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Икономическа програма

през 2014 г. Икономическата програма фокусира своята дейност върху след-
ните области:

• Енергийна сигурност и устойчиво развитие. през 2014 г. Центърът 
продължи да информира българското общество по въпроси, свързани 
с енергийния сектор и в частност с енергийната сигурност, бедност и 
ефективност, както и ценообразуването на електроенергия за потреби-
телите, чрез редица доклади, анализи и медийни съобщения. докладът 
„управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в българия” 
представи индекс за рисковете пред енергийната сигурност в българия и 
изследва основните пропуски в управлението на сектора, както и риско-
вете от завладяване на държавата. Центърът започна работа по проек-
тирането на възможно най-добрите адаптивни стратегии за българските 
региони в главните енергийни сценарии на еС за 2050 г.

• Aнтикорупция. от ноември 2012 г. Центърът координира „Инициати-
вата за развитие и почтеност в Югоизточна европа” (SELDI) – най-голя-
мата коалиция на гражданското общество за антикорупция и добро уп-
равление, в която участват партньори от девет страни (Албания, босна и 
херцеговина, българия, хърватия, Косово, Република македония, черна 
гора, Сърбия и турция). през 2014 г. Центърът публикува Регионалния 
антикорупционен доклад на SELDI на тема „Антикорупция презареж-
дане: оценка на Югоизточна европа”. докладът обобщава данните от 
Системата за мониторинг на корупцията в страните от региона за пери-
ода 2002 – 2014 г. като включва резултатите от девет национални доклада 
за оценка на корупцията и предлага решения за справяне с регионал-
ните корупционни предизвикателства. през 2014 г. Центърът публикува 
своя десети национален доклад за оценка на корупцията за българия, 
участва в изготвянето на първия Антикорупционен доклад на еС като 
предостави данни за българския профил и допринесе за създаването на 
македонска антикорупционна платформа, включваща организации на 
гражданското общество и предостави техническа помощ за разработва-
нето на първия доклад за оценка на корупцията в македония.

• Скрита икономика. през 2014 г. Центърът за изследване на демокра-
цията, в сътрудничество с университета в шефилд (великобритания) и 
Института по публични финанси (хърватия) анализира и представи раз-
личните измерения на неформалността в европа. Центърът за изследване 
на демокрацията обедини усилия с Центъра за изследване и формиране 
на политики (македония) при въвеждането на инструменти за наблю-
дение и осведоменост по въпросите, свързани със скритата икономика в 
македония.
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• Конкурентноспособност и икономика на знанието. Икономи-
ческата програма допринесе за подготовката на годишника на световната 
конкурентоспособност на IMD за 2014 г., който включва годишна оценка 
на българската икономика. експертите от Центъра също така фокусира-
ха своята дейност върху изготвянето на доклада „Иновации.бг” за 2014 г., 
който представя надеждна оценка на иновационния потенциал на бъл-
гарската икономика, както и на състоянието и капацитета за развитие на 
българската иновационна система.

I. Енергийна сигурност 
и устойчиво развитие 

докладът „управление на енергий-
ния сектор и енергийна (не)сигурност 
в българия” разглежда основните 
проблеми на управлението на бъл-
гарската енергетика от гледна точка 
на енергийната сигурност на страна-
та. Анализът отбелязва наличието на 
всички признаци на завземане на дър-
жавната енергийна политика от част-
ни политически и корпоративни ин-
тереси, което засилва рисковете пред 
енергийната сигурност на страната, 
поражда лоши управленски и регула-
торни практики в сектора, и в крайна 
сметка води до увеличаване на цената 
на енергията за крайния потребител и 

за данъкоплатеца. Средата за инвести-
ции се влошава, а държавата се въвли-
ча в инфраструктурни проекти, които 
не съответстват на стратегическите й 
приоритети. застрашава се финансо-
вата стабилност на държавните енер-
гийни предприятия. докладът препо-
ръчва приемане и реално изпълнение 
на нова национална енергийна страте-
гия, тясно обвързана с приоритетите 
за създаване на европейски енергиен 
съюз и основана на обективен анализ 
на рисковете пред енергийната сигур-
ност на българия.

