

демокрацията, по време на представянето на доклада „Общественото доверие
в правосъдието – инструмент за оценка и развитие на наказателната политика”

I. Измерване на общественото 
доверие в правосъдието

Като продължение на участието си в 
тригодишната международна иници-
атива за насърчаване използването на 
индикатори за обществено доверие 
като инструмент за оценка на поли-
тиката за наказателното правосъдие 
EuroJustis (www.eurojustis.eu), на 23 
февруари 2012 г. Центърът за изследва-
не на демокрацията организира пред-
ставяне на доклада си Общественото 
доверие в правосъдието – инструмент 
за оценка и развитие на наказателната 
политика.

двама от авторите на доклада, гн 
Александър Стоянов, директор по на-
учната дейност на Центъра за изследва-
не на демокрацията и др тодор галев, 
старши анализатор в Икономическата 
програма на Центъра, представиха 
резултатите от проучването и анали-
зираха използването на общественото

доверие в правосъдието като инстру-
мент за обосновани от конкретни фа-
кти политики в европа, както и про-
изтичащите заключения и препоръки 
за българия. гн димитър марков, 
старши анализатор в правната про-
грама, разгледа ниското обществено и 

ОбщественОтО дОверие
в правОсъдиетО – инструмент

за Оценка и развитие
на наказателната пОлитика
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Повечето хора смятат, че полицията и системата на наказателното пра-
восъдие контролират престъпността посредством системи за възпираща 
заплаха. Те предполагат, че хората се подчиняват на закона, защото искат 
да избегнат разходите, свързани със съдебен процес и присъда. Това е вярно, 
но то е само част от истината. Повечето от нас в мнозинството случаи 
се подчиняват на закона, защото смятат, че така е правилно. Полицията 
и съдилищата играят важна роля в поддържането на този „нормативен ан-
гажимент към закона” и те могат да го правят най-добре, когато разпола-
гат с легитимна власт. Хората са по-склонни да се подчиняват на закона и 
да сътрудничат на служителите на  полицията и правосъдието, когато ги 
смятат за легитимни. И общественото доверие е от решаващо значение за 
тази легитимност. Нашето изследване показва, че най-сигурният начин за 
изграждане на легитимността на полицията и съда е служителите да се от-
насят към хората справедливо и с уважение, да изслушват какво имат да им 
кажат. Това създава обществено доверие в правосъдието, което поставя осно-
ва на легитимност на системата, и повишава обществената ангажираност 
към закона и сътрудничество с правосъдието."

Проф. Майк Хаф, Бъркбек колидж, Лондон

„Какво има предвид екипът на FIDUCIA
под „политика, основана на доверие”?

институционално доверие като после-
дица от неуспешното провеждане на 
съдебна реформа в българия.

от февруари 2012 г. правната про-
грама, съвместно с 12 партньори от 
9 държави – членки на еС, и турция, 
участва в нова инициатива, нарече-
на FIDUCIA (www.fiduciaproject.eu). 
FIDUCIA стъпва на основа на резул-
татите, постигнати от EuroJustis, и е 
насочена към това да осветли редица 
характерни, нови за европа типове 
престъпно поведение, които се появя-
ват през последното десетилетие като 
следствие от развитието на техноло-
гиите и повишената мобилност на на-
селението на континента. основната 
идея зад FIDUCIA е, че общественото 
доверие в правосъдието е от решава-
що значение за социалната регулация 
поради това, че води до общественото 
приемане на легитимността на орга-
ните на правосъдието, а оттам и до 

съобразяване със закона и сътрудни-
чество със съдебната власт. Като при-
знание на важните европейски тенден-
ции, FIDUCIA се фокусира специално 
върху новите форми на престъпност 
и наднационалните политики за кон-
трол върху престъпността. FIDUCIA 
предлага серия от четири примера 
за нови форми на престъпност, които 
отразяват по различни начини разви-
тието на наднационалните структури 
и процеси в рамките на европейския 
съюз: трафик на хора, трафик на сто-
ки, криминализация на миграцията и 
етническите малцинства и компютър-
на престъпност. 

Центърът за изследване на демокраци-
ята ръководи работата, посветена на 
компютърните престъпления. Както 
при всеки един от примерите за но-
вите форми на престъпност, целта е 
да  се изследва причинноследствена 
динамика на този вид престъпления, 
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да се оценят настоящите („найдобри” 
и „лоши”) реакции на ниво политики 
в европейските страни и на равнище 
еС, за да се прецени дали има алтер-
нативи, „основани на доверие”, които 
могат да се окажат поефективни; и да 
се разработят начини за прилагане на 
тези подходи. в рамките на изследва-
нето  правната програма, съвместно с 
партньорите си, започва работа върху 
доклад и информационни карти на 
разпространението на компютърните 
престъпления и съответните дейности, 
свързани с правоприлагането, включи-
телно налични статистически данни и 
показатели за разпространение, както 
и доклад, който да концептуализира и 
класифицира компютърната престъп-
ност в научната литература, междуна-
родното и националното право.

в друг сегмент от инициативата, като 
част от прегледа на съществуващите 
усилия да се опишат тенденциите в 
престъпността на европейско равни-
ще, правната програма направи ана-
лиз на Европейския статистически 
справочник за престъпност и наказа-
телно правосъдие (сборник със статис-
тика за престъпността и наказател-
ното правосъдие) и на Европейското 
социално изследване по отношение на 
техните методики, географско покри-
тие, видовете обхванати престъпле-
ния, потенциалните силни и слаби 
страни на източниците и значението 
на техните данни.

екипът на Центъра за изследване на 
демокрацията участва в началната сре-
ща на инициативата, проведена на 2 
и 3 февруари 2012 г. в лондон. на нея 
бяха представени и обсъдени предсто-
ящата работа, управленската структу-
ра и разпределението на задачите. в 
срещата участва др Кристина маркузо 
от генерална дирекция „научни из-
следвания” на европейската комисия. 
представители на правната програма 
участваха също в текуща среща и пър-

вата международна конференция на 
инициативата, провела се на 12 и 13 
септември 2012 г. в билбао. по време на 
срещата др мария йорданова, дирек-
тор на правната програма, представи 
предстоящите задачи по проблеми-
те на компютърните престъпления. 
международната конференция по про-
екта се проведе в рамките на годиш-
ната конференция на европейската 
асоциация по криминология, която съ-
бира найизвестните специалисти в об-
ластта в европа. екипът на Центъра за 
изследване на демокрацията присъст-
ваше на няколко сесии, подготвени от 
експерти на FIDUCIA.

• Изграждане на капацитета на 
съдебната власт

през 2012 г. правната програма про-
дължи усилията си за изграждане на 
капацитета за управление на съдебни-
те дела чрез въвеждане на информа-
ционни технологии и показатели за 
резултатност, в сътрудничество с уни-
верситета „Адам мицкевич” (познан, 
полша), Асоциация Droit au Droit 
(брюксел, белгия), и европейската 
организация за публично право 
(международна организация със се-
далище в Атина, гърция). в рамките 
на инициативата за подпомагане на 
трансфера на найдобрите практики 
чрез прилагането на електронни ин-
струменти за управление на наказа-
телни дела, Центърът за изследване 
на демокрацията публикува доклад 
Институционални индикатори за уп-
равление на делата в наказателното 
правосъдие, който прави преглед на съ-
ществуващите практики за измерване 
на резултатността на съдилищата и 
управлението на наказателните дела, 
почиващи на концепции като ефек-
тивност и ефикасност, прозрачност, 
грижа за качеството, определяне на 
критерии, ориентираност към резул-
татите и отчетност. членовете на еки-
па на правната програма са автори на 
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съдието на Република българия, и гн 
ярослав пажке, директор на дирекция 
„Информатика и съдебни регистри” 
при министерството на правосъдието 
на полша. Специално изказване на-
прави гжа моника маковей, Румъния, 
член на европейския парламент от 
групата на енп. Сред останалите учас-
тници бяха гн дик хейманс, зам.на-
чалник на отдел B2: наказателно право, 
гд „правосъдие”, европейска комисия, 
гн франческо Контини от научноиз-
следователския институт за съдебните 
системи, Италия, гн марко великоня, 
научен експерт към европейската ко-
мисия за ефективността на правосъди-
ето на Съвета на европа (CEPEJ) и дру-
ги практикуващи юристи, експерти по 
наказателно право, представители на 
неправителствени и международни 
организации, членове на европейския 
парламент и представители на други 
европейски институции.

правната програма разпространи ин 
формация, обобщаваща постигнатите 
резултати от инициативата сред евро-
пейски и национални институции, 
неправителствени организации, пред-
ставители на академичните среди, 
юристи и други експерти и получи 
положителни отзиви. 

частта на доклада за българия, която 
представя българската гледна точка 
по отношение на показателите за уп-
равление на наказателните дела, вклю-
чително нормативната, политическата 
и стратегическата рамка, съществува-
щите усилия, както и институционал-
ните и технологичните основи за една 
бъдеща система от показатели.

на 26 март 2012 г., Центърът за из-
следване на демокрацията съвмест-
но с гжа мария неделчева, член на 
европейския парламент, и другите си 
партньори, организира в европейския 
парламент в брюксел публично из-
слушване на тема: „подобряване на 
системата на наказателното правосъ-
дие в европа: ролята на електронните 
инструменти и индикаторите за ре-
зултатност”. по време на конференци-
ята се проведе задълбочена дискусия 
относно съществуващите практики, 
предизвикателствата и перспекти-
вите, свързани с електронизацията и 
процесите за оценяване на качеството 
на наказателното правосъдие в държа-
вите – членки на еС.

публичното изслушване беше откри-
то от гжа маргарита попова, вице-
президент и бивш министър на право-

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ДЕЛАТА В НАКАЗАТЕЛНОТО 
ПРАВОСЪДИЕ

Международни 
и национални индикатори, 
ситуацията 
в България и Полша 
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Публично изслушване на тема „Подобряване на системата на наказателното 
правосъдие в Европа: ролята на електронните инструменти и индикаторите 
за резултатност”. От ляво на дясно: г-н Ярослав Пажке, директор на дирекция 

„Информатика и съдебни регистри” при Министерството на правосъдието
на Полша, г-жа Мария Неделчева, член на Европейския парламент,

г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент и бивш министър на правосъдието
на Република България и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма

на Центъра за изследване на демокрацията

• Съдебните системи на държавите – членки на еС, са изправени пред ре-
дица проблеми, за решаването на които е необходимо системно измер-
ване на резултатността на правосъдието. 

• освен механизмите за съдебна отчетност на съдилищата все поголямо 
значение придобива и управленската отчетност.

• няма един общ модел за управленска отчетност на съдебната система. 
много страни членки са все още в експерименталната фаза в тази област.

• повечето инструменти за измерване на резултатността на съдебната власт 
в държавите – членки на еС, са разделени на три различни нива:
– микроравнище – измерва се производителността на съдиите или слу-

жителите,
– мезоравнище – измерва се резултатността на отделните съдилища,
– макроравнище – измерват се разходите и средствата на цялата съдеб-

на система спрямо общата й продукция или краен резултат.
• Критерий за оценка: качество или  количество? 
• трябва да бъдат разработени и социални показатели, които да оценят 

нивото на обществено доверие в съдебната система и институционалната 
й легитимност, създавана от начина, по който съдилищата работят. 

• Използването на информационните и комуникационни технологии е ва-
жен инструмент за управление и подобряване на сроковете за работа на 
съдилищата. 

Източник:  Институционални индикатори за управление на делата в наказателното правосъдие
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в съответствие с дългогодишния опит 
на Центъра за изследване на демо-
крацията в областта на електронното 
правосъдие, директорът на правната 
програма др мария йорданова беше 
поканена за дискутант на научна 
конференция на тема „Изграждане 
на оперативна съвместимост на ев-
ропейските граждански производ-
ства онлайн”, в болоня, Италия, от 
14 до 17 юни 2012 г. Конференцията 
беше организирана от научноизсле-
дователския институт за съдебните 
системи на националния изследо-
вателски съвет на Италия (IRSIG
CNR), в партньорство с Автономния 
университет на барселона, Испания, 
Централноевропейския универси-
тет, унгария, университета в болоня, 
Италия, университета в Коимбра, 
португалия, и италианското мини
стерство на правосъдието. тя имаше 
за цел събиране на нови данни за из-
ползването на информационните и 
комуникационни технологии в съдеб-
ното производство и поспециално съ-
дебните практики по прилагане на ев-

ропейската заповед за плащане (езп) 
и европейската процедура за искове с 
малък материален интерес.

една от новите области на интерес за 
правната програма също е насочена 
към изграждането на капацитета на 
съдебната власт. в началото на 2012 г. 
Центърът за изследване на демокра-
цията започна да работи за насърча-
ване на справедлива система на на-
казателно правораздаване, способна 
да се справи ефективно със сериозни 
трансгранични престъпления срещу 
околната среда, чрез специализира-
но обучение на избрани представите-
ли на системата. екипът на Центъра 
участва в две партньорски срещи – в 
лече, Италия и в София, където бяха 
обсъдени важни въпроси, свързани с 
организирането и провеждането на 
обучителни курсове. членовете на 
правната програма участваха активно 
в изготвянето на учебната програма на 
специализираното обучение чрез пре-
глед на българското наказателно пра-
во и процедурите, свързани с престъ-

Д-р Еркoле Априле, съветник към 
Върховния касационен съд на Италия,
по време на лекцията му в рамките на 

обучителния модул в София

Проф. Чиро Гранди, преподавател по 
наказателно право в Университета

във Ферара, по време на лекцията му в 
рамките на обучителния модул в София
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Обучителен семинар по правни аспекти на опазването на околната среда.
От ляво на дясно: Карен Хаф, административен секретар, Университет в 

Саленто, Виктор Тарчев, прокурор в Районна прокуратура – София, Даниела 
Александрова, прокурор в Районна прокуратура – София, Гергана Мутафова,
прокурор и административен ръководител, Районна прокуратура – Пловдив

пления срещу околната среда, както и 
съответната съдебна практика. в парт-
ньорство с водещи български профе-
сионални организации на магистра-
ти,  бяха определени трима български 
прокурори, които да бъдат обучени по 
противодействие на престъпленията 
срещу околната среда. те участваха 
в три обучителни курса в Италия – в 
лече и отранто, заедно с техни колеги 
от други европейски страни, като из-
слушаха семинари и лекции, водени 
от изтъкнати юристи и еколози.

едно от обученията се проведе на 18 
септември 2012 г. в София. Семинарът, 
организиран от правната програма, съ-
бра представители на съдебната власт, 
на академичните среди, адвокати, екс-

перти и представители на граждан-
ското общество от Италия и българия. 
участниците изслушаха лекциите на 
др ерколе Априле, съветник във вър-
ховния касационен съд на Италия, за 
актуалните въпроси в областта на нака-
зателното право от компетентността на 
еС и на проф. чиро гранди, професор 
по наказателно право в университета 
във ферара, на тема международната 
и европейската правна рамка в облас-
тта на престъпленията срещу околната 
среда и поконкретно в морска среда.

законодателството и съдебната прак-
тика по престъпленията срещу окол-
ната среда и замърсяването на морски-
те води в българия бяха представени 
от  гн Свилен овчаров, адвокат и член 



21

на доброволна група „зелените адво-
кати”. гн виктор тарчев, прокурор 
от Софийската районна прокуратура, 
представи проекта на Асоциацията на 
прокурорите в българия за повишава-
не на контрола и спазването на прави-
лата, установени в законодателството 
за опазване на околната среда и упра-
влението на риска.

II. Законодателна реформа

1. Регистърна реформа, 
електронно правосъдие

След значителния си принос в проце-
са на регистърна реформа в българия 
и конкретно за създаването на 
Централния регистър на особените 
залози и търговския регистър, през 
2012 г. правната програма обедини 
усилията си с Икономическата про-
грама на Центъра, за да изготви акту-
ализирана стратегия за създаване на 
Централен електронен регистър на 
юридическите лица и на електронен 
регистърен център на Република 
българия. новата стратегия стъпи 
на основите на Стратегията за съз-
даване на Централен електронен ре-
гистър на юридическите лица и на 
Електронен регистърен център на 
Република България, приета с Решение 
на министерски съвет от 28 април 
2005 г., която също е изготвена благо-
дарение на изследванията на Центъра 
и застъпническите му усилия. 
Актуализираният документ е насочен 
към анализ и оценка на резултатите 
от прилагането на предишната стра-
тегия; преразглеждане на мерките, 
сроковете и отговорностите на инсти-
туциите по отношение на дейности-
те, които все още не са извършени; и 
актуализиране на стратегията, за да 
може тя да отговаря на действащата 
правна и институционална рамка на 
официалните регистри в българия. 
новата стратегия установява частично 

изпълнение на първоначалната и пра-
ви преглед на текущата ситуация по 
отношение на регистрите в страната. 
предлага се продължаването на тези 
усилия да се раздели на:

• аналитичен етап, който обхваща 
преглед на текущото състояние на 
регистрите на юридическите лица 
в българия, идентифициране на 
типа и броя на съществуващите 
юридически лица и финансов ана-
лиз на съответните разходи и

• правен и технически етап, включ-
ващ подготовката и приемането на 
Закон за Централния регистър на 
юридическите лица; изменения в 
законодателството, свързано с юри-
дическите лица в българия и уреж-
дащо дейността на Агенцията по 
вписванията; подзаконови норма-
тивни актове, свързани с функцио-
нирането на Централен регистър на 
юридическите лица; създаване на 
регистъра; пререгистрация на юри-
дически лица в Централния регис-
тър на юридическите лица и слива-
нето му с търговския регистър.

Актуализираната стратегия беше пред-
ставена на 18 октомври 2012 г. по вре-
ме на кръгла маса на тема „Стратегия 
за регистърна реформа: 10 години 
покъсно”. участие в събитието взеха 
представители на министерството 
на правосъдието и други държавни 
институции, изявени юристи, екс-
перти в областта на информацион-
ните технологии, представители на 
неправителствени организации и ме-
диите. гжа деница вълковапеткова, 
заместникминистър на правосъдие-
то на Република българия, се спря на 
актуалните мерки за подобряване на 
работата на търговския регистър от 
началото на годината, подчертавайки 
в същото време няколко проблемни 
области – найвече по отношение на 
липсата на напредък в създаване на 
единен електронен регистър на юри-
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дическите лица и централен имотен 
регистър. гжа вълковапеткова пред-
стави основните стълбове на концеп-
цията за електронно правосъдие, 
разработени от работна група към 
министерството на правосъдието. гн 
димитър марков, старши анализатор 
в правната програма на Центъра за 
изследване на демокрацията, пред-
стави основните насоки на предложе-
нието на Центъра за актуализирана 
стратегия. гн тодор ялъмов, старши 
анализатор в Икономическата про-
грама на Центъра, обърна внимание 
на проблемите при регистрацията на 
юридическите лица с нестопанска цел 
(ЮлнЦ).

