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Увод
всяка една година в най-новата история на българия се отличава със собствени об-
рати и изненади, но 2013 се оказа изключителна в много отношения. независимо 
че отбеляза седмата годишнина от присъединяването към еС, и 2013 не донесе 
дългоочакваните промени, свързани с установяването на върховенство на закона 
в страната. загубата на илюзии относно българската политическа система и про-
дължаващият икономически песимизъм засилиха необходимостта от мобилиза-
ция на гражданското общество за добро управление и просперитет в българия.

през 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията продължи да следва своя 
дългосрочен ангажимент по ключовите за страната въпроси посредством екс-
пертни анализи и формулиране на мерки и инициативи за публични политики 
на национално и европейско ниво. Центърът генерира и приложи нови подходи 
в разработването на ефективни публични политики в областта на правосъдие-
то и вътрешните работи, доброто управление, човешките права и миграцията, 
енергийната сигурност и конкурентоспособността.

през 2013 г. Центърът продължи мониторинга на конвенционалната престъп-
ност, както и разработването на политики за противодействие на организира-
ната престъпност и повишаването на общественото доверие към наказателното 
правосъдие в българия. беше публикуван обстоен анализ на най-добрите евро-
пейски практики за противодействие на корупцията в полицията.

Като част от общите усилия за добро управление на национално и регионал-
но равнище, Центърът продължи да координира работата на Инициативата 
за развитие и почтеност в Югоизточна европа (SELDI), международна антико-
рупционна мрежа от водещи граждански организации и експерти от югоизточ-
на европа. възприетият от SELDI метод на публично-частно партньорство оста-
ва предпочитаната от Центъра социална технология и инструмент за постигане 
на въздействие и значими практически резултати.

в хода на 2013 г. Центърът продължи и активната си работа в областта на човеш-
ките права и миграцията. в светлината на сирийската бежанска криза, Центърът 
положи усилия за въвеждането на измерими и устойчиви политики за интегра-
ция и социално включване на бежанците, включително чрез трансфер на добри 
европейски практики.

мониторингът на енергийната сигурност и конкурентоспособността с цел подобря-
ване икономическото управление и формулирането на политики остават във фоку-
са на работата на Центъра. верни на принципа, че това, което не може да се измери, 
не може и да се направи, въведохме Индекса на рисковете за енергийната сигурност 
на българия за постигане на повече прозрачност и откритост в диалога за енергий-
ната политика на страната за устойчиво развитие на енергийния сектор.
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