Икономическата програма на Центъра 
продължи да ангажира медиите с 
въпроса за енергийната сигурност 
чрез медийната бележка „енергийна 
(не)сигурност: решението на българ-
ския парламент за Южен поток за-
силва рисковете пред националната 
енергийна политика”. тя беше пуб-
ликувана вследствие на решението 
на парламента от 4 април 2014 г. за 
приемане на първо четене поправки-
те в Закона за енергетиката, с което 
се подчерта липсата на логика в на-
ционалната енергийна политика и се 
затвърди усещането, че не обществе-
ният интерес е движещата сила зад 
предложените промени. Решението 
изважда на показ най-сериозните про-
блеми на българската енергийна по-
литика, свързани с лошо управление 
и корупция. в политическия анализ 
„Ключови предизвикателства пред 
политиките за енергийна ефективност 
във вътрешния сектор” се посочва, че 
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българската икономика е най-енерго-
емката в европа. освен това, българия 
е силно зависима от други страни за 
своята енергия и следователно иконо-
миката и отделните домакинства, от 
своя страна, са уязвими по отношение 
на промените в цените. Според авто-
рите, една четвърт от потреблението 
на енергия в българия се използва в 
жилищния сектор и ако крайните 
потребители активно намалят своето 
потребление на енергия, това ще бъде 
най-бързият и най-рентабилният ме-
тод за допълнителни икономии в енер-
гетиката. от сериозна полза ще бъдат 
и нанамаляването на зависимостта от 
вноса на енергия, както и по-ниските 
сметки за енергия за потребители-
те и бизнеса. Според втория поли-
тически анализ на Центъра на тема 
„Икономическото управление и ефек-
тивността на държавния енергиен сек-
тор”, енергийният сектор на българия 
се характеризира със сериозни финан-
сови слабости, свързани с високи нива 

на задлъжнялост, ниска рентабилност 
и лошо управление. финансовата перс-
пектива на държавните предприятия 
се е превърнала в нарастващ проблем 
в периода 2011 – 2013 г. преглед на фи-
нансовото състояние на най-големите 
енергийни компании разкрива нале-
жаща нужда от ликвидност и рефор-
ма на методиката за ценообразуване, 
за да се премахнат дестабилизиращи 
субсидии, да се подобрят събирането 
на дългове и енергийния микс, както 
и да се инвестира в минимизиране на 
загубите при преноса на енергия.

въпросите относно управлението 
на енергийния сектор бяха обсъде-
ни по време на редица събития. на 
10 юни 2014 г. Центърът за изследва-
не на демокрацията организира съв-
местно с търговската камара на САщ 
във вашингтон кръгла маса на тема 
„енергийна сигурност в региона на 
черно море в навечерието на украин-
ската криза”. бившият по това време 

Участниците в кръглата маса: Енергийна сигурност в региона на Черно море
в навечерието на украинската криза, Вашингтон
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министър-председател на българия 
г-н бойко борисов бе основен говори-
тел на кръглата маса. Сред останали-
те участници бяха американски ком-
пании, представители на посолства 
на държави от черноморския регион 
и Централна и Източна европа, ба-
зирани във вашингтон институти за 
политика и представители на акаде-
мичната общност. г-н бойко борисов 
подчерта различните възможности за 
ефективно справяне с предизвикател-
ствата на високата енергийна бедност 
и зависимостта от вноса на енергия в 
българия. той изрази пълната си под-
крепа за създаването на европейския 
енергиен съюз, като отбеляза, че след 
украинската криза лидерите на еС са 
осъзнали значението на единна по-
зиция по основните въпроси в енер-
гийния сектор, като например един-
на цена на газта. г-н борисов заяви, 
че възможностите за инвестиции в 
българия не се ограничават само до 

енергийния сектор и неизползвани-
те резерви на природен газ, но също 
така включват туризма, инфраструк-
турата, селското стопанство и други. 
г-н филип финиело, старши мени-
джър по европейските въпроси към 
търговската камара на САщ, отбеляза 
неизследвания потенциал на трансат-
лантическото търговско партньорство. 
той посочи, че Камарата е твърд под-
дръжник на амбициозния и всеобх-
ватен договор за трансатлантическо 
търговско и инвестиционно партньор-
ство (TTIP), а също и че е особено не-
обходимо сътрудничество в областта 
на енергетиката. експерти от Центъра 
за изследване на демокрацията под-
чертаха важността на Международния 
индекс на рискове за енергийна сигур-
ност (IIESR), разработен от Института 
за енергетика на 21 век за количестве-
ното представяне на основните уяз-
вими места на енергийния сектор в 
българия и страните от черноморския 

Oбществено-политически форум „Енергийна (не)сигурност в България:
национални политики и европейски перспективи", София
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Международна конференция: Рискове пред енергийната сигурност и 
завладяването на държавата, София

регион. експертите също така отбеля-
заха, че уязвимите места на енергий-
ната сигурност са особено изострени в 
някои страни от Централна и Източна 
европа, включително българия, къде-
то растежът и икономическото разви-
тие са възпрепятствани от високите 
нива на енергийна бедност.