в рамките на същата инициатива на 
Икономическата програма, гжа мария 
дойчинова, сътрудник в правната про-

грама на Центъра за изследване на де-
мокрацията, направи проучване на не-
формални граждански обединения.

въз основа на опита си в областта на 
електронното правосъдие, Центърът 
за изследване на демокрацията бе по-
канен да вземе участие в работна група 
към министерството на правосъдието, 
която да изготви пакет законодателни 
промени във връзка с въвеждането на 
електронни инструменти в граждан-
ския и административния процес. 
екипът на правната програма допри-
несе за тези усилия чрез своята оценка 
на предложената концепция и пред-
ложението за посилен акцент върху 
регистърната реформа. Центърът за 
изследване на демокрацията предста-
ви и проект на свързани с електронно-
то правосъдие изменения и допълне-

Кръгла маса на тема „Стратегия за регистърна реформа: 10 години по-късно”. 
От ляво на дясно: г-жа Наташа Босева, директор на Централния регистър на 
особените залози (ЦРОЗ) към Министерството на правосъдието, г-н Юлиян 
Митев, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията и г-жа Деница 

Вълкова-Петкова, заместник-министър на правосъдието на Република България
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ния към наказателнопроцесуалния 
кодекс, който първоначално не беше 
включен в групата закони, предложе-
ни от министерството за изменение. 
предложенията на Центъра бяха оце-
нени като своевременни и необходи-
ми, както от учени, така и от практи-
ци. те бяха доразработени от експерти 
на министерството на правосъдието, 
което планира да ги включи в послед-
ващата законодателна процедура.

2. Наказателна реформа

Както и в предишни години, правната 
страна на превенцията и борбата сре-
щу престъпността остана трайна тема 
в работата на правната програма.

в областта на организираната пре
стъпност, като част от Оценката на 
заплахата от организирана пре
стъпност в България правната про-
грама публикува анализ на българ-
ското наказателно законодателство, 
поконкретно на Наказателния кодекс 
и Наказателно-процесуалния кодекс. в 
анализа се идентифицират слабости-
те, които оказват влияние върху борба-
та срещу организираната престъпност 
и се правят препоръки за тяхното пре-
одоляване. Изследователската методо-
логия на доклада Противодействие 
на организираната престъпност в 
България: оценка на правната рамка, 
съчетава правен анализ на същест-

вуващата законодателна рамка, с ин-
формация от дълбочинни  интервюта 
с представители на всички заинтере-
совани институции, ангажирани в 
борбата срещу организираната пре
стъпност.

в доклада се посочват редица недос-
татъци в действащото законода-
телство, включително отклонения от 
международно признати стандарти и 
противоречиви, неясни и неадекватни 
разпоредби, които пречат на ефектив-
ното разследване и наказателно пре-
следване на случаи на организирана 
престъпност. Изследването препо-
ръчва редица конкретни мерки за 
законодателни реформи, насочени 
към подобряване на правната рамка 
и създаване на благоприятна законо-
ва среда за предотвратяване и борба с 
организираната престъпност.

на 30 март 2012 г. Центърът за из-
следване на демокрацията организи-
ра публично обсъждане на доклада 
Противодействие на организирана-
та престъпност в България: оценка 
на правната рамка. в обсъждането 
участваха представители на съдебната 
власт, на министерството на право-
съдието, експерти, преподаватели по 
правни науки и адвокати. гн димитър 
марков, старши анализатор в правната 
програма на Центъра за изследване 
на демокрацията, очерта материално-

„ниската резултатност на използването на СРС и наличието на множество 
злоупотреби и нарушения се дължат на проблеми от различно естество – 
недостатъци в уредбата и нейното синхронизиране, изключително широк 
кръг престъпления, за които се прилагат, поведението и недостатъчната 
професионална квалификация на някои участници в процедурата по 
прилагането им, липсата на надеждни гаранции срещу злоупотреби и 
нарушения на основни човешки права и на цялостна ефективна система на 
независим контрол върху използването им.”

Източник: Противодействие на организираната престъпност в България: оценка на правната 
 рамка. София: Център за изследване на демокрацията, 2012, с. 102.
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правната програма беше поканена 
да участва и в друга значима работна 
група в министерство на правосъди-
ето – за обсъждане на проект за нов 

правната уредба на организираната 
престъпна група (опг) в българския 
наказателен кодекс. той се спря на 
проблемите в определението за опг, 
както и неблагоприятните последи-
ци в областта на приложното поле и 
подсъдността, които те биха могли да 
имат. др мария йорданова анализира 
процесуалноправната рамка за съби-
ране на доказателства срещу тези гру-
пи, включително въпроси като защита 
на свидетелите, разпит на анонимни 
свидетели, както и доказателствената 
стойност на данните, придобити чрез 
специални разузнавателни средства. 
бяха дадени редица препоръки по от-
ношение на тези оперативни средства, 
както и надзора върху използването 
им. Специален акцент бе поставен 
върху предизвикателствата пред ново-
създадените специализирани наказа-
телни съдилища и прокуратури.

26

Д-р Мария Йорданова, директор, Правна програма, Център за изследване
на демокрацията и г-н Димитър Марков, старши анализатор, Правна програма, 

Център за изследване на демокрацията, по време на публичното обсъждане
на доклада „Противодействие на организираната престъпност в България:

оценка на правната рамка”
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Наказателен кодекс, планирана да 
продължи и през 2013 г. гн димитър 
марков, старши анализатор в Центъра, 
участваше редовно в заседанията на 
работната група, като представяше 
различни инициативи за законодател-
ни решения, разработени в Центъра 
през годините работа по реформата 
на наказателното законодателство. 
той също така участваше в обсъж-
дането на съответния национален и 
международен опит, доколкото такава 
информация е налична, и с примери 
от чуждестранното законодателство, 
които правната програма е успяла да 
събере като част от своите изследова-
телски инициативи.

III. Основни права

1. Мониторинг на расизма 
и ксенофобията

през 2012 г. Центърът за изследване 
на демокрацията продължи да бъде 
част от мрежата за права, равенство и 
многообразие (RED) – независима из-
следователска мрежа, състояща се от 
17 научни институти и организации 
на гражданското общество в държави-
те – членки на еС. мрежата има за цел 
да регистрира и да се противопоставя 
на стереотипите, които провокират 
расистки и дискриминационни нагла-
си, реч, действия и насилие.

мрежата разработи и представи 
Портала за права, равенство и мно-
гообразие RED с неговите два компо-
нента – Атлас на расизма и дискри-
минацията (набор от показатели, 
предоставящи задълбочен преглед на 
проблемите на расизма, дискрими-
нацията, интеграция и многообразие 
политики, инциденти, статистика и 
др. в еС) и Система за ранно преду-
преждение (инструмент на основата 
на карта, който предоставя директна 
информация на експертите и на дру-

ги типове потребители). екипът на 
правната програма е отговорен за мо-
ниторинг на ситуацията в българия и 
за въвеждане на съответните данни в 
системата на портала.

RED порталът беше официално пред-
ставен на 19 март 2012 г. в брюксел. 
представители на европейския пар-
ламент и на Агенцията на еС за основ-
ните права изразиха искрен интерес 
към атласа и системата за ранно пре-
дупреждение.

на 22 март 2012 г. RED порталът бе 
публично представен и в българия. 
в събитието участваха представители 
на държавните институции, ангажи-
рани в противодействието на расизма 
и дискриминацията в българия, както 
и изследователи и експерти от непра-
вителствени организации. във встъпи-
телните си думи гн димитър марков, 
старши анализатор в правната про-
грама на Центъра за изследване на де-
мокрацията, подчерта, че порталът е 
първата по рода си инициатива, която 
дава максимално актуална информа-
ция в реално време и цели да докумен-
тира случаи и тенденции, свързани с 
расизма, ксенофобията и дискримина-
цията и мерките за тяхното противо-
действие в отделните участващи стра-
ни. гжа мария дойчинова, сътрудник 
в правната програма на Центъра за 
изследване на демокрацията, направи 
кратко представяне на портала като 
лесен за употреба инструмент, съ-
действащ за обогатяване на научните 
изследвания и политиките за проти-
водействие на расизма и ксенофоби-
ята чрез осигуряване на възможност 
за навременно и ефективно отчитане 
на състоянието в тези сфери на наци-
онално и европейско равнище. освен 
основните си два компонента, пор-
талът поддържа и приложения като 
библиотека, речник на расистките 
стереотипи по държави, новини и съ-
бития. при последвалата дискусия в 
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Мария Дойчинова, сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване
на демокрацията, по време на презентацията й на публичното представяне

на RED Портала

отговор на въпроси на участници бе 
изяснено, че порталът е дългосрочна 
инициатива, която разчита на всички 
работещи в областта за захранване с 
навременна и разнообразна инфор-
мация според подробно разработени 
критерии и становището на специ-
алния експертен съвет. Използват се 
публично достъпни, предоставени от 
държавните институции данни, с про-
изтичащите от това трудности, както 
и докладите на авторитетни организа-
ции на национално и международно 
равнище.

през 2012 г. порталът беше допълнен с 
найновите събития и данни, свързани 
с антирасизъм и антидискриминаци-
онни политики и мерки, сериозни ин-
циденти и найнови изследвания.

2. Реформа в пенитенциарната 
система

въз основа на своя богат опит в област
та на реформата на пенитенциарната 
система, през 2012 г. правната про-

грама продължи да работи по меж-
дународна инициатива, насочена към 
намаляване на радикализацията 
в местата за лишаване от свобода 
чрез подобряване на диалога със 
и между затворниците с различ-
на религиозна принадлежност. 
членовете на екипа на правната 
програма събраха материали за въ-
трешните правилници на затворите в 
българия и за информационните на-
ръчници за чужденци и се срещнаха 
с представители на затворната адми-
нистрация, с които да обсъдят тези 
въпроси. на 2729 февруари 2012 г. 
представители на Центъра за изслед-
ване на демокрацията взеха участие 
в работна среща и конференция на 
тема „гражданските организации и 
представителите на малцинствата по 
въпроса за уязвимите групи в затво-
рите” в Анкара, турция. друга ра-
ботна среща в рамките на инициати-
вата се проведе между 17 и 20 април 
2012 г. в Сараево, босна и херцеговина. 
правната програма попълни въпрос-
ник „оценка на условията на задър-
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жане от гледна точка на европейските 
стандарти”. отговорите бяха базира-
ни на интервюта с представители на 
затворни администрации и главна 
дирекция „Изпълнение на наказания-
та”, както и на анализ на регулаторна-
та рамка. представители на правната 
програма участваха и в сесия за обуче-
ние на обучители „експерти в застъп-
ничество и мониторинг на правата на 
лишените от свобода” в Рим на 2628 
ноември 2012 г.

на 1113 ноември 2012 г. в София гжа 
мария дойчинова, сътрудник в прав 
ната програма, взе участие в обучните-
лен семинар на тема „международни 
и национални стандарти за правата на 
задържаните и за наблюдение на за-
творените институции”. участниците 
присъстваха на лекции от представи-
тели на водещи неправителствени ор-
ганизации, наблюдаващи правата на 
човека, и посетиха няколко места за 
лишаване от свобода в и около София.

3. Основните права в контекста 
на наказателното правосъдие

Като допирна точка на два от основ-
ните си приоритети – наказателното 
право и основните права, правната 
програма продължи своята изследо-
вателска дейност в областта на основ-
ните права в рамките на наказателно-
то правосъдие, проучвайки правата 
на две основни групи участници в на-
казателното производство  на постра-
далите и на обвиняемите.

през 2012 г. програмата завърши 
първата актуализация на инфор-
мационните карти за правата на 
пострадалите от престъпления 
в наказателното производство, 
подготвени в предишен период за 
европейския портал за електронно 
правосъдие (https://ejustice.europa.eu/
content_rights_of_victims_of_crime_
in_criminal_proceedings171en.do). 

екипът от експерти от всяка държава
членка на еС, който работи по първо-
началните карти, преразгледа съдър-
жанието им и отрази законодателните 
изменения, настъпили в периода след 
изготвянето. промените, свързани с 
електронните инструменти за подава-
не на сигнали за престъпления, с по
добра защита на жертвите на домаш-
но насилие и трафика на хора, както и 
с усъвършенствана система за правна 
помощ, бяха надлежно отбелязани и 
подбраните електронни ресурси, кои-
то са неотменна част от информацион-
ните карти, бяха актуализирани. Както 
и в предходния етап, актуализациите 
бяха потвърдени в писмен вид от от-
говорните национални органи и ще 
бъдат публикувани на европейския 
портал за електронно правосъдие.

в областта на правата на обвиня-
емите правната програма публику-
ва доклад за правото на защита 
в наказателното производство в 
България. докладът прави преглед 
на българската съдебна система и на-
казателното производство и обяснява 
подробно ролите и отговорностите на 
прокурора, обвиняемия и защитата в 
хода на досъдебното производство и 
по време на процеса. публикацията 

Правото на защита и ПринциПът
на равноПоставеност

на страните в българския
наказателeн Процес
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съдържа анализ на уредбата на пра-
вото на защита в българия и изслед-
ва принципа на равнопоставеност на 
страните в досъдебното производство. 
Разгледани са правата на защитника 
и ролята му в процеса и са очертани 
редица проблеми, които адвокатите 
срещат. Копия от публикацията бяха 
предоставени на националния инсти-
тут на правосъдието, националното 
бюро за правна помощ и на висшия 
адвокатски съвет, които да ги използ-
ват в ежедневната си дейност. докладът 
беше разпространен и сред практику-
ващи юристи, представители на ака-
демичните среди и неправителствени 
организации.

4. Закрила и реинтеграция 
на деца – жертви на трафик

в областта на трафика на деца, в 
рамките на съвместна дейност със 
Социологическата програма на 
Центъра, правната програма публи-
кува проучване на правната и инсти-
туционална рамка за подпомагане 
и реинтеграция на децата – жертви 
на трафик в българия. проучването 
разглежда съответните закони и под-
законови актове, приложимите про-
цедури за предоставяне на помощ на 
деца – жертви на трафик, стратегии и 
програми за борба срещу трафика на 
хора, както и държавните институции 
и неправителствени организации, ра-
ботещи в тази област. докладът очер-
тава и основните дейности, предпри-
ети през последните няколко години, 
и анализира съответствието на за-
щитната рамка в българия с конста-
тациите и препоръките в последния 
доклад на групата експерти за борба 
с трафика на хора (гРетА). основните 
констатации и изводи от проучването 
послужиха за основа за разработване-

то на сравнително изследване на прав-
ната и институционална рамка срещу 
трафика на деца в няколко държави – 
членки на еС.

*  *  *
през 2012 г. др мария йорданова, 
директор на правната програма на 
Центъра за изследване на демокрация-
та, стана национален кореспондент на 
Европейския статистически спра-
вочник за престъпност и наказа-
телно правосъдие. Справочникът е 
инструмент за събиране на официал-
на статистика и данни от социологиче-
ски проучвания в областта на престъп-
ността и наказателното правосъдие. 
Разделен е на пет глави, обхващащи 
статистически данни от полицията, 
прокуратурата, статистика за осъж-
дания, за изпълнение на наказанията 
и данни от изследванията. задачата 
на всеки национален кореспондент е 
да попълни изследване за престъп-
ността и наказателното правосъдие в 
страната си в тясно сътрудничество с 
експертната група на справочника.

Като член на борда на съветниците 
на Международната организация 
за развитие на правото (IDLO), др 
мария йорданова допринесе за разви-
тието на нов стратегически план на ор-
ганизацията на периода 2013 – 2016 г. 
тя присъства на годишното събрание 
на борда и консултативната среща, 
проведени на 27 юли 2012 г. в центра-
лата на организацията в Рим.

гн димитър марков, старши анализа-
тор и гжа миряна Илчева, научен съ-
трудник в правната програма, разра-
ботиха правните аспекти на профила 
на българия в рамките на мрежата от 
местни кореспонденти за изследване в 
областта на корупцията (LRCC).
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Икономическа програма

през 2012 г. Икономическата програма на Центъра за изследване на демо-
крацията фокусира усилията си върху пет приоритетни теми: енергийна 
сигурност и устойчиво развитие, скрита икономика и антикорупция, граж-
данско общество,  конкурентоспособност и икономика на знанието, и оцен-
ка на въздействието на фондовете на еС в българия.

• Енергийна сигурност и устойчиво развитие. през 2012 г. Центърът  
публикува два доклада по въпросите на ръста на „зелената” икономика 
и прозрачността на газовия сектор в българия. фокусът на изготвени-
те доклади е върху необходимите политически мерки за да се улесни 
прехода към устойчиво развитие и да се подобри управлението и про-
зрачността на българския енергиен сектор. екипът на Центъра повиши 
обществената информираност по различни актуални теми в областта на 
енергетиката чрез организирането на редица национални и междуна-
родни кръгли маси и дискусии, както и чрез дълбочинни публикации в 
наши и чужди медии.

• Скрита икономика и антикорупция. Центърът представи данните от 
Индекса на скритата икономика, както и годишните резултати от четири-
надесетото издание на Системата за мониторинг на корупцията (СМК), 
които намериха място в доклада „Корупция и антикорупция в България 
(2011 – 2012)”. Като част от мрежата на местни кореспонденти на глав-
на дирекция „вътрешни работи” на европейската комисия, през 2012 г. 
Центърът започна работа по първия Европейски антикорупционен доклад. 
Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за разследваща 
журналистика (Сараево) представиха доклада „Противодействие на ко-
рупцията в Босна и Херцеговина: 2011 – 2011”, който предлага общ преглед 
на равнището и динамиката на корупцията и антикорупцията в босна и 
херцеговина за периода 2001 – 2011 г. Събитието бе част от усилията на 
еС за подобряване капацитета на гражданското общество в страната за 
борба срещу корупцията.

• Гражданско общество. през 2012 г. Центърът продължи усилията си 
за подобряване на средата за развитие на българското гражданско об-
щество. направени  бяха препоръки за подоброто функциониране на 
няколко регистри в областта на неправителствените организации, както 
за законодателни промени в Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел, Закона за народните читалища и в други закони, касаещи дейността 
на нпо, с цел усъвършенстване на тяхното управление, прозрачност и 
отчетност. Центърът продължи да информира българската общественост 
за съществуващите заплахи и рискове, пред които е изправено граждан-
ско общество в българия.
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• Конкурентоспособност и икономика на знанието. С активно-
то участие на Центъра за изследване на демокрацията, българия беше 
включена за седми пореден път в годишника на световната конкурентос-
пособност за 2012 г., публикуван от швейцарския Институт за развитие 
на управлението (Institute for Management Development – IMD). Според 
изследването, през 2012 г. българската икономика се нарежда на 54то 
място, от 59 участващи страни, в класацията по конкурентноспособност. 
по традиция, Центърът взе участие и в подготовката на годишния до-
клад Инвации.бг, който анализира актуалното състояние и развитието на 
българската национална иновационна система.

• Оценка на въздействието на фондовете на ЕС в България. Като част 
от мрежата за експертна оценка на европейската кохезионна политика, 
формирана от генерална дирекция „Регионална и градска политика” на 
еК, през 2012 г. Центърът продължи да изготвя годишен анализ на влия-
нието и ефективността на усвоените средства от европейските структурни 
фондове. през 2012 г. тематичният доклад в рамките на мрежата бе посве-
тен на наличните в българия инструменти за финансов инженеринг. 

Представяне на публикацията „Зелен растеж и устойчиво развитие: 
приоритети за България” на 2 април 2012 г. От ляво на дясно: Деница 

Манчева, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване 
на демокрацията; г-н Илин Станев, вестник „Капитал”; г-н Никола Газдов, 

председател на Българската фотоволтаична асоциация и г-жа Михаела Малер, 
Фондация Фридрих Еберт

I. Енергийна сигурност 
и устойчиво развитие

през 2012 г.  Центърът за изследване 
на демокрацията продължи да отде-
ля специално внимание на връзката 
между енергийната сигурност и ус-

тойчивото развитие, както и между 
климатичните промени и възобновя-
емите енергийни източници.   

публикацията „Зелен растеж и устой-
чиво развитие: приоритети за България”, 
беше представена пред експерти и 
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представители на медиите в българия. 
пресконференцията беше проведена 
на 2 априп 2012 г. в българската теле-
графна агенция. дискутирани бяха въ-
проси свързани със състоянието на 
енергийния сектор, като големите 
загуби на енергия при процесите на 
трансформация и пренос, и тези за 
околната среда, като лошото качест-
во на въздуха – замърсяването с фини 
прахови частици, което засяга цялата 
страна. обсъдени бяха и перспективи-
те за зелен растеж и ресурсна ефек-
тивност в българия, както и пречките 
пред постигането на нисковъглеродна 
икономика и поощряване на заетостта 
в зелената енергетика. едно от основ-
ните заключения на дискусията беше, 
че българските власти хвърлят вината 
за общото повишаване на цените на 
електроенергията изцяло върху зеле-
ната енергетика, прикривайки ефекта 
от неправилни стратегически реше-
ния. последствията от това пречат на 
българия да се възползва адекватно от 
възможностите, предлагани от зеле-
ните сектори на икономиката, които 
са доказали своя потенциал за иконо-
мически ръст в международен мащаб. 
основните резултати от доклада бяха 
представени от деница манчева, ана-
лизатор в Икономическата програма 
на Центъра, а участие в дискусията 
взеха гн никола газдов, председател 
на българската фотоволтаична асоци-
ация, както и гн Илин Станев от вест-
ник „Капитал”, който бе и модератор 
на дискусията. 

докладът „Зелен растеж и устойчиво 
развитие: приоритети за България” 
представя първия всеобхватен преглед 
на българската програма за „зелен” 
растеж и устойчиво икономическо 
развитие. Настоящият енергиен 
модел на България е нестабилен в 
дългосрочна перспектива както за 
промишления сектор, така и за дома-
кинствата. подчертана е изключител-
но високата енергийна интензивност 

на страната в сравнение с други евро-
пейски държави, което превръща сти-
мулирането на енергийната ефектив-
ност чрез използване на повече евро-
пейски средства в първостепенен при-
оритет за българия. Реализирането 
на успешни мерки за подобряване на 
енергийната ефективност ще доведe 
до повишаване заетостта и доходите 
в малките и средните предприятия. 
Същевременно, пестенето на енергия 
означава оползотворяване на налич-
ния енергиен потенциал без необхо-
димост от допълнителни разходи. до 
момента българия не съумява да се 
възползва от международния подем в 
зелената енергийна индустрия.

Центърът за изследване на демо-
крацията продължи да подобрява 
обществената информираност по 
отношение управлението на енер-
гийния сектор, както и да повишава 
собствения си капацитет в областта 
на енергетиката, чрез организира-
нето на публични лекции с между-
народно признати експерти. на 17 
май 2012 г. Центърът беше домакин 
на кръгла маса с участието на гн 
владимир милов, лидер на движе-
нието демократичен избор и бивш 
заместник министър на енергетиката 
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Г-н Владимир Милов, лидер на движението Демократичен избор
и бивш заместник-министър на енергетиката на Руската федерация,

по време на кръглата маса на тема „Енергийната политика на Русия“,
проведена на 17 май 2012 г.

на Руската федерация. в своето из-
ложение гн милов се концентрира 
върху отхвърлянето на общоприета-
та представа в европа за Русия като 
неизчерпаем „енергиен мускул”. той 
подкрепи аргументите си с анализ на 
перспективите на двете найголе-
ми държавни енергийни фирми – 
Газпром (природен газ) и Росатом 
(ядрена енергия). тези компании са 
изправени пред все поголеми затруд-
нения, вследствие на намаляващите 
им пазарни дялове (факт, който те все 
още отказват да признаят, криейки се 
зад лъскавата си публична фасада). гн 
милов подчерта, че газпром никога 
няма да възстанови обемите продаван 
газ в европа от преди кризата, защото 
продължава да губи конкурентоспо-
собност. прекалената зависимост на 
компанията от дългосрочни фиксира-
ни договори и от лишената от гъвка-

вост тръбопроводна система на пре-
нос, както и възхода на алтернативни 
източници на доставка като втечнен 
газ и шистов газ правят газовия гигант 
изключително уязвим на промени-
те в потребителското търсене. обща 
черта и на газпром, и на Росатом е 
липсата на икономическа обосновка 
в техните бизнес начинания. Ключов 
елемент за тяхното оцеляване и за 
развитието на техните непечеливши 
проекти е безразборното финансира-
не, идващо от руските държавни бан-
ки. гн милов изрази загриженост за 
сериозните корупционни практики в 
руския енергиен сектор. по време на 
оживената дискусия гн милов заяви, 
че и двата проекта – Южен поток и 
набуко – имат проблеми с икономи-
ческите си обосновки. той подчерта, 
че ерата на огромните инфраструк-
турни проекти е към своя край, и че 
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Г-н Дитер Янечек, председател на партията на „Зелените” в Бавария,
по време на кръглата маса на тема „Преходът на Германия към възобновяеми 

енергийни източници: ефекти върху европейската енергийна политика”,
проведена на 6 юни 2012 г.

Югоизточна европа трябва да се съ-
средоточи върху пазара за втечнен газ 
и върху развитието на местни газови 
резерви в черноморския басейн. 

Центърът за изследване на демокра-
цията организира кръгла маса на 
тема „Преходът на Германия към 
възобновяеми енергийни източ-
ници: ефекти върху европейска-
та енергийна политика” на 6 юни 
2012 г. др огнян шентов, председател 
на уС на Центъра, откри дискусия-
та за опита на германия с радикал-
ните промени свързани с прехода на 
страната от ядрена към възобновяема 
енергийна политика, като подчерта 
възможностите за зелената индус-
трия, технологиите и иновациите. 
гн дитер янечек, председател на 
партията на „зелените” в бавария, 
дискутира множеството промени и 

критични решения, които германия 
е трябвало да вземе през последните 
20 години, за да постигне един позе-
лен и устойчив растеж. всички тези 
промени значително са се отразили 
на индустрията и икономиката в стра-
ната. Според гн янечек има няколко 
основни причини за прехода на 
Германия към възобновяема енер-
гия. на първо място е създаването 
на нова заетост – преминаването към 
възобновяема енергия е открило мно-
жество възможности за нови пазари и 
нови играчи на пазара. поспециално, 
зелените енергийни технологии, като 
слънчевата, геотермалната, ветрена-
та и водната, са създали множество 
работни места в германия през по-
следните години. на второ място той 
посочи липса на находища на кон-
венционални енергийни източници в 
германия. производството на енергия 
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Конференция на тема „Транс-анадолски газопровод: предизвикателства и 
перспективи за страните от Черноморския басейн и на Балканите”, проведена 

на 28-29 сeптември 2012 г. в Истанбул, Турция. От ляво на дясно: Г-н Руслан 
Стефанов, директор на Икономическата програма в Центъра за изследване на 
демокрацията; Г-н Михаил Гончар, директор „Енергийни програми” в центъра 

NOMOS, Украйна; Г-н Емил Омаров, Институт “Revenue Watch”, Азербайджан.

от възобновяеми източници в страната, 
вместо вноса на енергия и източници 
от други страни, е довело до значител-
ни ползи за германия. на трето място 
беше изтъкната липсата на общест-
вена подкрепа за ядрената енергия. 
първоначално взетото през 2000 г. ре-
шение да се спре употребата и произ-
водството на ядрена енергия е отмене-
но, но след трагедията във фукушима 
има консенсус и е взето окончателно 
решение, че рисковете свързани с яд-
рената енергетика са твърде големи. 
на четвърто място сред причините 
за прехода се нарежда сериозният 
натиск за промяна отдолу нагоре (об-
ществен натиск) – около  80 % до 90 % 
от гражданите на германия подкре-
пят прехода на страната към позеле-
на и почиста енергия. Същевременно,  
гн янечек призна, че „зеленият” пре-
ход на германия носи със себе си и 
предизвикателства, с които страната 

трябва да се справи, като колебанията 
в подаваното напрежение в мрежата, 
свързани с производството на енергия 
от възобновяеми източници. въпреки 
това той изрази вяра във възможност-
ите и капацитета на страната да стане 
ключов играч на световния пазар за 
„зелена” енергия.

директорът на Икономическата про-
грама на Центъра гн Руслан Стефанов 
взе участие в енергийна конференция 
на тема „трансанадолски газопровод: 
предизвикателства и перспективи за 
страните от черноморския басейн 
и на балканите”, на 2829 сeптември 
2012 г. в Истанбул, турция.

Събитието бе организирано с подкре-
пата на фондацията за развитие на 
предприемачеството (Entrepreneur
ship Development Foundation) и 
включваше участници от турция, 
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полша, Румъния, българия, грузия, 
Армения, Азербайджан, Русия, САщ 
и великобритания. гн Стефанов взе 
участие в два от дискусионните пане-
ли, свързани съответно с перспекти-
вите за развитие на пазарите на газ в 
черноморския басейн и с прозрачнос-
тта на приходите от транзита на нефт 
и газ в грузия, българия, турция и 
украйна. в презентацията си той об-
общи някои от найважните въпроси 
на сигурността на доставките на газ в 
региона, с акцент върху ситуацията 
в българия. Сред основните предиз-
викателства за развитието на неза-
висими газови пазари на балканите 
и в частност в българия, бяха откро-
ени високата зависимост от внос от 
Русия (почти 100 %), недостатъчната 
регионалната интеграция, липсата 
на политическа тежест в междуна-
родните преговори и дълбоко вко-
ренените управленски проблеми, 
свързани с история на силни местни 
и чуждестранни лобита, недостатъч-
ната регионална интеграция и ренти-
ерство в поведението на държавния 
енергиен сектор. презентацията на 
гн Стефанов бе фокусирана и върху 
геополитическото и икономическото 
значение на големите международни 
проекти за газопроводи, заключвай-
ки, че новите маршрути биха доне-
сли някои предимства по отношение 
на сигурността на доставките на газ в 
европа, но тези предимства далеч не 
са хомогенни за всички страни от ре-
гиона.

по време на второто си участие в 
дневния ред на конференцията гн 
Стефанов представи анализ на тема 
„прозрачност на транзита на нефт и 
газ в българия”. Като основни пречки 
за прозрачността в транзита на нефт и 
газ в българия той посочи ограниче-
ния надзор от европейската комисия 
и пълната липса на конкуренция, ви-

дима от това, че съществуващата бъл-
гарска транзитна мрежа е запазена за 
един единствен доставчик до 2030 г. и 
се обслужва от две дружества под един 
и същ държавен монопол („булгаргаз” 
и „булгартрансгаз”). направените за-
ключения се основават на доклада 
„Нива на прозрачност при транзита 
на газ и нефт през България, Грузия, 
Турция и Украйна”.

Самият доклад предлага първата по 
рода си оценка на прозрачността 
на транзитирането на природен 
газ и петрол в региона, достигайки 
до заключението за съществуване-
то на сериозни пропуски в доброто 
управление в тази област в четирите 
разгледани страни. Същевременно, 
достъпът до информация за транзит-
ните тарифи, наличния капацитет и 
приходите в националните бюджети 
са силно ограничени. докладът е ре-
зултат от съвместна инициатива на 
Центъра за изследване на демокраци-
ята и Института Revenue Watch (ню 
йорк), стартирала през 2011 г., за на-
сърчаване на прозрачността при тран-
зита на въглеводороди през българия, 
турция, грузия и украйна. 

THE LEVEL OF TRANSPARENCY 

OF OIL AND GAS TRANSIT OPERATIONS THROUGH

BULGARIA, GEORGIA, TURKEY AND UKRAINE
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Представяне на публикацията „Динамика на скритата икономика в България 
по време на криза” на 18 януари 2012 г.

II. Скрита икономика 
и антикорупция

през 2012 г. Центърът за изследване 
на демокрацията продължи да рабо-
ти по приоритетните си теми скрита 
икономика и антикорупция.

на 18 януари 2012 г., в присъствието 
на икономически експерти и пред-
ставители на дипломатическия кор-
пус в българия, Центърът представи 
публикацията „Динамика на скрита-
та икономика в България по време на 
криза”. гн Руслан Стефанов, дирек-
тор на Икономическата програма на 
Центъра, запозна участниците с ос-
новните изводи от доклада. въз основа 
на разработената от Центъра Система 
за мониторинг на скритата икономи-
ка е направен специфичен анализ 
на ефектите на кризата върху па-
зара на труда и недекларираната 
заетост. основните източници на 
скрита икономика са данъчната и со-

циалноосигурителна тежест, регула-
циите, ограниченията и изискванията 
за пазарен достъп, както и качеството 
на институциите. неефективността на 
държавните институции и липсата на 
конструктивен диалог между публич-
ния и частния сектор са идентифи-
цирани като основни предпоставки 
за нарастване на скритата икономика 
в българия. Равнището на скритата 
икономика към днешна дата се оце-
нява между 20 % и 30 % от бвп. на 
секторно равнище, строителството, 
търговията на дребно и туризма са с 
найголям дял на скритата икономи-
ка. С оглед на опита, който Центърът 
притежава, както на национално, така 
и на европейско равнище, бяха фор-
мулирани специфични препоръки за 
подобряване на обществените поли-
тики, с цел намаляване на равнището 
на скритата икономика в българия.

през 2012 г. опитът и експертизата на 
Центъра за изследване на демокра-
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Представяне на доклада „Противодействие на корупцията в Босна и Херцеговина: 
2011 – 2011” в Сараево на 12 юни 2012 г. От ляво на дясно: г-жа Лейла Бикакчик, 

директор на Центъра за разследваща журналистика; г-н Холгер Шрьодер, 
директор, отдел „Операции” в Делегацията на ЕС към Босна и Херцеговина;

и Посланик Родерик Мур, изпълняващ длъжността Първи заместник-върховен 
представител

цията в областта на антикорупция-
та продължиха да бъдат фактори в 
контекста на политиката и развитие-
то на гражданското общество, както 
на национално, така и на регионал-
но и европейко равнище. Като част 
от мрежата от местни кореспонден-
ти на главна дирекция „вътрешни 
работи” на европейската комисия, 
Центърът започна работа по първия 
Европейски антикорупционен до-
клад. Целта на мрежата е да събере и 
анализира качествена и количествена 
информация за равнището на коруп-
цията в странитечленки на еС, както 
и за работата на релевантните инсти-
туции и приетите политики за борба 
с този всеобхватен феномен. тези уси-
лия ще допринесат за написването на 
първия по рода си антикорупционен 
доклад за всички 27 държавичленки 
на европейския съюз, който се очаква 
да бъде публикуван през 2013 г.

през 2012 г. Центърът за изследване 
на демокрацията се присъедини към 
европейски изследователски консор-
циум, целящ идентифицирането на 
съществуващи добри практики и пре-
доставянето на нови предложения за 
подобряване на европейските антико-
рупционни политики. Инициативата, 
позната като ANTICORRP, предста-
влява найголемия изследователски 
проект в областта на социалните и 
хуманитарни науки в историята на 
европейската рамкова програма за на-
учни изследвания. Съвместно със сво-
ите изследователски партньори, през 
следващите пет години Центърът ще 
работи за предоставянето на адекват-
ни и ефективни решения за борба с 
корупцията в областта на обществе-
ните поръчки, особено такива, свърза-
ни с начина на изразходване на евро-
пейските средства. фокусът на изсле-
дователската работа е върху връзките 
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Представяне на доклада „Противодействие на корупцията в Босна
и Херцеговина: 2011 – 2011”, в Сараево на 12 юни 2012г. От ляво на дясно:
г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма в Центъра

за изследване на демокрацията; и г-н Дино Яхич, заместник-редактор в Центъра 
за разследваща журналистика

между корупцията и организираната 
престъпност и тяхното въздействие 
върху уязвими групи, поспециално в 
областта на трафика на жени.

Центърът за изследване на демокра-
цията и Центърът за разследваща 
журналистика (Сараево) предста-
виха доклада „Противодействие на 
корупцията в Босна и Херцеговина: 
2011 – 2011” на форум в столицата на 
босна и херцеговина на 12 юни 2012г. 
Събитието бе част от усилията на 
еК за подобряване на капацитета на 
гражданското общество в страната за 
борба срещу корупцията, чрез обмя-
на на опит със сродни организации 
от региона. форумът събра множество 
заинтересовани страни, както от мест-
ните правителствени структури, така 
и от международни агенции, непра-
вителствени организации и предста-
вители на медиите.