най-сериозният риск пред енергий-
ната сигурност на българия е залавя-
нето на държавата от местните частни 
интереси, както и от чуждите дър-
жавни интереси. тези въпроси бяха 
дискутирани по време на обществе-
но-политическия форум „енергийна 
(не)сигурност в българия: национални 
политики и европейски перспективи”, 
който се проведе на 25 юли 2014 г. в 
София. експерти от Икономическата 
програма представиха доклада на 
Центъра „управление на енергийния 
сектор и енергийна (не) сигурност в 
българия”, като обобщиха резултатите 

за българия от международния Индекс 
за рисковете на енергийната сигур-
ност, разработен със съдействието на 
Института за енергетика на 21-ви век 
към Американската търговска камара. 
Според последния индекс, българия 
има най-високия риск за енергийна-
та сигурност от всички наблюдавани 
75 държави. Сходни равнища на риск 
имат украйна, Сърбия и узбекистан. 
от съседните на българия страни пра-
ви впечатление сравнително добрият 
резултат на Румъния. Резултатите за 
българия показват, че независимо от 
наблюдаваната след 1980 г. тенденция 
към намаляване на рисковете пред 
енергийната сигурност на страната, 
основните слабости на енергийната 
система се запазват. ниската енергий-
на ефективност, разходите за внос на 
изкопаеми горива, както и високата 
зависимост от внос на природен газ 
и петрол са сред основните пречки 
пред подобряването на енергийната 
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сигурност на българия. експертите 
назоваха конкретни примери за лип-
са на прозрачност при управлението 
на българската енергетика – проекти 
като Южен поток, АеЦ „белене” и из-
граждането на седми реактор в АеЦ 
„Козлодуй“.

на 27 октомври 2014 г. Центърът 
за изследване на демокрацията и 
Инициативата за развитие и почте-
ност в Югоизточна европа (SELDI) ор-
ганизираха международна конферен-
ция на тема „Рискове пред енергийна-
та сигурност и завладяването на дър-
жавата”, заедно с подкрепата на отдел 
„публична дипломация” на нАто и 
главна дирекция „Разширяване” на 
европейската комисия. по време на 
конференцията бяха обсъдени рис-
ковете пред енергийната сигурност в 
Югоизточна европа и черноморския 

регион, а също и основните пробле-
ми на общата европейска енергийна 
сигурност по време на нестихващи-
те конфликти в Източна украйна. 
Сериозно внимание беше отделено 
на завладяването на държавата, кое-
то е специфичен рисков фактор пред 
енергийната сигурност на държавите 
от Югоизточна европа. експертите 
от Центъра подчертаха важността 
на нововъзникващите заплахи пред 
сигурността и обосноваха енергий-
ната сигурност като един от най-се-
риозните рискове пред държавите от 
Централна и Източна европа, както и 
тези от черноморския регион. Според 
тях, Русия е използвала комбинация 
между корупция и геополитически 
натиск, за да окаже влияние върху 
правителствата на държавите от тези 
региони, някои от които са и членове 
на нАто. Целта е била да ги накара 

Г-н Михаел Рюле, Ръководител на секцията енергийна сигурност в отдела
Нови предизвикателства пред сигурността в НАТО, по време на международната 

конференция „Рискове пред енергийната сигурност и завладяването
на държавата в Европа”, София
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да приемат политики, които не съвпа-
дат с техните национални енергийни 
стратегии и стратегии за сигурност, 
а по-скоро служат на чуждестранни 
частни и държавни интереси.