Сред участниците в антикорупци-
онния форум в Сараево бяха гн 
холгер шрьодер, директор, отдел 
„операции” в делегацията на еС 
към босна и херцеговина, посланик 
Родерик мур, изпълняващ длъжност-
та първи заместник върховен пред-
ставител,  гн Сид лисак, директор на 
Агенцията за превенция на корупци-
ята, гн олег Кавка, прокурор от про-
куратурата на босна и херцеговина, 
гн Срдан благовцанин, изпълнителен 
директор на „прозрачност без грани-
ци” – босна и херцеговина, гн едмонд 
дунга, ръководител на Секретариата 
на Регионалната антикорупционна 
инициатива. Сред присъстващите 
бяха и други професионалисти в об-
ластта на антикорупционните страте-
гии на босна и херцеговина. по време 
на дискусията присъстващите на фо-
рума наблегнаха на редица проблеми, 
главно по отношение на нефункцио-
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нирането на демократичната система, 
която не може да предложи основа за 
справянето с корупцията, отслабна-
лия международен натиск за борба с 
корупцията, липсата на политическа 
воля и отчетност, липсата на промяна 
в политическия елит (до голяма сте-
пен представителите на политическия 
елит остават едни и същи в годините 
след войната), както и слабия интерес 
към борбата с корупцията от страна 
на гражданите, главно заради тяхното 
участие в нея.

докладът „Противодействие на коруп-
цията в Босна и Херцеговина: 2011 – 2011” 
предлага общ преглед на равнището 
и динамиката на корупцията и анти-
корупцията в босна и херцеговина за 
периода 2001 – 2011 г. той стъпва върху 
познаването на местните особености 
от страна на Центъра за разследваща 
журналистика, Сараево, и върху екс-
пертизата на Центъра за изследване 
на демокрацията при проследяването 
на корупционните и антикорупцион-
ни тенденции в региона и в европа. 
заключенията на доклада са базирани 
на Системата за мониторинг на коруп-
цията (СМК), чиято утвърдена и об-
щопризната методология е развита от 
Центъра за изследване на демокраци-

ята. докладът отбелязва, че съществу-
ва устойчива корупционна практика в 
областта на водещи институции като 
полицията, митниците и различните 
министерства в босна и херцеговина. 
въпреки че се наблюдават признаци 
на напредък в борбата срещу коруп-
цията, два големи дефицита остават 
нерешени: липсата на политическа 
воля и неефективността на право-
съдието, когато става дума за разслед-
ването и наказването на корупционни 
практики. И двата фактора доприна-
сят за намаляване на общественото 
доверие в институциите на босна и 
херцеговина. Корупционният натиск 
от страна на публичната администра-
ция се е увеличил през последното 
десетилетие, а същевременно обще-
ството става все пообезверено, че сис-
темата може да се промени, на фона 
на продължаващата неспособност на 
институциите за ефективно противо-
действие на корупцията.

Центърът за изследване на демокра-
цията и фондация „фридрих еберт” 
организираха пресконференция, по 
време на която бяха представени по-
следните данни от Системата за мо-
ниторинг на корупцията за българия. 
Събитието се състоя на 24 септем-
ври 2012 г. в българската телеграфна 
агенция, където експерти от Центъра 
дискутираха различните измерения 
и тенденции на корупцията в 
България в периода 1998 – 2012 г. 
подчертани бяха различните типове 
източници на корупция, както и пред-
приетите институционални мерки за 
борба с тях. две основни области бяха 
идентифицирани като приоритетни 
в противодействието на корупция-
та. на първо място е необходимата 
радикална административна ре-
форма, която да бъде предпоставка 
за изграждането на професионална 
държавна администрация, защите-
на от политизацията на сегашните 
структури, и чието ръководство да не 
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Представяне на последните данни от Системата за мониторинг на корупцията 
на 24 септември 2012 г. От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, директор

на икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията;
д-р Пенчо Хубчев, координатор проекти, Фондация Фридрих Еберт за България; 

г-жа Регине Шуберт, директор на Фондация Фридрих Еберт за България

се сменя на всеки четири години. на 
второ място е разследването на ко-
рупцията, за което българските вла-
сти имат много нисък капацитет. в 
допълнение, бяха изтъкнати липсата 
на ефективни механизми за развитие 
на способностите на разследващите 
органи, както и достатъчен капацитет 
за разследване на финансови престъ-
пления.

данните за динамиката на равнище-
то на корупцията, представени в до-
клада „Корупция и антикорупция в 
България (2011 – 2012)”, са получени 
чрез поредица от изследвания, из-
вестни като Система за мониторинг на 
корупцията (СМК). СмК е разработе-
на от Центъра за изследване на демо-
крацията и витоша рисърч и е първа 
по рода си в постсоциалистическите 
страни. тя измерва реалното равни-
ще и тенденции в разпространение-
то на корупцията в страната, както и 

свързаните с тях обществени нагласи, 
оценки и очаквания.

След период на подобрение (2009 – 
2010 г.), през 2012 година равни-
щето на административна ко-

Корупция и антиКорупция в България (2011 – 2012)

Policy Brief No. 35, юни 2012 г.

основни изводи 

→	 След период на подобрение (2009 – 2010 г.), 
равнището на административната коруп-
ция в България отново се повишава през 
2011 – 2012 г. Средномесечният брой на 
корупционните сделки през 2011 г. е около 
150 000. 

→	 Корупционният натиск в България е силно 
зависим от начина на устройство на адми-
нистрацията и реалната неравнопоставе-
ност на интересите на гражданите и бизне-
са в отношенията им с държавата. трайно 
подобрение на корупционната ситуация е 
възможно само чрез мерки, които систем-
но променят обществената среда.

→	 Мащабите на корупция са такива, че без ра-
дикална административна реформа дори 
многократното увеличение на капацитета 
и ефективността на правоохранителните 
органи не би било в състояние да осигури 
прелом в противодействието както на ко-
рупцията в самите правоохранителни орга-
ни, така и на корупцията извън тях.

→	 През последната година намалява коруп-
цията в стопанската сфера. участието в 
корупция в бизнес сектора е с най-ниски 
стойности за последните 12 години. Без да 
може да се говори за значимо подобрение, 
се запазват настъпилите принципни поло-
жителни промени в средата за правене на 
бизнес след приемането на България в ЕС.

След период на подобрение (2009 – 2010 г.), през 
последната година равнището на администра-
тивна корупция в страната се повишава. България 
остава в групата на държавите – членки на ЕС с ви-
сок корупционен риск. 

Средномесечният брой на корупционните „сдел-
ки“ е около 150 000. През 2011 г. всеки четвърти 
от контактувалите с администрацията граждани 
е давал нещо, за да получи услуги от админи-
страцията.	 това показва, че корупцията е систе-
мен проблем на българското общество, т.е. че тя 
произтича от недобрата структура и функции на 
администрацията и противоречивата организа-
ция на интересите в обществото.	 такъв проблем 
е невъзможно да бъде решен само чрез контрол 
и търсене на персонална отговорност (т.е. чрез 
идентифициране, разследване и наказателно пре-
следване на корумпирани служители и граждани), 
а чрез дълбоки реформи в администрацията и в 
организацията на процесите в множество сфери 
на обществения живот. 

Катализатор на подобни реформи например беше 
членството на страната в ЕС: след 2007 г. равни-
щето на корупция в бизнес сектора намаля напо-
ловина, но остана без значителни по-нататъшни 
изменения в периода 2008 – 2012 г.

незасягане на политическата корупция. Обект на 
внимание на властите в периода след 2009 г. е пре-
ди всичко административната корупция на сред-

Тази публикация 
се осъществява с подкрепата на 

Фондация „Фридрих Еберт”, бюро България
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рупция в страната се повишава. 
българия остава в групата на държа-
вите – членки на еС с висок корупци-
онен риск. Средномесечният брой 
на корупционните сделки е около 
150 000. през 2011 г. всеки четвърти от 
контактувалите с администрацията 
граждани е давал нещо, за да полу-
чи услуги от администрацията. това 
показва, че корупцията е системен 
проблем на българското общество. 
мащабите на корупция са такива, че 
без радикална административ-
на реформа дори многократното 
увеличение на капацитета и ефек-
тивността на правоохранителни-
те органи не би било в състояние 
да осигури прелом в противодей-
ствието както на корупцията в сами-
те правоохранителни органи, така и 
на корупцията извън тях. данните по-
казват, че през годините различните 
правителства не са съумели да изгра-
дят систематично противодействие 
на корупцията – антикорупционните 
мерки биват политизирани и силно 
повлияни от моментната динамика 
на средата. Администрацията оста-
ва основния инициатор на корупци-
онни сделки, докато съпротивата 
от страна на населението намалява. 
политическите назначения в систе-
мата на държавната администрация 
и съдебната система, от друга страна, 
спират ефективното разследване на 
корупционни практики.

III. Гражданско общество

през 2012 г. Центърът за изследване 
на демокрацията продължи усилията 
си за подобряване средата за разви-
тие на българското гражданско об-
щество. усилията на Центъра в тази 
насока имат за цел да структурират 
и съдействат за осъществяването на 
реформа за добро управление на 
гражданското общество в българия. 
в предишни свои анализи Центърът 

установи обезпокоителни рискове и 
заплахи за развитието на граждан-
ското общество. такива например 
са завладяването му от страна на 
политици и структури на дър-
жавната администрация и ниска-
та прозрачност, свързана с размиване 
границите между дейности със сто-
панска и с нестопанска цел, както и 
сериозни пропуски и недостатъци в 
процеса на регистрация на неправи-
телствените организации. през 2012 г. 
няколко инициативи на Центъра има-
ха практическо  въздействие върху  
развитието на гражданското общество 
в българия. 

на кръгла маса на тема „Стратегия 
за регистърна реформа: 10 годи-
ни покъсно” на 18 октомври 2012 г. 
Центърът представи резултата от 
съвместните усилия на правната и 
Икономическата програми при под-
готвянето на Актуализирана страте-
гия за създаване на Централен регистър 
на юридическите лица и Електронен 
регистърен център на България. 
участие в събитието взеха представи-
тели на министерството на правосъ-
дието и други държавни институции, 
изявени юристи, експерти в областта 
на информационните технологии, 
представители на неправителствени 
организации и медии. 

гн тодор ялъмов, старши анализатор в 
Икономическата програма на Центъра 
и експерт в областта на развитието на 
гражданското общество, обърна вни-
мание на проблемите при регис-
трацията на юридическите лица с 
нестопанска цел (ЮлнЦ). липсата 
на прозрачност, както и множеството 
отделни регистри на читалища, учи-
лищни настоятелства, спортни клу-
бове, участия на общини в ЮлнЦ и 
т.н., в които често липсва адекватна 
информация относно финансите на 
включените лица, бяха определени 
като водещи проблеми.
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Г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра 
за изследване на демокрацията, по време на кръглата маса на тема „Стратегия 

за регистърна реформа: 10 години по-късно” на 18 октомври 2012 г.

във връзка с предложението на 
Центъра за всеобхватна регистърна ре-
форма, през 2012 г. бяха представени 
идеи за подобряване функционира-
нето на няколко регистъра в областта 
на неправителствените организации 
(Централния регистър на нпо в об-
ществена полза към министерството 
на правосъдието, Регистъра на читали-
щата към министерството на култура-
та, общински регистри на неправител-
ствените организации). предложени 
бяха законодателни промени в Закона 
за юридическите лица с нестопанска 
цел, в Закона за народните читалища, 
както и в други актове, касаещи дей-
ността на нпо, с цел подобряване 
тяхното управление, прозрачност и 
отчетност. Центърът продължи да ин-
формира българската общественост 
за случаи на завладяване на граждан-
ското общество от различни интере-

си, включително политически, както 
и за случаи на измами с европейски 
средства и други заплахи и рискове, 
пред които се изправя гражданско об-
щество в българия.    

в практически план благодарение на 
съвместните усилия на Центъра и об-
щина габрово, в нея вече има действащ 
нпо регистър. общината ще работи 
върху интегрирането на публичните 
регистри с географската информаци-
онна система, която ще предостави 
безплатни и полезни услуги в интерес 
на гражданите. Центърът продължи 
да споделя своя опит в рамките на 
югоизточна европа. гн тодор ялъмов 
все участие в двудневен семинар за 
повишаване капацитета на нпо и 
разследващи журналисти в Сараево, 
босна и херцеговина. Семинарът, ор-
ганизиран от местния Център за раз-



43

следваща журналистика, беше посве-
тен на антикорупцията и доброто уп-
равление в сектора на гражданското 
общество. 

IV. Конкурентноспособност 
и икономика на знанието

Центърът за изследване на демокра-
цията продължи своите усилия за ук-
репване на конкурентоспособността 
на българската икономика и за насър-
чаване и развиване на потенциала на 
националната иновационна система.

експерти от Икономическата програ-
ма допринесоха активно при подготов-
ката на годишното издание на доклада 
„Иновации.бг 2012: ИКТ и иновационно 
търсене”. докладът прави оценка на 
потенциала на българската инова-
ционна икономика. базирайки са на 
найновите теоретични и емпирични 
изследвания в света и отчитайки спе-
цифичната икономическа, полити-
ческа, културна и институционална 
рамка, в която се развива иновацион-
ната система на страната, Иновации.
бг предоставя адекватни препоръки 
за подобряване на обществената ино-
вационна политика в българия и еС. 

Анализирани са последните тенден-
ции в сферата на подкрепа и финан-
сиране на иновациите, развитието на 
предприемаческата среда и човеш-
кия капитал за иновации в българия. 
Изданието през 2012 г. представи под-
робен анализ на българския сектор за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКт) като двигател на 
националната иновационна система. 
докладът прави оценка на производи-
телността на ИКт сектора, както и на 
потенциала му за извършване на науч-
ноизследователска дейност. Иновации.
бг  2012  отправя и специфични препо-
ръки към политиката  за понататъш-
ното развитие на  ИКт сектора.  

през 2012 г. Икономическата програ-
ма продължи да следи отблизо съби-
тията и тенденциите, които форми-
рат конкурентоспособността на 
българската икономика в между-
народен сравнителен план. Центърът 
е официален партньор за българия 
на Годишника на световната конурен-
тоспособност (World Competitiveness 
Yearbook), изготвян от швейцарския 
Институт за развитие на управлени-
ето (Institute for Management Develop
ment – IMD). предходните шест из-
дания на годишника имаха директно 

ÈíîâàöèèÈíîâàöèè

С финансовата 
подкрепа на
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Фигура 1. Профил на конкурентоспособността на България 
2011/2012, Годишник на световната 
конкурентоспособност, IMD, 2012

отражение върху формирането на 
българската политика в областта на 
конкурентоспособността и бяха не-
изменно цитирани при изготвянето 
на редица стратегически и програмни 
документи. международните инвес-
титори внимателно следят класаци-
ята на IMD. найстарият и обхватен 
доклад за конкурентоспособността на 
нациите разглежда българия в конте-
кста на 59 други национални и регио-
нални икономики.

Центърът за изследване на демо-
крацията представи резултатите за 
българия от Годишника на световна-
та конкурентоспособност на 1 юни 
2012 г.  Страната заема 54то място в 
цялостната класация, докато в района 
на европа, близкия Изток и Африка, 
българия се нарежда на 34то място 

измежду 37 икономики. от една стра-
на, българската икономика подобрява 
своите показатели в сферата на пуб-
личните финанси, фискалната поли-
тика и международната търговия. от 
друга страна обаче, релефът на българ-
ската конкурентоспособност продъл-
жава да се характеризира със силно 
изразени различия и нехомогенност 
между различните показатели.

Според изследването, в европа само 
гърция, украйна и хърватия намират 
място след българия, докато класаци-
ята се оглавява от хонг Конг и САщ.

българската позиция в Годишника на 
световната конкурентоспособност 
през 2012 г. е резултат от историческо 
наследство и политически трудности 
по време на глобалната икономическа 
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криза. липсата на реформи и адекват-
ни действия по отношение на базисна-
та и научната инфраструктура, както 
и по отношение на сектори като об-
разование и здравеопазване през по-
следните две десетилетия и найвече 
през годините на интензивен иконо-
мически ръст между 2003 г. и 2008 г., 
доведоха до влошаване на българската 
конкурентоспособност – тенденция, 
която трудно ще бъде преодоляна. от 
друга страна, присъствието на силно 
поляризирана политическа опози-
ция и същевременното отсъствие на 
дългосрочна политика в областта на 
конкурентоспособността през 2011 г. и 
2012 г. доведоха до формирането на не-
ясни перспективи пред бизнес сектора 
в българия. позицията на българия в 
класацията за 2012 г. повдига сериоз-
ни въпроси за дългосрочната устой-
чивост на националната икономика, 
които трябва да бъдат дискутирани 
съвместно с обсъжданите антикризис-
ни мерки.

заключенията на Годишника на светов-
ната конкурентоспособност за 2012 г. 
бяха включени в доклад, целящ да ин-
формира заинтересованите страни и 
българската общественост. освен да-
нните, включени в самия годишник, 
докладът идентифицира найнале-
жащите предизвикателства и мер-
ки за повишаване на конкурентос-
пособността на българската ико-
номика:

• повишаване на квалификацията, с 
фокус върху дългосрочно безработ-
ните и младежката безработица. 

• ограничаване на корупцията и на 
укриването на данъци. 

• намаляване бюрокрацията и по-
ощряване на качествените адми-
нистративни услуги, включително 
чрез електронно управление.

•  Създаване на адекватна рамка за 
научнотехнологична и иноваци-
онна дейност – преминаване от це-

нова към иновационна конкурен-
тоспособност. 

• диверсификация на доставките на 
газ, подобряване на енергийните 
мрежи и енергийната ефективност, 
както и адекватно регулиране на 
възобновяемите енергийни източ-
ници.

С цел укрепване конкурентоспосо-
бността на българската икономика, 
Центърът за изследване на демокраци-
ята се възползва от всяка възможност 
за провеждане на срещи и дискусии с 
експерти в областта на икономиката, 
финансите и конкурентоспособност-
та. в тази връзка на 16 март 2012 г. се 
проведе дискусия с проф. Кевин дауд, 
икономист и финансист, известен с ра-
ботата и множеството си публикации 
в областта на оценката и управлението 
на финансовите пазари и рискове. той 
е почетен професор към университета 
в нотингам и гостуващ професор към 
Pensions Institute, Cass Business School, 
City University в лондон. по време на 
дискусията, проф. дауд представи със-
тоянието на банковото регулиране в 
света и подчерта рисковете от упраж-
няването на неправомерно влияние от 
страна на големите финансови инсти-
туции върху съответните регулаторни 
органи. Според него, висшите банкери 
следва да носят неограничена отговор-

: 2012

Policy Brief No. 34, 2012 .

Увод   
През 2012 г. България е включена за седми 
пореден път в най-стария и обхватен доклад за 
конкурентоспособността на нациите – Годишник 
на световната конурентоспособност (World 
Competitiveness Yearbook) на швейцарския 
Институт за развитие на управлението (Institute for 
Management Development - IMD). Самото 
присъствие на страната в годишника показва, че 
икономиката ú се нарежда сред 59-те най-важни 
инвестиционни точки в света и има достатъчно 
надеждни показатели, за да бъде оценена 
адекватно нейната конкурентоспособност.   

През 2012 г. България е една от 24-те страни, които 
подобряват своята конкурентоспособност. 
Страната се изкачва с една позиция до ранг 54  
(от 59) в класацията на общата 
конкурентоспособност. Макар и бавно, подобно 
подобрение е важно за страната, особено на фона 
на това, че по-голямата част от наблюдаваните 
икономики – 29 са регистрирали понижение на 
своята конкурентоспособност по време на 
глобалната икономическа криза. Въпреки лекото 
подобрение обаче, България остава една от най-
неконкурентоспособните икономики в класацията. 
С по-ниска позиция са само Аржентина, Украйна, 
Хърватия, Гърция и Венецуела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишникът на IMD за поредна година препоръчва 
да се приложат съответните адекватни мерки за: 

повишаване на заетостта, с фокус върху 

дългосрочно безработните и младежката 

безработица; 

справяне с корупцията и избягването на 

плащането на данъци;  

намаляване на бюрокрацията и поощряване на 

качествените административни услуги, 

включително изграждане на електронно 

правителство; 

поощряване на инвестиционната активност; 

въвеждане на мерки за финансиране на НИРД;  

диверсификация на доставките на газ, 

подобряване на енергийните мрежи и 

енергийната ефективност, поощряване на 

възстановяемите енергийни източници;  

подобряване на квалификацията на 

мениджърите, прилаганите счетоводни и 

одитни практики. 
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Проф. Кевин Дауд по време на дискусията на тема „Нови тенденции в банковите 
регулации и справянето с икономическата криза“, проведена на 16 март 2012 г.

ност пред обществото, с цел гаранти-
ране дългосрочната стабилност на ин-
ституциите, които те управляват.

през 2012 г. Центърът за изследване на 
демокрацията продължи да предста-
вя редица от своите публикации чрез 
Стокхолмската мрежа (http://www.
stockholmnetwork.org). тя предоста-
вя платформа за сътрудничество на 
повече от 130 аналитични центрове и 
институти от цяла европа. 

V. Оценка на въздействието на 
фондовете на ЕС в България

Центърът за изследване на демокра-
цията е член на Консултативния съвет 
по въпросите на европейските фон-
дове към парламентарната Комисия 
по европейските въпроси и контрол 

на европейските фондове. от 2010 г. 
Центърът  членува и в мрежата за 
експертна оценка на европейската 
кохезионна политика, формирана от 
генерална дирекция „Регионална и 
градска политика” на еК. Като част от 
тази мрежа, през 2012 г. Центърът ана-
лизира влиянието и ефективността 
на усвоените европейски фондове. 
подготвен бе тематичен доклад за вли-
янието на европейските структурни 
фондове, както и доклад за цялостна 
оценка на въздействието на предоста-
вените европейски средства. 

през 2012 г. тематичният доклад бе 
посветен на наличните в страната 
инструменти за финансов инже-
неринг. JEREMIE и JESSICA са двете 
европейски инициативи, които пре-
доставят финансиране за внедрява-
нето на инструментите за финансов 
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инженеринг в българия. заради сла-
бото структуриране и реализиране 
обаче, само един от достъпните меха-
низми е напълно функциониращ към 
края на годината – така нареченият 
„гаранционен фонд при първа загуба” 
(First Loss Portfolio Guarantee (FLPG), а 
няколко други фонда са в етап на ка-
питализация и начална фаза на фор-
миране.  Инструментите за финансов 
инженеринг допринасят за споделяне 
на риска, осигуряват повече гъвкавост, 
възможности за партньорство с мест-
ни финансови институции, както и  
полесен достъп до финансиране за 
развитието на малкия и средния биз-
нес. въпреки потенциалните ползи от 
тези финансови механизми, традици-
онното отпускане на грантови сред-
ства остава доминиращо в българия. 
това се дължи главно на липсата на 
опит и експертиза, но и на факта, че 
поголямата част от финансирането в 
българия в периода 2007 – 2012 г. е в 
публичния инфраструктурен сектор, 
финансовата подкрепа за който е не-
подходящо да бъде предоставена по-
средством инструментите за финан-
сов инженеринг. 

Изготвеният втори доклад в рамките 
на мрежата за експертна оценка на 
европейската кохезионна политика 
прави задълбочен преглед на пости-

женията на Европейската кохези-
онна политика в България през 
2011 г. и 2012 г. през 2012 година ус-
вояването на европейски средства от-
беляза ръст. общият дял на договоре-
ните средства в рамките на всичките 
седем оперативни програми (оп), 
нарасна до 84 % през август 2012 г., а 
този на реално изплатените се увели-
чи от 14 % през юли 2011 г. до 26.3 % 
към 1 септември 2012 г. в преследване 
на поголяма усвояемост и повишена 
ефективност, последните две години 
бяха белязани от съществено повиша-
ване на броя предприети оценки на 
различните оп. вътрешно пренасоч-
ване на средства между различните 
приоритетни оси и операции на оп, 
с цел ускоряване на усвояването на 
средства и избягване опасността от 
загубата им, беше сред найпопуляр-
ните мерки, предприети от управля-
ващите органи през 2011 г. и 2012 г.

*  *  *
през 2012 г. Икономическата програ-
ма на Центъра продължи да работи 
за повишаване на вътрешноорганиза-
ционния си капацитет, привличайки 
двама нови млади професионалисти в 
своя анализаторски екип. през годи-
ната Икономическата програма прие 
9 стажанта, които допринесоха за ус-
пешната екипна работа през 2012 г.
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Социологическа програма

през 2012 г. Социологическата програма съсредоточи усилията си върху 
следните приоритетни области: интеграция на мигранти и уязвими групи, 
защита на човешките права и оценка на публични политики.

• Политики за интеграция на мигрантите и уязвимите групи: през 
годината Социологическата програма разработи методи и показатели 
за оценка на постигнатите резултати и въздействието на различните 
политики за интеграция на мигрантите и други уязвими групи. 
Специално внимание беше отделено на ефективния отговор на трафика 
на деца в еС чрез анализ на текущите програми за подпомагане на 
жертвите и степента на устойчивото им реинтегриране в страните на 
произход и на  дестинация.

• започнато бе проучване на причините за крайната бедност сред ми
грантите с акцент върху българските роми мигранти в Италия и франция. 
продължи и работата в областта на социалното включване/изключване 
на традиционните етнически малцинства в страната.

• Популяризиране и защита на човешките права: Социологическата 
програма използва качествени и количествени методи при изследване 
осведомеността на служителите на „охранителна полиция” относно 
основните човешки права и борбата с дискриминацията като оцени 
въздействието на проведените обучения в три региона в българия.

• Превенция на тормоза в Интернет: Социологическата програма, за 
едно с българския център за безопасен интернет, продължиха да под
помагат младите хора, учителите, училищните психолози и родителите 
при идентифицирането на опасността и риска, произтичащи от тормоза 
и агресивното поведение в Интернет. беше осъществено обучение на 
учители и ученици за разпознаване на риска от кибертормоз.

• Оценка на публичните политики и програми: Социологическата 
програма увеличи капацитета си за разработване на методи и индикатори 
за мониторинг и оценка на публичните политики и програми в няколко 
ключови области – миграция и интеграция, правосъдие и вътрешни 
работи и насилието срещу деца.
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I. Политики за интеграция 
на мигранти и уязвими групи

Образователна интеграция 
на бежанците и децата 
търсещи убежище

през 2012 г. Социологическата про-
грама успешно приключи работата по 
изследването „Интегриране на децата 
на бежанци и търсещите убежище в 
системата на образованието в държа-
вите-членки на ЕС: Оценка и насърча-
ване на добри практики” (INTEGRACE). 
Събраните материали бяха публикува-
ни в наръчник, който представя изсле-
дователските инструменти и получе-
ните резултати. проучването обхваща 
27те държавичленки на еС, норвегия 
и 4 държави от западните балкани. 
основен акцент в националните докла-
ди е представянето на добрите прак-
тики в образователната интеграция 
на децата на бежанци и търсещите 
убежище (дбту). направени са стан-
дартизирани описания на избрани до-
бри практики в специално разработе-
ни обобщаващи таблици, които биха 
подпомогнали бъдещи изследвания 
в областта на образователната инте-
грация на дбту чрез предоставяне на 
референтна рамка за сравнителен ана-

лиз. прегледът на добрите практики 
в тридесет и две европейски държави 
позволи да се направят обобщения за 
цялостното развитие на политиките 
и практиките в образователната ин-
теграция на дбту в еС. наръчникът 
представи иновативна методология за 
„огледални” оценки на въздействието 
с цел да се идентифицират ключовите 
условия и параметри за трансферира-
не на добрите практики в областта на 
образователна интеграция на дбту в 
различни национални контексти.

на 8 юни 2012 г. в Центъра за изслед-
ване на демокрацията се проведе пуб-
лична дискусия на тема „Интеграция 
на децата на бежанци и търсещи убе-
жище в образователните системи на 
страните от европейския съюз: опитът 
на българия”. представени бяха пуб-
ликуваният наръчник и основните 
резултати от проведеното изследва-
не на образователната интеграция на 
дбту в българия. Сред участниците в 
семинара бяха гн Цветан петров, ди-
ректор на Центъра за интеграция към 
държавната агенция за бежанците, 
гжа маринела Радева, председател 
на Асоциацията за интеграция на бе-
жанци и мигранти, представители на 
върховния комисариат на оон за бе-
жанците – българия, гжа дора Иванова 
от фондация „петър берон” и др.

Сред найважните резултати от изслед-
ването са препоръките за подобряване 
на политиките в областта на образова-
телната интеграция на дбту. тяхната 
основна цел е да информират и под-
помогнат работата на служителите в 
сферата на образованието, отговорни 
за създаването и разработването на 
различни програми и политики за ин-
теграция на дбту както на национал-
но, така и на европейско ниво. въпреки 
че съдържанието и организацията на 
образованието и обучението са отго-
ворност на националните правител-
ства, общите предизвикателства при 

IntegratIng refugee
and asylum-seekIng ChIldren

In the eduCatIonal systems 
of eu member states
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закрилата на бежанците стимулират 
диалога и обмена на добри практи-
ки в целия еС. прегледът на добрите 
практики за интеграция на децата на 
бежанци и търсещите убежище в учи-
лищата обхвана безпрецедентен брой 
европейски държави с различен състав 
на бежанците и търсещите убежище, с 
разнообразни политики и практики в 
областта на интеграцията и миграция-

та, с различни образователни системи 
и модели на интеграция на дбту.  

въпреки че е изключително трудно да 
се обобщят всички национални осо-
бености, изведени на базата на ана-
лиза и заключенията в националните 
доклади и докладите за оценката на 
въздействието, могат да бъдат напра-
вени няколко ключови препоръки:

Държавата трябва да поеме основната отговорност за осъществява-
нето на образователната интеграция на ДБТУ. 

Необходимо е образователната интеграция на ДБТУ да се разглежда 
извън границите на традиционните концепции като например ези-

Публична дискусия на тема „Интеграция на децата на бежанци и търсещи 
убежище в образователните системи на страните от Европейския съюз: 
опитът на България”. От дясно на ляво: д-р Андрей Нончев, директор на 

Социологическата програма, Център за изследване на демокрацията;
д-р Мила Манчева, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията
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ковото обучение и запознаването с националната култура на приемащата 
страна. Социалната работа, психологическата помощ, специализираните 
програми за деца в детските градини, преподаването на майчиния език, 
творческите и развлекателните дейности и други, имат не помалко значе-
ние дбту да достигнат добро ниво на социален и психологически комфорт 
в приемащото общество.

Свободният и равен достъп до образование, независимо от правния 
статут и в съответствие със стандартите за правата на човека, трябва 
да бъде гарантиран за всички ДБТУ.

Изучаването езика на приемащата страна е от решаващо значение 
за успешното интегриране и академичните постижения на ДБТУ и 
то следва да бъде ключов елемент на предучилищното и училищно-
то образование.

Обучението по майчин език също така е от основно значение, защото 
доброто познаване на майчиния език е предпоставка за изучаването и на 
езика на приемащата страна.

Задължително е да се отчита и гледната точка на децата. дбту следва 
да се приемат като активни участници в процеса на образователната им ин-
теграция, а не само като пасивни потребители на услуги и образование.

Културната и спортната активност са доказали високия си интегра-
тивен потенциал. те помагат за предотвратяването и преодоляването на 
недоразумения и напрежение между учениците, насърчават креативността 
и междукултурния диалог, създават възможности за работа в екип и общу-
ване по забавен начин, увеличават участието и ролята на самите деца в об-
разователната интеграция.

Интегриране на децата бежанци и търсещи убежище в българската 
образователна система.

Резултатите от изследването бяха пред-
ставени и в статията „Интегриране на 
децата на бежанците и търсещите 
убежище в българската образователна 
система” от др Андрей нончев и др 
мила манчева, публикувана в акаде-
мичното списание „Социологически 
проблеми” (2012, бр. 12). тя тематизи-
ра основните проблеми на образова-
телната интеграция на дбту в сфери-
те достъп до образование, качество на 
образование, защита и овластяване на 
децата от тази група. Статията пред-
ставя и методология за „огледална 

оценка” на условията за репликиране 
на добри практики в различни нацио-
нални контексти в еС. заключението 
предлага обобщение на основните 
пропуски и необходимите подобре-
ния, които трябва да се извършат в 
системата на образователната инте-
грация на дбту в българия. 

по темата е подготвена и друга 
публикация на др мила манчева 
„Образование в движение: деца на бежа-
нци и търсещи убежище в системата на 
обществените училища в България”. тя 
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ще бъде публикувана в „Международни 
постижения в образованието: глобални 
инициативи за равенство и социална 
справедливост”, е. браун, А. Кръстева 
(ред.): мигранти, разселени и недоку-
ментирани, том. 6.

Социалните неравенства 
и разновидностите 
на (не)толерантност 
към имигрантите: 
случаят на България 
в контекста на Европа 

важна част от аналитичния профил 
на Социологическата програма са въ-
просите, свързани с миграцията. те 
бяха във фокуса на друга публикация, 
озаглавена „Социалните неравенства и 
разновидностите на (не)толерантност 
към имигрантите: случаят на Бълга-
рия в контекста на Европа”. Автори на 
статията са др Андрей нончев, Атанас 
Атанасов и Светла енчева. тя е публи-
кувана в специализираното списание 
International Journal of Sociology, т. 42, 
№ 3, есен 2012.

публикацията разглежда връзката 
между различните мигрантски про-
фили, статуса на мигрантите и нагла-
сите към тях в приемащото общество. 
Централната теза е, че отношението 
към мигрантите е социално констру-
ирано явление, което може да бъде 
експлицитно наблюдавано чрез де-
монстрираните различни нива на то-
лерантност в зависимост от социалния 
статус както на хората в приемащото 
общество, така и от социалноиконо-
мическия статус, расата, етническата 
принадлежност, религията, страна-
та на произход и т.н. на мигрантите. 
Анализът следва три ключови насоки:

1. проследяване на социалноиконо-
мическите, институционалните, 
политическите и културните тра-
диции на имиграцията в българия 
преди и след 1989 г.

2. Изследване на промените в общест-
вените нагласи към имигрантите, 
разглеждайки социалноикономи-
ческия статус, както и индивиду-
алните характеристики (например, 
доход, раса, етническа принадлеж-
ност, възраст) като независими про-
менливи.

3. тестване на хипотезата, че чувство-
то на несигурност по време на пост-
комунистическата трансформация 
може да доведе до поголяма нето-
лерантност към имигрантите.

за целите на сравнителния анализ е 
конструиран индекс „толерантност 
към чужденците” въз основа на данни 
от европейското социално изследва-
не. показателят оценява два основни 
аспекта: готовността да се приемат 
имигранти и оценката на приноса им 
към приемащото общество.

въз основа на емпиричните данни 
и извършения анализ са направени 
изводи за европейските политики за 
миграция и интеграция на имигран-
тите.   

Реинтеграция на децажертва 
на трафик 

през 2012 г. Социологическата про-
грама продължи изследователската 
си работа в областта на противодей-
ствието на трафика на деца като част 
от изследването „Подпомагане и реин-
тегриране на деца – жертви на трафик: 
насърчаване и оценка на добри практи-
ки в страните-източник и страните-
дестинация” (ARECHIVIC).

Центърът за изследване на демокра-
цията организира два семинара в Со-
фия, свързани с оценката на програ-
мите и политиките за интеграция на 
деца – жертви на трафик. присъства-
ха представители на партньорските 
организации: лудвиг болцман Ин-
ститут, (Австрия), фондация CENSIS 
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От ляво на дясно: г-жа Тимея Странска, „Хора в нужда”, Словакия;
д-р Андрей Нончев, директор на Социологическата програма, Център 

за изследване на демокрацията, България; г-жа Лоес ван Вилиген, член на 
Консултативния съвет на проекта ARECHIVIC, по време на семинар по оценка 
на програмите и политиките за интеграция на деца-жертви на трафик в София.

(Италия), „хора в нужда” (Словакия), 
университета в печ (унгария) и орга-
низацията за подкрепа на жертвите 
на престъпления (швеция). 

първият семинар се проведе на 2930 
март 2012 г. участниците представи-
ха изследователските резултати от 
осъществените оценки на национал-
ните програми за (ре)интеграция на 
децата – жертви на трафик. те спо-
делиха своите наблюдения по отно-
шение на националните системи за 
наблюдение и събиране на статисти-
ческа информация, както и различ-
ните национални подходи за опре-
деляне на настойници и дългосрочна 
реинтеграция на децата – жертви 
на трафик. дискусиите по време на 
семинара се съсредоточиха върху 
идентифицирането на пропуски в 
системите за интеграция на деца-
та – жертви на трафик на национал-
но ниво и върху препоръките за по-
добряване на тези системи. обсъдена 
беше методологията за идентифици-
ране на добри практики за подпома-

гане на деца – жертви на трафик и 
разработването на уеб сайт, който да 
подпомага заинтересованите страни, 
работещи с трафикирани деца.