участниците в конференцията под-
чертаха и важността на европейската 
инициатива за създаване на енергиен 
съюз, който да бъде средство за гаран-
тиране на непрекъснат внос на енер-
гийни ресурси на приемливи цени. 
д-р велизар шаламанов, министър 
на отбраната на Република българия, 
подчерта важността на енергийната 
сигурност и ролята, която тя има за за-
пазване на суверенитета на държавите. 
той обясни, че зависимостта от други 
държави, без значение дали е енергий-
на или отбранителна, сериозно подко-

пава възможностите на страните да се 
справят с евентуално прекъсване на 
доставките. г-н михаел Рюле, ръково-
дител на секцията „енергийна сигур-
ност” в отдела „нови предизвикател-
ства” в нАто, коментира, че кризата 
в украйна е доказала важността на 
черноморския регион за осигурява-
нето на енергийна сигурност в европа. 
той наблегна на факта, че държавите-
членки на нАто са обещали да увели-
чат ролята и компетенцията на Съюза 
в областта на енергийната сигурност, 
но припомни, че гарантирането на 
сигурност на ключови енергийни ин-
фраструктури като тръбопроводи, 
нефтени и газови полета и рафинерии 
е все още прерогатив на държавите 
членки. д-р франк умбах, директор 
на европейския център за енергийна 

Д-р Тереза Сабонис-Хелф, преподавател в Националния военен колеж на САЩ 
във Вашингтон, по време на кръглата маса на тема „Европа и енергийната 

сигурност: Наближаващата зима и отвъд нея”, София
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и ресурсна сигурност, представи своя 
доклад, озаглавен „добро управление 
и примерът на проекта Южен поток”. 
чрез своята презентация той подчер-
та нова интересна тенденция за нама-
ляване на важността на руския газ за 
европейското потребление до 2050 г. 
д-р тереза Сабонис-хелф, преподава-
тел в националния военен колеж на 
САщ, закри конференцията, като от-
беляза, че енергийните компании имат 
отговорността да задоволяват някои 
от основните нужди на човечеството, а 
националните и европейските органи 
трябва не само да обмислят създаване-
то и прилагането на правила, но и да 
създават действащи механизми срещу 
повтарящи се нарушения на закона. в 
допълнение, д-р Сабонис-хелф изрази 
убеждението си, че политиците тряб-
ва да включат проучването на местни-
те енергийни ресурси и подобряване-
то на енергийната ефективност в своя 
инструментариум, с цел повишаване 

на енергийната сигурност. така те 
няма да трябва да разчитат единстве-
но на популистки инициативи, които 
предлагат само краткосрочни реше-
ния на най-належащите проблеми на 
сектора.

Mеждународната конференция за 
енергийна сигурност беше последвана 
от кръгла маса на тема „европа и енер-
гийната сигурност: наближаващата 
зима и отвъд нея”, организирана 
от Центъра на 28 октомври 2014 г. 
д-р тереза Сабонис-хелф, професор в 
националния военен колеж на САщ, 
беше основен лектор на кръглата 
маса. тя направи задълбочен анализ 
на темата, последван от дискусия. 
представителите на Центъра за из-
следване на демокрацията сравниха 
европейския и американския подход 
към въпросите на енергийната сигур-
ност и отбелязаха, че докато САщ са 
успели да насърчат енергийна незави-

Д-р Михаил Крутихин, старши партньор в консултанската компания 
RusEnergy, по време на дискусията Настоящата и бъдещата петролна

и газова политика на Русия, София
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симост чрез използване на нетради-
ционни енергийни ресурси, европа 
върви много бавно към развиване на 
вътрешния си ресурсен потенциал.

Центърът за изследване на демокра-
цията покани д-р михаил Крутихин, 
старши партньор в консултанската 
компания RusEnergy, който напра-
ви задълбочен анализ на най-новите 
тенденции в управлението на руския 
въглеводороден сектор. по време на 
дискусията на тема „настоящата и 
бъдещата петролна и газова политика 
на Русия”, която се проведе на 30 ок-
томври 2014 г., д-р Крутихин подчер-
та, че нефтеният и газовият сектор 
са жизненоважни за оцеляването на 
руската икономика. Според него за 
последните 14 години правителството 
е пренебрегнало развитието на други 
икономически области, което е нама-
лило гъвкавостта на руската икономи-
ка спрямо колебанията в цените на 
енергията и нестабилността на пазара. 
той посочи практиките на завладява-
не на държавата в областта на руския 
въглеводороден сектор и отбеляза, че 
нарастващото влияние на няколко 
души при вземането на решения в об-
ласт енергетика е довело до значител-
на неефективност, която е засегнала 
бъдещото икономическо развитие на 
страната.