по време на втория семинар, който се 
състоя в периода 2223 ноември 2012 г., 
участниците обсъдиха широк кръг от 
методологически и концептуални въ-
проси, както и основните резултати от 
изследванията на добрите практики за 
подпомагане на деца – жертви на тра-
фик, проведени в Австрия, българия, 
унгария, Италия, Словакия и швеция. 
въз основа на дискусията бе постиг-
нато съгласие по принципния под-
ход за сравнителен анализ на добрите 
практики в партньорските страни и 
тяхното представяне в специална  пуб-
ликация. бяха разгледани и основните 
типологии и разлики между шестте 
странипартньори по отношение зако-
нодателството и провежданите поли-
тики, насочени към трафик на деца и 
практическите програми за подпома-
гане на деца – жертва на трафик. 
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От ляво на дясно: г-жа Камелия Димитрова, научен сътрудник,
Център за изследване на демокрацията, и г-н Луиджи Белези, CENSIS, Италия,

по време на семинар за добрите практики за подпомагане на деца – 
жертви на трафик

основните резултати и заключения от 
проучванията в областта на подпома-
гане децата – жертви на трафик мо-
гат да бъдат обобщени в сравнителна 
перспектива:

• Страните източник (българия, 
унгария и Словакия) постигат по
голям напредък в изработването 
на политики за борба с трафика 
в съответствие с международните 
стандарти. Сред страните дестина-
ция (Австрия, Италия и швеция), 
Австрия противодейства по най
добър начин на трафика на деца 
чрез създаване на координационен 
орган за борба с трафика и чрез 
разработване на двугодишен план 
за справяне с проблема.

• във всички шест страни партньори 
липсват механизми за централизи-
рано събиране на данни, което е се-
риозна пречка за ефективното про-
тиводействие на трафика на хора, 

тъй като то не почива върху анализа 
на надеждни емпирични данни.

• липсата на механизми за събиране 
на данни и за външно наблюдение 
възпрепятства реалната оценка на 
политики и програми за борба с 
трафика на хора по отношение на 
тяхната ефективност, ефикасност и 
въздействие.

• във всички изследвани страни пра-
вителствата взимат участие в сис-
темата за подпомагане на деца – 
жертва на трафик като създават, 
лицензират или финансират цен-
трове за настаняване. доставчиците 
на услуги получават субсидии от 
държавния бюджет за поддържане 
на кризисни центрове и за оказване 
на помощ на жертвите на трафик. 
въпреки това съществуват индика-
ции, че финансирането е недоста-
тъчно.

• в нито една от страните няма из-
градени специализирани центрове 
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От ляво на дясно: Анна Италия, CENSIS, Италия, Луиджи Белези, CENSIS, 
Италия, д-р Мила Манчева, Центъра за изследване на демокрацията и Тимеа 

Странска, „Хора в нужда”, Словакия, по време на семинар за добрите практики 
за подпомагане на деца – жертви на трафик

за деца – жертви на трафик. вместо 
това те са настанявани или заедно с 
трафикирани възрастни, или с дру-
ги деца в риск /жертви на насилие. 

• всичките шест държави – членки на 
еС са ратифицирали съответните 
договори, свързани с противодей-
ствието на трафика на хора и защи-
тата на правата на детето. някои от 
основните права, например достъп 
до образование и здравеопазване 
са поставени в пряка зависимост от 
получаването на статут за пребива-
ване или убежище (с изключение 
на Италия).

• шестте странипартньори са рати-
фицирали Конвенцията за правата 
на детето, според която „найдо-
брият интерес на детето” трябва 
да е водещ във всички действия и 
мерки, които се отнасят до него, но 
нито една от държавите не е раз-
работила формални критерии и 
процедури за идентифициране на 

интересите на децата – жертви на 
трафик. 

• Съществена отлика в областта на 
закрилата на децата – жертви на 
трафик се наблюдава по отноше-
ние на децентрализираните под-
ходи за закрила и подкрепа на де-
цата в Австрия, Италия и швеция 
и централизираните системи в 
българия, унгария и Словакия. 

• децентрализираните практики на 
подкрепа на деца – жертви на тра-
фик в Австрия, Италия и швеция 
биха могли да имат както позитив-
ни, така и негативни ефекти. от 
една страна, те предоставят свобо-
да за развитие на добри практики 
в условията на регионално/местно 
вземане на решения. от друга стра-
на, децентрализираното предоста-
вяне на услуги би могло да доведе 
до разлики в качеството на инте-
грацията и закрилата в зависимост 
от нивото на ангажираност на слу-
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жителите в отговорните институ-
ции на местно равнище. 

• Централизираните системи за гри-
жа за детето в българия, унгария 
и Словакия, които са натоварени с 
традицията на институционална 
грижа, на този етап са показали 
ограничен потенциал за ефектив-
на дългосрочна реинтеграция на 
деца – жертви на трафик. 

• Ретрафикирането на деца – жертви 
на трафик изглежда значим про-
блем и в шестте странипартньори 
по проекта. няколко фактора, на-
пример липсата на формализира-
ни процедури за оценка на риска 
на национално равнище и на ре-
гулярна оценка на риска по време 
на предоставянето на грижата, не-
адекватната информация за децата 
след приемането им в институци-
ите и последно, но не и по значе-
ние – участието на семействата в 
трафика, допринасят за високия 
риск от повторно въвличане на 
жертвите в трафик.  

• Ключово предизвикателство при 
оценяването на дълготрайните ре-
шения за трафикираните деца в 
страните на произход (българия, 
унгария и Словакия) е липсата 
на систематизирани данни за пъ-
тищата на реинтеграция на де-
цата – жертви на трафик. Според 
наличната информация, в пове-
чето страни на произход същест-
вуват трудности в намирането на 
приемни семейства, които биха 
могли да предоставят грижи за 
децата – жертви на трафик. обща 
загриженост за дългосрочната ре-
интеграция на децата – жертви на 
трафик предизвиква тяхното често 
изпращане в институции. 

Миграция и бедност

през 2012 г. Центърът за изследване 
на демокрацията, в партньорство с 
организацията Regioplan (холандия), 

започна изследване на мобилността, 
миграцията и бедността в еС. 
Конкретните цели на изследването са:

• да се установят причините за ни-
щетата сред различните катего-
рии чужденци, свързани със зако-
нови ограничения или социални 
бариери;

• да предостави информация за 
степента на бездомност сред чуж-
денците и за характеристиките на 
бездомните мигранти;

• да се оценят политиките на нацио-
нално и местно ниво, насочени към 
решаване на проблема с бедността 
и поконкретно бездомността сред 
чужденците и да се идентифици-
рат добри практики;

• да се оценят силните и слабите 
страни на политиките и законода-
телството на еС при справянето с 
проблема за крайната бедност сред 
чужденците.   

II. Подкрепа и защита 
на човешките права

Европейска полиция 
и човешки права

Социологическата програма успешно 
приключи участието си в изследване-
то  „европейска полиция и човешки 
права”, фокусирано върху превенци-
ята на дискриминация от страна на 
полицейските служители. партньори 
в изследването бяха гд „охранителна 
полиция” на мвР, българският хел-
зинкски комитет, Комисията за защи-
та от дискриминация, федералната 
полиция на белгия, Криминалната 
разследваща полиция на област баден
вюртемберг (германия) и градската 
полиция на варшава. основна цел на 
изследването е да се оценят реалните 
предизвикателства пред полицейски-
те служители при изпълнение на слу-
жебните им задължения по отноше-
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Фигура 2. Моля, посочете признаци за дискриминация, 
които са Ви известни

ние зачитането на основните човешки 
права.

екипът на Социологическата програ-
ма проведе дълбочинни интервюта и 
количествени изследвания сред по-
лицията в областните дирекции на 
мвР в перник, пазарджик и София. 

Резултатите от тези изследвания по-
казват, че след преминаване на обу-
чение по антидискриминация, поли-
цейските служители много поясно 
разпознават проявите на дискримина-
ция по пол, раса, религия и сексуална 
ориентация.
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Фигура 3.  Ставали ли сте свидетели на случаи на дискриминация?

След обучението самата дискримина-
ция става поразпознаваема като фе-
номен. относителният дял на поли-

цейските служители, които твърдят, че 
никога не са били свидетели на случаи 
на дискриминация, е намалял двойно: 

Инструктаж за провеждане на социологическо проучване на тема
„Европейска полиция и човешки права“
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Фигура 4. Откъде найчесто получавате информация 
за спазването на правата на човека и защитата 
от дискриминация?

основните източници на информация 
по проблемите на дискриминацията 
и защитата на човешките права при 
полицейските служители са медиите 
и Интернет:

III. Превенция на тормоза 
в Интернет пространството

Социологическата програма, съвмест-
но с Центъра за безопасен интернет, 
продължи работата си по оценка на 
заплахите от тормоз в интернет, съв-
местно с партньори от Италия, Кипър, 
гърция, българия и унгария. някои от 
найважните резултати от тази иници-
атива са:

• Изработване на инструмент за са-
мооценка на риска за подрастващи 
и възрастни от тормоз в Интернет;

• Създаване и разпространение в учи-
лищата, участвали в инициативата, 
на електронен инструментариум за 
оценка на риска от онлайн тормоз;

• Изготвяне на ръководство за учи-
тели и педагогически съветници 
по проблемите на онлайн тормоза, 
заплахите в Интернет и секстинга. 
Ръководството съдържа видео мате-
риали с казуси и примери и може да 
бъде използвано в училищата в еС. 
преведено е на езика на всяка от стра
нитепартньори в инициативата.

в българия Центърът за изследване на 
демокрацията и Центърът за безопасен 
интернет проведоха обучение на учи-
тели и ученици от различни училища 
относно разпознаването на рисковете 
от Интернет тормоз. Инструментът за 
самооценка (онлайн въпросник) беше 
използван от повече от 200 ученици.

около една четвърт от учениците, кои-
то са попълнили въпросника, твърдят, 
че познават и в „реалния живот” всич-
ки хора, с които контактуват в Интернет. 
27 % познават лично почти всички, 
21 % – „повечето“, 8 % познават около 
половината и 18 % – само няколко.
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Фигура 5. Познавате ли лично всичките си контакти в интернет?

Фигура 6. Учителите/родителите говорят ли с вас 
за сигурността в интернет?
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въпреки че преобладават отговорите, 
че учителите и родителите говорят с 
децата си „достатъчно” за сигурнос-
тта в интернет, относителният дял на 
отговорилите с „малко” и „никога” е 
доста поголям от този на отговорили-
те с „доста” и „много“. Според данните, 
само 12 % от учителите и 14 % от роди-
телите говорят по тази тема „много“, 
докато 21 % от учителите и 22 % от ро-
дителите изобщо не говорят за това.

IV. Оценяване на публични 
политики и програми

през 2012 г. Социологическата програ 
ма подготви методологическо ръко
водство „оценка на социалното въз
действие“, в което се представят същ-
ността, технологията, възможностите и 
ограниченията на оценките на социал-
ното въздействие при различни социал-
ни интервенции. Ръководството включ-
ва практически пример за „огледална” 
оценка на социалното въздействие на 
евентуално приложение в българия 
на една добра италианска практика за 
образователна интеграция на деца на 
бежанци и търсещи убежище.

направена беше задълбочена оценка 
на програмите за подкрепа и реин-
теграция на деца жертви на трафик в 
шест страни – членки на еС – Австрия, 
българия, унгария, Италия, Словакия 
и швеция. основните изводи и заклю-
чения по отношение ефективността 
на програмите за деца – жертви на 
трафик са следните:

• мерките за защита и реинтеграция 
на деца – жертви на трафик биха 
могли да бъдат поефективни, ако се 
извършат промени на ниво страте-
гическо планиране и формулиране 
на политики. препоръчва се бъл-
гарските национални годишни про-
грами за противодействие трафика 
на хора и за закрила на децата да 

включват конкретни времеви рамки 
за изпълнение на ангажиментите, да 
посочват необходимите  ресурси, да 
очертават ясно разпределението на 
отговорностите и да съдържат инди-
катори за измерване на резултатите. 
присъствието на неправителствени 
организации в експертната група на 
националната комисия за борба с 
трафика на хора и на националния 
съвет за закрила на детето свидетел-
ства за гражданско участие в изра-
ботването и прилагането на поли-
тики и програми за деца – жертви 
на трафик. настоящите механизми 
за консултации между държавните 
органи и гражданското общество все 
пак биха могли да бъдат подобре-
ни, за да се осигури попълноценно 
интегриране на гледните точки на 
гражданските организации при раз-
работването и прилагането на поли-
тиките и програмите. подобряването 
на тези механизми е отговорност 
както на правителството, така и на 
гражданските организации.

• всички практически усилия и ре-
сурси за подкрепа и интегриране 
на децата – жертви на трафик в 
българия са концентрирани във 
фазите на включването в програми 
за закрила и оказване на кризисна 
помощ, докато третият етап – на-
мирането на дълготрайно реше-
ние на проблема, остава неразвит. 
Системата за идентифициране и 
насочване на децата – жертви на 
трафик функционира сравнител-
но успешно, тяхното настаняване 
и оказването на подкрепа в кризис-
ните центрове се развиват добре. 
наблюдават се обаче пропуски и 
несъвършенства, свързани с взаи-
модействието между институции-
те на местно равнище, липсата на 
ефективни правни услуги за деца – 
жертви на трафик, недостатъчният 
брой на социалните работници в 
общинските дирекции за социал-
но подпомагане, смесването в кри-
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зисните центрове на деца – жертви 
на трафик с други категории деца, 
удълженият престой на деца в кри-
зисните центрове, недостатъчното 
включване на родителите в проце-
са на реинтеграция, отсъствието на 
алтернативни образователни схеми 
за деца със специални образова-
телни потребности или нуждаещи 
се от поголяма сигурност.

• при третия найважен стадий в ре-
интеграционния процес – етапът на 
намиране на дълготрайно решение, 
липсват схеми за ефективно подпо-
магане и механизми за мониторинг. 
отсъствието на ефективни решения 
за настаняване освен при семейство-
то и роднините на децата – жертви 
на трафик може често да доведе до 
ретрафикиране и повторна викти-
мизация на децата. в този смисъл, 
инвестираните усилия в стадиите на 
настаняване и оказване на кризисна 
помощ се подкопават от зле про-
веждания и недостатъчно подпома-
ган процес на повторно връщане в 
семейството. от тази гледна точка 
предоставянето на услуги в кризис-
ните центрове може да се превърне 
в самоцел. ето защо е необходимо 
да се инвестират значителни уси-
лия в третата фаза на реинтегра-
ция, като усилията се насочат в две 
направления. първо, развиване на 
алтернативни общностнобазирани 
дълготрайни услуги за интеграция 
и настаняване, които да отговарят на 
нуждите на децата  жертви на тра-
фик. второ, предлагане и развиване 
на услуги за подкрепа за родители 
на трафикирани деца, насочване на 
адекватни ресурси, провеждане на 
обучения и наемане на достатъчен 
и квалифициран персонал в съот-
ветните центрове за социално под-
помагане.

• важна препоръка е да се увеличат 
ограничените понастоящем дър-
жавни средства за противодействие 
на трафика като цяло и за подпома-

гане на жертвите (особено децата) 
в частност. подобро финансиране 
на кризисните центрове и съответ-
ните общностнобазирани услуги 
за настаняване биха помогнали да 
се постигне подобро качество на 
предоставяните услуги, както и по
добра квалификация на персонала.

• важна област, която има ключово 
влияние при подпомагането на де-
цата – жертви  на трафик, е тази на 
съдебното преследване. липсата на 
ефективно наказание на извърши-
телите се отразява негативно в дъл-
госрочен план на децата, които не 
са напълно откъснати от мрежите 
за трафик. трафикираните деца не 
са достатъчно защитени в процеса 
на разследване, а специализирани 
правни услуги на практика липсват. 
ефективното прилагане на закона и 
на наказателните мерки при трафи-
киране на деца са изключително ва-
жни, като се вземат предвид честите 
случаи на включване на родители 
или близки роднини в това престъ-
пление. в този контекст е необходи-
мо да се обмисли идеята за създа-
ване на борд от специално обучени 
независими юристи, които да пред-
ставляват децата – жертви на трафик 
и да защитават найдобрия им инте-
рес в процеса на интеграция.

• Системата за подпомагане и реин-
теграция на деца – жертви на тра-
фик в българия ще спечели от съз-
даването на централизирана база 
данни. тя трябва да бъде поддър-
жана от националната комисия за 
борба с трафика на хора и в нея да се 
събира статистическа информация 
по съгласувани и ясно определени 
индикатори. Целта на тази база дан-
ни е да даде възможност за анализ 
на тенденциите в трафика на деца, 
включително на методите и форми-
те на трафикиране, профилите на 
жертвите, както и услугите за инте-
грация и нивото на интегриране на 
идентифицираните жертви.
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„Определям стажа си в Центъра за изследване на демокрацията като най-по-
лезната работа, която съм практикувала. В допълнение към ценните умения 
и знания, които придобих в Центъра, имах шанса да работя със забележител-
ни експерти, които днес смятам за свои приятели, както и да усетя една 
динамична, позитивна и приятелска работна среда. Не на последно място, 
стажът и безусловната подкрепа на екипа подпомогнаха изключително мно-
го кандидатстването и приема ми за магистърска програма в Колумбийския 
университет в Ню Йорк. Работата ми в Центъра надхвърли очакванията ми 
за придобиване на професионален опит, тя ми помогна да преосмисля образова-
нието и интересите ми от една нова гледна точка.”

Елена Радева, стажант в Социологическата програма в периода октомври – 
февруари 2012

V. Институционално 
сътрудничество 

Социологическата програма предос-
тавя експертен опит, главно от методо-
логическо и аналитично естество, при 
разработването на изследователски 
методи и инструменти, събирането и 
анализирането на данни, приложени-
ето на специализирани изследовател-
ски техники и инструменти. 

експерти от Социологическата про-
грама взеха участие в множество дър-
жавни, граждански и академични 
инициативи и форуми, между които:

• Консултативният съвет към минис-
търа на регионалното развитие и 
благоустройството – орган за кон-
султации, сътрудничество и диалог 
в името на постигането на прозрач-
ност на публичните политики;

• проучване на нагласите на поли-
цейските служители по отноше-
ние на антидискриминацията и 
защитата на човешките права, ко-
ординирано от гд „охранителна 
полиция” на мвР.

Стажантска програма

Социологическата програма актив-
но включва стажанти в изпълнени-

ето на основните си дейности. през 
2012 г. осем младежи са провели стаж 
в Социологическата програма за пе-
риод между два и шест месеца. те 
участваха в дейности като кодиране и 
анализ на данни, помощ при подгот-
вянето и провеждането на интервюта, 
записване и обработка на качествена 
информация, изготвяне на предложе-
ния за доклади за публични събития, 
както и за дизайн на уеб базирани 
инструменти. в допълнение, всички 
стажанти бяха включени в процеса 
на подготвяне на проекти, придоби-
вайки ценен опит в разработването 
на различни проектни документи и 
подпомагайки процеса с поемането 
на различни технически задачи.

Разнообразният образователен профил 
на стажантите (включващ социология, 
история, международни отношения, 
арабистика и масови комуникации) 
предостави на екипа на програмата 
различни гледни точки както към акту-
ални обществени проблеми, така и към 
специфичните тематични изследова-
телски области на програмата. от своя 
страна, стажантите придобиха практи-
чески умения и задълбочени познания 
в различни социални сфери, което им 
дава конкурентно предимство в стар-
тирането на тяхната кариера или при 
продължаване на образованието им.
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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

ПРЕСТЪПНОСТ
2010 – 2011

ЦЕНТЪР ЗА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ДЕМОКРАЦИЯТА

ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХИТЕ
ОТ ТЕЖКАТА И ОРГАНИЗИРАНАТА

ПРЕСТЪПНОСТ
2010 – 2011
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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 



68

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-



71

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-



75

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 



80

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.



Част втора
Администрация и управление
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Институционално развитие

Центърът за изследване на демокра-
цията е регистриран в Централния 
регистър на министерството на пра-
восъдието като неправителствена ор-
ганизация в обществена полза. този 
тип организации по закон имат до-
пълнителни задължения във връзка с 
финансовата отчетност и представяне-
то на годишни доклади за дейността.

през 2012 г. в Центъра бяха заети общо 
37 души, от които 31 души управлен-
ски и професионален персонал (в това 
число външни консултанти) и 6 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 оди-
торски отчет (от 1992 г.);

• Извършването на одит на отделни-
те проекти;

• публикуване на годишни отчети 
(от 1994 г.);

• Редовно публикуване на информа-
ция за дейността на интернет сайта 
на Центъра;

• предоставянето на информация за 
изпълняваните проекти и резулта-
тите от тях на средствата за масова 
информация;

• Издаването на широк спектър от 
анализи и доклади.

прилагането на добри управленски 
практики има решаващо значение 
за успеха на Центъра за изследване 
на демокрацията. през 2012 г. про-
дължи адаптирането към работа в 
променящата се среда на донорски 
програми и новите финансови ин-
струменти на европейския съюз за пе-
риода 20072013 г.: Седма рамкова про-
грама, европейския социален фонд, 
финансовите механизми в областите 
„правосъдие” и „вътрешни работи”. 
дейността на Центъра беше финан-
сирана и със средства по оперативни 
програми на българското правител-
ство, както и от Световната банка и 
Института отворено общество. в 
допълнение към даренията по про-
екти, диверсификация се осъщест-
вява и чрез участието в търгове на 
европейската комисия (чрез консул-
тантското звено проект 1).

през 2011 г. 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 сътрудни-
чество с водещи европейски неправи-
телствени организации и академични 
институции, Центърът се включи в 
общоевропейския дебат за оценка и 
формиране на политики в областта на 
сигурността на външните граници на 
еС, интеграцията на мигранти и уяз-
вими групи, общественото доверие в 
правосъдието, противодействие на 
компютърните престъпления.
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Дарения на книги и други публикации

през 2012 г. Центърът направи дарения от книги и учебни пособия на следните 
институции: 

1. Агенция „митници”
2. бургаски свободен университет
3. висш адвокатски съвет
4. висш съдебен съвет 
5. държавна  агенция „национална сигурност”
6. Комисия за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност
7. министерство на вътрешните работи
  Академия на мвР;
  главна дирекция „борба с организираната престъпност”;
  главна дирекция „гранична полиция”;
  главна дирекция „национална полиция”;
8. министерство на правосъдието
  главна дирекция „Изпълнение на наказанията”
9. национален институт на правосъдието 
10. национална агенция по приходите
11. нов български университет 
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Консултантските звена на Центъра: 
Витоша Рисърч и Проект 1

витоша рисърч еоод и проект 1 
еоод са 100 % собственост на Центъра 
и формират групата на Центъра за 
изследване на демокрацията. витоша 
рисърч еоод започва своята дейност 
като социологическа програма на 
Центъра и е обособено като отделно 
дружество през 2000 г. с цел подпо-
магане на дългосрочната финансова 
устойчивост на Центъра чрез навли-
зане на пазара на маркетинговите из-
следвания. управител на дружеството 
е директорът по научната дейност на 
Центъра.

проект 1 еоод е създадено след кон-
султации 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 из-
ползват взаимно своите човешки, фи-
зически и финансови ресурси, за да 
реализират подобре целите и мисия-
та си като гарантират ясно разделение 
на стопанските от нестопанските дей-
ности на групата.

през 2012 г. витоша Рисърч осъществи 
28 социални, икономически и марке-
тингови изследователски проекта. във 
връзка с тях са проведени над 20 хил. 
персонални и телефонни интервюта 
сред граждани, стопански и нестопан-
ски организации.

в рамките на ежегодния мониторинг 
на сивата икономика и корупцията, 

осъществяван от Центъра, витоша 
Рисърч проведе национални предста-
вителни изследвания сред население-
то и фирмите. наред с маркетингови-
те проучвания, през 2012 г. вР проведе 
изследвания в социалната и икономи-
ческата сфера както за български, така 
и за международни институции:

• галъп унгария (Световно изследва-
не – българия 2012)

• галъп европа (Изследване на мал-
ки и средни предприятия финан-
сирани от европейската инвести-
ционна банка)

• галъп европа (европейско изслед-
ване на фирмите, 20122013)

• Румънски Институт за Иконо
мически и Социални Изследвания  
(Социалноикономическо из-
следване на граничните зони на 
Румъния и българия, 20092015)

• държавна агенция за защита на де-
тето (оценка на осъществяването на 
националната стратегия за детето).

• унИЦеф българия (Карта на уяз-
вимите общности, 2012)

• университет мелбърн (полицейска 
корупция, 2012)

проект 1 еоод продължи работа-
та по проектирането и изграждане-
то на офис сграда на парцел на ул. 
„Александър Жендов” № 3 (в съсед-
ство със сегашната сграда на Центъра). 
Сградата е проектирана да отговаря 
на стандартите на българския съвет 
за устойчиво развитие. по този начин 
Центърът дава своя практически при-
нос за осъществяване на политиката 
на енергийна ефективност и устойчи-
во социалноикономическо развитие.
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Програмна и административна 
структура

Управителен съвет
др огнян шентов, председател на управителния съвет
владимир йорданов, Изпълнителен директор
Александър Стоянов, директор по научната дейност

Програмен съвет
ген. лейт. (о.р.) чавдар червенков, директор, европейска програма
др мария йорданова, директор, правна програма
др моис файон, финансов директор
Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма

Икономическа програма
Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма
тодор ялъмов, Старши анализатор
др тодор галев, Старши анализатор
николай тагаров, Старши анализатор
даниела минева, научен сътрудник
Илиян Илиев, главен експерт
деница манчева, Aнализатор
Стефан Карабоев, научен сътрудник
мартин Цанов, научен сътрудник
пламен шалъфов, научен сътрудник   

Правна програма
др мария йорданова, директор, правна програма
димитър марков, Старши анализатор и директор на проект
миряна Илчева, научен сътрудник
галина Сапунджиева, Сътрудник по програма
мария дойчинова, Сътрудник по програма

Социологическа програма
др Андрей нончев, директор, Социологическа програма
Светла енчева, Анализатор
Камелия димитрова, научен сътрудник
др мила манчева, Старши Анализатор
теодора луканова, Сътрудник по програма



91

Програма Сигурност
ген. лейт. (о.р.) чавдар червенков, директор, европейска програма
посланик бойко ноев, главен експерт
тихомир безлов, Старши анализатор
бойко тодоров, главен експерт
др емил Ценков, главен експерт
др филип гунев, Старши анализатор
др Атанас Русев, експерт
Росица джекова, Анализатор

Администрация
марияна янкова, Административен секретар
нели господинова, Административен сътрудник
Стефан георгиев, Системен администратор

Счетоводство
мария георгиева, главен счетоводител
биляна драмлийска, финансов координатор

Технически сътрудници
бойко тасев
Альоша първанов





Част трета
Финансов отчет





Център за изследване на демокрацията (Групата)

Консолидиран годишен финансов отчет

31 декември 2012 г.
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Доклад на независимия одитор

до общото събрание
на Център за изследване на демокрацията

29 юни 2013 г.

Доклад върху консолидирания финансовия отчет

ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на Център за 
Изследване на демокрацията и неговите дъщерни дружества („групата”), включващ 
консолидирания отчет за финансовото състояние към 31 декември 2012 година и 
консолидирания отчет за всеобхватния доход, консолидирания отчет за промените 
в собствения капитал, консолидирания отчет за паричните потоци за годината, 
завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни 
политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов 
отчет, в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане, приети в 
европейския съюз, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството 
определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа 
съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този 
консолидиран финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. нашият 
одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на международните 
одиторски стандарти. тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както 
и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на 
сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения 
и несъответствия.

одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски 
доказателства 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 
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предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези 
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за 
вътрешен контрол на предприятието. одитът също така включва оценка на уместността 
на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни 
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 представа 
за финансовото състояние на групата към 31 декември 2012 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. 

Светлана Симова
Регистриран одитор
ул. „пирински проход” 47, вх. г ап. 1
София
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(всички суми са в хил. лева) Прил. 31 декември 
2012 г. 

31 декември 
2011 г.

Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване 5 2 113 2 109
дълготрайни нематерилни активи 6 10 2
Инвестиционни имоти 7 345 356
Активи по отсрочени данъци 16 8 12
Общо дълготрайни активи 2 476 2 479

търговски и други вземания 8 283 641
парични средства и парични еквиваленти 9 1 230 941
Разходи за бъдещи периоди 629 202
Общо краткотрайни активи 2 142 1 784

Общо активи 4 618 4 263

Собствен капитал 2 499 3 068

Пасиви
задължения по заеми 11 258 241

(3)
Общо дългосрочни пасиви 255 241

търговски и други задължения 10 575 311
задължения по лизинг - -
финансирания за бъдещи периоди 12 1 283 623
задължения за данък печалба 6 20
Общо краткосрочни пасиви 1 864 954
Общо пасиви 2 119 1 195

Общо собствен капитал и пасиви 4 618 4 263

Ръководството е одобрило този финансов отчет, публикуван на страници 328 на 29 юни 2013 г. 
финансовият отчет е подписан от името на управителния съвет от:

владимир йорданов
Изпълнителен директор
29 юни 2013 г.

заверил съгласно одиторския доклад:

Светлана Симова
Регистриран одитор
29 юни 2013 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за финансовото състояние, 31 декември 2012 г.
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(всички суми са в хил. лева) Прил. 31 декември 
2012 г. 

31 декември 
2011 г.

приходи 13 1 186 2 078
Себестойност на продажбите 14 (1 739) (2 219)
Брутна печалба (553) (141)

други приходи от оперативна дейност - -
Административни разходи - -
загуби от обезценка - (49)
Оперативна печалба (553) (190)

финансови приходи (40) 16
финансови разходи (25) (27)
Нетни финансови
(разходи)/приходи

15 (15) (11)

Печалба преди данъци (568) (201)

Разход за данък върху печалбата 16 1

Нетна печалба за периода (568) (200)

Друг всеобхватен доход - -

Общ годишен всеобхватен доход (568) (200)

Ръководството е одобрило този финансов отчет, публикуван на страници 328 на 29 юни 
2013 г. финансовият отчет е подписан от името на управителния съвет от:

владимир йорданов
Изпълнителен директор
29 юни 2013 г.

заверил съгласно одиторския доклад:

Светлана Симова
Регистриран одитор
29 юни 2013 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за всеобхватния доход, 31 декември 2012 г.

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

Салдо на 1 януари 2011 г. 3 268
печалба за годината (200)
Салдо към 31 декември 2011 г. 3 068

Салдо на 1 януари 2012 г. 3 068
печалба за годината (568)
Салдо към 31 декември 2012 г. 2 499

Ръководството е одобрило този финансов отчет, публикуван на страници 328 на 29 юни 
2013 г. финансовият отчет е подписан от името на управителния съвет от:

владимир йорданов
Изпълнителен директор
29 юни 2013 г.

заверил съгласно одиторския доклад:

Светлана Симова
Регистриран одитор
29 юни 2013 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал, 31 декември 2012 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2012 г.

(всички суми са в хил. лв.) Прил. 31 декември 
2012 г. 

31 декември 
2011 г.

Парични потоци от оперативна 
дейност
(загуба)/печалба преди данъци (568) (201)

Корекции за:
Амортизации 5,6,7 96 111
нетни начислени приходи от лихви 3 1

(469) (89)

промени в оборотния капитал:
(увеличение)/намаление 
на материални запаси - -
(увеличение)/намаление на търговски 
и други вземания и отсрочени разходи (69) (384)
увеличение/(намаление) на търговски 
и други задължения 912 137
Паричен поток от оперативна 
дейност 374 (336)

получени лихви 13 12
платен корпоративен данък (4) (11)
Нетни парични потоци 
от оперативна дейност 383 (335)

Парични потоци от инвестиционна 
дейност
покупка на имоти, машини и 
съоръжения и нематериални активи (94) (59)
приходи от продажба на машини, 
имоти и съоръжения - -
Нетни парични потоци от 
инвестиционната дейност (94) (59)

За годината, приключваща на
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(всички суми са в хил. лв.) Прил. 31 декември 
2012 г. 

31 декември 
2011 г.

Парични плащания за финансова 
дейност
платени главници, лихви 
и комисионни - -
получени заеми - -
Нетни парични потоци 
от финансова дейност - -

Нетно (намаление)/увеличение на 
паричните средства и паричните 
еквиваленти 289 (394)
парични средства и парични 
еквиваленти в началото на годината 941 1 335
Парични средства и парични 
еквиваленти в края на годината 9 1 230 941

Ръководството е одобрило този финансов отчет, публикуван на страници 328 на 29 юни 
2013 г. финансовият отчет е подписан от името на управителния съвет от:

владимир йорданов
Изпълнителен директор
29 юни 2013 г.

заверил съгласно одиторския доклад:

Светлана Симова
Регистриран одитор
29 юни 2013 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2012 г.

За годината, приключваща на
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2012 г.

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

1. Резюме на дейността

Центърът за Изследване на демокрацията („организацията” или „ЦИд”) е органи-
зация с идеална цел, със седалище и адрес на управление в Република българия. 
Консолидираният финансов отчет на групата към 31 декември 2012 обобщава резулта-
тите на ЦИд и неговите дъщерни дружества витоша Рисърч еоод и проект 1 еоод 
(наричани „групата”).

Създаден в края на 1989 г., Центърът за Изследване на демокрацията е интердисципли-
нарен институт за публична политика, занимаващ се с ценностите на демокрацията 
и пазарната икономика. ЦИд е независима организация, съдействаща на процеса на 
реформи в българия, чрез влияние върху политическия процес и гражданското обще-
ство. основните цели на ЦИд са както следва:

• да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени 
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 европейския 
съюз в областта на правосъдието и вътрешния ред;

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

Центърът за Изследване на демокрацията притежава 100 % от капитала на своите 
дъщерни дружества витоша Рисърч еоод и проект 1 еоод.
витоша Рисърч еоод, създадено през 2000 г., се специализира в проучване на широка 
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 покупка, 
продажбата и отдаването под наем на недвижими имоти, управление на проекти и др.

Към 31 декември 2012 г. в групата работят 41 служители.

годишният финансов отчет на групата е одобрен от управителния съвет на 29 юни 2012 г.

2. Счетоводна политика

подолу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на  консолиди-
рания финансов отчет. 

2.1. База за изготвяне на  годишния финансов отчет

настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на 
международните стандарти за финансови отчети („мСфо”) при спазване принципа на 
историческата цена.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2012 г.

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

Консолидираният финансов отчет включва отчетите на ЦИд и неговите дъщерни дру-
жества към 31 декември всяка година. финансовите отчети на дъщерните дружества се 
изготвят за същия отчетен период като на дружествотомайка, използвайки последова-
телни 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 сдел-
ки между компании от групата, са елиминирани при консолидацията. нереализираните 
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 продължа-
ват да се консолидират до датата, на която този контрол престане да съществува. Където 
е необходимо, счетоводната политика на дъщерните предприятия е променена в съот-
ветствие с възприетата от групата политика.

дъщерните предприятия са всички предприятия (включително предприятия със спе-
циално 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 покуп-
ката. 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 оценяват 
първоначално по справедлива стойност в деня на придобиването независимо от раз-
мера нанеконтролиращото участие. положителна репутация има в случаите, когато 
стойността на придобиването е повисока от справедливата цена на нетните активи 
на придобитото дъщерно дружество. Ако стойността на придобиването е пониска 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 придобиване, 
намалена с натрупаните загуби от обезценка. за целите на теста за обезценка, от дата-
та 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 други 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 обек-
ти, създаващи парични потоци) и групата продаде дейност в рамките на този обект, 
то репутацията, свързана с продаванта дейност, се включва в балансовата стойност на 
дейността при определяне на печалбата или загубата от освобождаването от тази дей-
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2012 г.

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

ност. Репутацията, свързана с освобождаваната дейност се оценява въз основа на отно-
сителните 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 нетните 
активи, които не се притежават от групата и са представени отделно в отчета за дохо-
дите, а в консолидирания баланс са представени в собствения капитал, но отделно от 
собствения капитал на акционерите на компаниятамайка. придобитите неконтроли-
ращи участия се отчитат като се използва метод, при който разликата между цената на 
придобиване и балансовата стойност на дела на придобитите нетни активи се признава 
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 
(бележка 4).

Нови стандарти и разяснения, приложени от Групата:

нови и променени стандарти и разяснения, които са издадени, но все още не са задъл-
жителни за прилагане за финансови периоди, започващи на и след 1 януари 2012 г., 
не са приложени порано при изготвянето на този консолидиран финансов отчет. 
Ръководството 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 („функционална 
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 при-
лага 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.
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2.3. Имоти, машини и съоръжения

Имоти, машини, съоръжения и оборудване са представени по историческа стойност, 
която е намалена с начислените амортизации и загуби от обезценка. Историческата 
цена включва всички разходи, които са пряко свързани с придобиването и въвеждането 
в експлоатация на активите.

последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат 
като отделен актив, само когато се очаква, че групата ще получи бъдещи икономически 
изгоди свързани с употребата на този актив и когато отчетната му стойност може да 
бъде достоверно определена.

Амортизация се начислява на база на линейния метод върху оценения полезен живот 
на активите.

земите и разходите за придобиване на дълготрайни активи не се амортизират. 
Използваните 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 при-
добити по стопански начин – от месеца, когато активът е влязъл в експлоатация.

Когато балансовата стойност е повисока от възстановимата стойност, дълготрайният 
материален актив се отчита по неговата възстановима стойност.

2.4. нематериални активи

нематериалните активи придобити от групата се представят по цена на придобиване, 
намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка.

Последващи разходи

последващи разходи се капитализират в стойността на нематериалните дълготрайни 
активи само когато се увеличават бъдещите икономически изгоди, черпени от използ-
ването на актива.  всички други разходи се признават в отчета за доходите в момента 
на възникване.

нематериалните активи са амортизирани на база на линейния метод върху оценения 
полезен живот на активите, освен ако те имат неограничен полезен живот.
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2.5. Финансови активи

групата класифицира своите финансови активи в следните категории: финансови 
активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите; заеми и вземания; 
финансови активи, държани до падежа и финансови активи, на разположение за про-
дажба. Класификацията се извършва според целта, за която са придобити финансовите 
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 финан-
сови активи държани за търгуване.  финансов актив се класифицира в тази категория, 
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 2012.

Заеми и вземания

заеми и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или определени 
плащания, които не се котират на активен пазар. те са включени в краткосрочни акти-
ви, 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 еквиваленти  
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 ръко-
водството на групата възнамерява и има възможност да държи до падежа. тези финан-
сови активи се класифицират като дългосрочни, с изключение на тези, които са с падеж 
до 12 месеца след датата на баланса и които са признати като текущи  през отчетния 
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 категория. 
те се включват в дългосрочните активи, освен ако ръководство има намерение да про-
даде инвестициите в период до 12 месеца от датата на баланса.

през годината групата не притежава такива финансови активи.
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на датата на баланса групата оценява дали съществуват обективни доказателства, че 
финансов актив или група от финансови активи са обезценени. тестването за обезценка 
на търговски вземания е описано в (бележка 2.7).

2.6. Материални запаси

материалните запаси се посочват по пониската от цената на придобиване и нетната 
реализуема стойност. Разходът се определя по метода на ‘среднопретеглената стойност”. 
нетната реализуема стойност е равна на очакваната продажна цена при нормално про-
тичане на дейността, намалена с пряко свързаните с продажбата разходи.

2.7. Търговски вземания

търговските вземания се признават първоначално по справедлива цена, а впоследствие 
по амортизирана стойност, определена като се използва метода на ефективния лихвен 
процент и намалена с евентуална провизия за обезценка. провизия за обезценка се 
прави в случай, че съществува обективно доказателство, че групата няма да бъде в състо-
яние да събере всички дължими суми, съгласно първоначалните условия по отношение 
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  разликата между балансовата стойност на вземането и сегашната стойност на очак-
ваните 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 про-
дажба и маркетинг. Когато търговско вземане е несъбираемо, то е отписано от коректив-
ната сметка 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 банкови 
сметки, други високо ликвидни краткосрочни инвестиции с падеж до 3 месеца, както и 
банкови овърдрафти. в баланса овърдрафтите се включват като краткосрочно задълже-
ние в категорията на краткосрочните заеми. 

2.9. Инвестиционни имоти

Инвестиционни имоти са имоти, държани поскоро 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.
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Цената на придобиване включва всички разходи, директно свързани с придобиване-
то 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 рекласифицира в 
имоти, съоръжения и оборудване, неговата справедлива стойност към датата на рекла-
сификацията става цена на придобиване за последващо отчитане.

2.10. Заеми

заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с направените 
разходи по извършването на транзакцията. в последствие заемите се отчитат по амор-
тизируема стойност; всяка разлика между плащанията (нетно от разходите по извърш-
ването на транзакциите) и амортизираната стойността на заема се признава в отчета за 
доходите през периода на заема, като се използва метода на ефективната лихва.

заемите се класифицират като краткосрочни задължения, освен ако групата има безу-
словно право да отсрочи уреждането на задължението за период наймалко 12 месеца 
след датата на счетоводния баланс.

2.11. Отсрочени данъци

отсрочените данъци върху печалбата са определени изцяло, като се прилага балансо-
вия 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 приложени 
когато отсрочените данъчни активи се реализират или отсрочените данъчни пасиви се 
уредят.

отсрочени данъчни активи се признават до размера, до който е вероятно да възникнат 
бъдещи данъчни печалби, така че временните разлики да бъдат използвани.

2.12. Доход на наетите лица при пенсиониране

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотно-
шение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигури-
телен стаж работодателят групата е задължено да му изплати обезщетение, което вари-
ра между две и шест брутни месечни заплати към датата на прекратяване на трудовото 
правоотношение. Към 31 декември 2012 г. групата не е отчела тези задължения. 

2.13. Признаване на приходите

приходите включват справедливата стойност на продадените услуги, нетно от данъци 
върху добавената стойност и предоставени отстъпки.
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групата признава приходи, когато сумата на прихода може да бъде надеждно опреде-
лена и се очаква предприятието да получи бъдещи икономически изгоди съобразно 
критериите описани подолу. 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 опреде-
лена на база изразходеното време и средства. приходите от договори с цени определени 
според изразходеното време и извършените разходи се признава според договореното 
възнаграждение за отработените часове и съобразно извършените директни разходи.

приходите от договори с фиксирана цена за извършване на услуги се признават спо-
ред метода степен на завършеност. Според този метод приходът се признава според 
съотношението на извършената работа спрямо общите услуги които трябва да бъдат 
извършени.

при възникване на обстоятелства които могат да променят първоначалните оценки 
на приходите, разходи или степен на завършеност, то оценките се преглеждат. тези 
прегледи могат да имат ефект в увеличение или намаление на очакваните приходи или 
разходи и се отразяват в приходите за периода когато тези обстоятелства станат извест-
ни на ръководството.

Приходи от грантове и финансирания

грантове и финансирания от финансиращи организации се признават първоначално 
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.  

финансиранията, които покриват разходите на групата, свързани с изпълнението на 
проекта се признават в отчета за дохиде 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 мето-
да 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 про-
цент присъщ на инструмента и впоследствие отчита сконтото като приходи от лихви. 
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приходите от лихви по обезценените заеми се признават на база първоначалният ефек-
тивен 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 страната, 
като финансовата ситуация в българския финансов и реален сектор се влоши значител-
но от средата на 2008 г. през 2011 и 2012 г. някои сектори на икономиката на българия 
започнаха бавно да се възстановяват от рецесията и тя отчете растеж спрямо предход-
ната 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 икономическите, 
финансови и монетарни мерки, които правителството предприема, както и от данъчни-
те, регулаторни и политически промени.

Ръководството не е в състояние да предвиди всички промени, които биха имали вли-
яние върху сектора и пошироко 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 пълноценно 
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 групата 
в настоящата обстановка.

Влияние върху ликвидността

глобална финансова криза продължава да има значително влияние върху групата през 
2012 г. продължителността на кризата, както и забавеното възстановяване на индустри-
ите и банковия сектор, може да доведат до намаление в оперативните парични потоци, 
възможността за получаване на нови заеми, увеличение на разходите и забавяне във 
времето или намаляване на планираните капиталови инвестиции.

Влияние върху клиентите/заемополучателите

Клиентите или заемополучателите на групата може да бъдат повлияни от пониската 
ликвидност, която от своя страна би могла да окаже влияние върху тяхната способност 
да изплатят дълговете си. влошените оперативни условия за клиентите (заемополуча-
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телите) могат да повлияят и върху прогнозите за паричните потоци на ръководството и 
оценката на обезценката на финансовите и нефинансовите активи. доколкото подобна 
информация е налична, ръководството е отразило актуализираните преценки за очак-
ваните бъдещи парични потоци в своите оценки за обезценяване.

3.2. Фактори на финансовия риск

осъществявайки дейността си, групата е изложена на многообразни финансови риско-
ве: пазарен риск (включващ валутен и ценови риск), лихвен, кредитен риск и ликвиден 
риск. програмата на групата за цялостно управление на риска има за цел да намали 
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 във евро. 
Ръководството на групата счита, че свързаният с това валутен риск е минимален, тъй 
като курса на еврото към българския лев е фиксиран от бнб. 

б) Ценови риск
Ръководството на групата следи ценовия риск в контекста на очакваните бъдещи при-
ходи от оперативна дейност.

3.2.2. Лихвен риск

тъй като групата няма значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните 
парични потоци са до голяма степен независими от промените на пазарните лихвени 
нива.

групата разглежда лихвената си експозицията 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.

групата има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на 
услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

3.2.4. Ликвиден риск

предпазливото управление на ликвидния риск от страна на ръководството, осигурява 
на групата възможност за поддържане на достатъчно парични средства. 

таблицата подолу анализира финансовите пасиви на групата в съответните падежни 
групи на базата на оставащия период от счетоводния баланс към падежната дата на 
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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 
2012 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

търговски и други 
задължения 575 258 - -

Към 31 декември 
2011 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

търговски и други 
задължения 311 241 - -

4. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки

приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други фак-
тори, включително очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. 
достоверността 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 
последваща съществена корекция на балансовите стойности на активите и пасивите, са 
описани подолу:

Полезен живот на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи

представянето и оценката на имотите, машините и съоръжения и нематериални акти-
ви изисква ръководството, на база на счетоводни преценки, да направи предположения 
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 съби-
раемостта на вземанията. Към датата на изготвяне на отчетите, ръководството прави 
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 2011 г. 839 204 327 131 3 1 208 2 712
придобити - 5 - - - 56 61
отписани - - - - - - -
Към 31 декември 2011 г. 839 209 327 131 3 1 264 2 773

придобити - - - - - - 84
отписани - - - - - - -
Към 31 декември 2012 г. 839 209 327 131 3 1 264 2 773

Амортизация
Към 1 януари 2011 121 151 183 105 3 11 574
Разходи за амортизация 18 25 41 6 - - 90
отписана амортизация - - - - - -
Към 31 декември 2011 г. 139 176 224 111 3 11 664

Разходи за амортизация 11 25 41 6 83
отписана амортизация - - - - - -
Към 31 декември 2012 г. 150 201 265 117 3 11 747

Балансова стойност

Към 1 януари 2011 г. 718 53 144 26 - 1 197 2 138
Към 31 декември 2011 г. 700 33 103 20 - 1 253 2 109
Към 31 декември 2012 г. 689 18 62 18 3 1 323 2 113
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6. Нематериални активи

Програмни 
продукти

Общо

Отчетна стойност
Към 1 януари 2011 г. 66 66
отписани - -
Към 31 декември 2011 г. 66 66

отписани 10 10
Към 31 декември 2012 г. 76 76

Амортизация и обезценка
Към 1 януари 2011 г. 54 54
Разходи за амортизация 10 10
Към 31 декември 2011 г. 64 64

Разходи за амортизация 2 2
Към 31 декември 2012 г. 66 66

Балансова стойност
Към 1 януари 2011 г. 12 12
Към 31 декември 2011 г. 2 2
Към 31 декември 2012 г. 10 10
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7. Инвестиционни имоти

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
Към 1 януари
балансова стойност в началото на периода 356 367
Разходи за амортизация (11) (11)
Балансова стойност в края на периода 345 356

Към 31 декември
отчетна стойност 428 428
натрупана амортизация (83) (72)
Балансова стойност 345 356

Инвестиционните имоти на групата, представляват земи и сгради придобити в перио
да 2005 – 2006 година. Инвестиционните имоти се представят в баланса на групата по 
историческа стойност, намалена с начислените амортизации и загуби от обезценка.

8. Търговски и други вземания

Към 31 декември
2012 г. 2011 г.

търговски вземания 260 677
минус: провизии за обезценка на вземанията (25) (74)
търговски вземания, нетно 235 603
надплатен корпоративен данък 23 18
други 25 20

283 641

балансовата стойност на търговските и други вземания е близка до тяхната справедлива 
стойност.

9. Пари и парични еквиваленти

Към 31 декември
2012 г. 2011 г.

пари в брой 190 162
парични средства по разплащателни сметки 1 040 779

1 230 941
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10. Търговски и други задължения

Към 31 декември
2012 г. 2011 г.

задължения към свързани лица (прил. 17) 150 150
задължения към партньори и клиенти 401 140
възнаграждения и социални осигуровки 19 1
други 5 20

575 311

11. Задължения по заеми

Към 31 декември
2012 г. 2011 г.

главница по заеми към свързани лица 200 200
начислена лихва по заеми към свързани лица 58 41

258 241

Сумите по задълженията по заеми погоре представляват, заем отпуснат през 2009 г. от 
ИР Комюникешънс към проект 1 оод. Съгласно договора за заем годишният лихвен 
процент възлиза на 8 %.
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12. Финансиране за бъдещи периоди

Към 31 декември
2012 г. 2011 г.

еК – въвеждане на индикатори за интегрирано 
управление на делата в наказателното 
правораздаване - 139
еК – обучение на съдии и изследване
на престъпленията срещу околната среда
и замърсяването на моретата 84 -
еК – защита на пространствени метаданни
относно критичната подземна инфраструктура 40 -
еК – Интеграция на деца на бежанци в 
образователната система на странитечленки на еС - 42
Институт отворено общество (будапеща) –
добро управление или завладяване
на гражданското общество 55 14
еК – Алтернативни практики за разпореждане
с конфискувано имущество от престъпна дейност 17 94
еК – Реинтеграция на деца – жертва на трафик 103 103
еК – оценка на заплахите от тормоз в интернет - 29
еК – усъвършенстване на работата
на полицейските отдели за вътрешна сигурност
в странитечленки на еС 174 174
EK – преоценка на антикорупционните политики. 
глобалните тенденции и европейските отговори
на предизвикателствата на корупцията 132 -
гражданско общество за добро управление
и антикорупция в Югоизточна европа: изграждане 
на капацитет за мониторинг и застъпничество 114 -
Използването на конфискувано имущество
за социални цели – към създаването
на общосъюзни стандарти 93 -
еК – мониторинг на антикорупционната дейност
в европа – свързване на оценката на политиките
с измерването на корупцията 416 -
други 51 20
Общо финансирания по проектни дейности 1 279 615
финансиране за имоти, машини и съоръжения 4 8

1 283 623
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13. Приходи

приходите от дарения, финансирания и проекти за годината включват:

2012 г. 2011 г.
еК – оценка на заплахите от организираната 
престъпност 34 312
правителство на норвегия – норвежка програма
за сътрудничество – Към подобро управление
за устойчиво развитие на българия - 319
еК – Интегриране на децата на бежанци и търсещите 
убежище в системата на образованието
в държавитечленки на еС 136 152
еК – въвеждане на индикатори за интегрирано 
управление на делата в наказателното правораздаване 144 -
еК – новите престъпления в европа и политиките, 
основани на доверие 71 -
еК – Индикатори за доверието в правосъдната система - 113
еК – Реинтеграция на деца – жертви на трафик - 76
фондация фридрих еберт – национално изслеване
на престъпността; Скритата икономика в българия - 36
Институт отворено общество (будапеща) – добро 
управление или завладяване на гражданското общество 49 31
еК – Алтернативни практики за разпореждане
с конфискувано имущество от престъпна дейност 77 40
еК – подпомагане работата на доброволните 
организации в затворите в европа и западните балкани 25 16
еК – оценка на заплахите от тормоз в интернет 41 8
еК – гражданското общество в босна и херцеговина
в борбата срещу корупцията 52 39
други проекти 37 15

666 1 157
приходи от услуги 516 904
приходи от финансиране за ИмС 4 17

1 186 2 078
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14. Себестойност на продажбите

в себестойността на продажбите се включват:

2012 г. 2011 г.
Разходи за материали и консумативи 41 47
външни услуги 878 1 394
Амортизация 110 111
заплати и социални осигуровки 566 581
други разходи 144 86

1 739 2 219

15. Финансови разходи, нетно

2012 г. 2011 г.
приходи от лихви 13 16

13 16

Разходи за лихви (16) (17)
печалби/(загуби) от валутнокурсови
разлики, нетно (4) (5)
други финансови разходи (8) (5)

(28) (27)
Финансови разходи, нетно (15) (11)

16. Разходи за данъци

основните компоненти на разхода за данъци върху дохода за годините, приключващи 
на 31 декември 2012 г. и 2011 г. са:

2012 г. 2011 г.
текущи данъци - (3)
отсрочени данъци - 4
Разходи за данъци - 1
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Изменението на отсрочените данъчни активи и пасиви за финансовите години, при-
ключващи съответно на 31 декември 2012 г. и 31 декември 2011 г. са съответно:

31 декември 2012 г. 31 декември 2011 г. 2012 г. 2011 г.
Активи Пасиви Активи Пасиви нетно нетно

Имоти, машини, 
съоръжения
и оборудване - - 8 - - 8
търговски
задължения - - 4 - - 4
нетни отсрочени 
данъчни активи/
(пасиви) - - 12 - - 12

отсроченият данък за 2012 г. е изчислен на база приложимите за групата данъчни став-
ки, които представляват законово определената ставка за 2012 г. корпоративен данък 
върху печалбата, който е в размер на 10 %.

Движение на отсрочени данъци през годината

Баланс на 
1 януари 2012 г.

Приход в отчета
за доходите

Баланс
31 декември 2012 г.

Имоти, машини, 
съоръжения и 
оборудване 8 - 8
търговски
задължения 4 - 4
нетни отсрочени 
данъчни активи/
(пасиви) 12 - 12

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 документа-
ция за предходните пет години от настоящия данъчен период и да определят допълни-
телни 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

2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г.
Транзакции Вземания Задължения

АРК Консултинг 
еоод

договор
за консултански 
услуги - 60 - 48 150 150

фондация пИК договор за наем 45 45 - - - -
- - - - 258 241

ИР Комуникейшънс 45 105 - 48 408 391

Сделки с директори и други ръководни лица

групата също така има отношение на свързано лице с директори и служители с 
контролни функции. общата сума на изплатените възнаграждения, хонорари и 
социални осигуровки включени в разходите за външни услуги са, както следва:

2012 г. 2011 г.
борд на директорите 156 206

18. Събития след датата на баланса

няма значими събития след датата на финансовите отчети на групата, които да 
изискват специфично оповестяване.