през 2014 г. Центърът продължи сво-
ята работа в рамките на инициатива-
та „проспективен анализ на големи-
те социетални предизвикателства и 
иновативни политики” (FLAGSHIP) в 
европа, чрез която се цели да се по-
виши осведомеността и застъпниче-
ството. FLAGSHIP е амбициозно евро-
пейско проучване, за което Центърът 
допринася със своя опит в прилагане-
то на иновативни методи за изслед-
ване (форсайт анализ, големи масиви 
данни, изготвяне на индекси и т.н.) в 
областта на енергийната политика, 
антикорупцията и сивата икономика. 

през периода 2013 – 2016 г. FLAGSHIP 
цели да анализира алтернативните 
сценарии на дългосрочните демограф-
ски, правни, икономически, социални 
и политически развития в европа. 
Резултатът от тази проспективна дей-
ност ще бъде набор от препоръки за 
европейските институции, както и за 
всички заинтересовани страни, които 
се стремят да използват потенциала 
на прехода и на промените за бъдеще-
то на европейския съюз.

II. Регионално и международно 
сътрудничество в областта 
на антикорупцията

общият ефект на антикорупцион-
ните политики бяха основен фокус 
на изследванията и анализите на 
Икономическата програма на Центъра 
за изследване на демокрацията през 
2014 г.

Като се има предвид огромното зна-
чение на проблема с корупцията в 
Югоизточна европа, Центърът за из-
следване на демокрацията продължи 
насърчаването на усилията на граж-



34

данското общество за постигане на 
национален диалог при определяне-
то на ефективни мерки за противо-
действие. Инициативата за развитие 
и почтеност в Югоизточна европа 
(SELDI), координирана от Центъра, 
организира регионална конференция 
за добро управление и предизвика-
телствата пред антикорупционната 
политика в тирана на 13-14 ноември 
2014 г. Събитието беше осъществено в 
сътрудничество с Регионалната анти-
корупционна инициатива (RAI), член 
на инициативата SELDI. Страните 
от региона на Югоизточна европа 
(ЮИе) обсъдиха основните изводи 
от анализиите на корупцията и на 
прилаганите национални антико-
рупционни политики. Центърът за 
изследване на демокрацията пред-
стави Регионалния антикорупционен 

доклад на SELDI, който обобщава 
заключенията от национални анали-
зи и данни от социологически про-
учвания, проведени в девет страни. 
докладът предоставя оценка на разви-
тието на регионалната антикорупци-
онна политика в Югоизточна европа. 
Албанският център за икономически 
изследвания (ACER) отбеляза усили-
ята и отдадеността на мрежата SELDI 
през последните две години и под-
черта приноса на албанското прави-
телство, което одобри инициативата. 
експертите от Центъра за изследване 
на демокрацията предоставиха кра-
тък исторически преглед на развити-
ето на региона през последното де-
сетилетие, подчертавайки специално 
еволюцията на гражданското обще-
ство и неговото влияние в областта на 
антикорупцията.

въпреки някои важни постижения, свързани най-вече със стабилизира-
нето на демократичните институции, приемането на нормативна уредба 
в основните направления за противодействие на корупцията, намалява-
нето на т.нар. малка корупция (дребни подкупи) и повишаването на об-
ществената нетърпимост към корупцията, реформите в областта на анти-
корупцията и доброто управление в Югоизточна европа не са устойчиви. 
Антикорупционните политики и институции в региона имат нужда от въ-
веждането на периодичен инструмент за измерване на корупцията и напре-
дъка в доброто управление, базиран на виктимизационни изследвания, по 
подобие на специализираните изследвания на евробарометър, на монито-
ринга на Службата на оон по наркотици и престъпност и на Системата за 
мониторинг на корупцията, използвана в настоящия доклад.

Критични сектори с висока корупция и рискове за завладяване на държавата, 
като енергийния, трябва да бъдат разглеждани с приоритет. приоритетните 
мерки трябва да включват също:

• увеличаване на конкуренцията при обществените поръчки;
• подобряване на корпоративното управление на държавните предприя-

тия;
• прозрачно управление на мащабни инвестиционни проекти;
• засилване на отчетността и независимостта на енергийните регулаторни 

органи.

Източник: Доклад Антикорупция презареждане: Оценка на Югоизточна Европа, 
Център за изследване на демокрацията/SELDI 2014, стр. 19, 167.
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Изготвянето и публикуването на 
Регионалния антикорупционен доклад 
се основава на двугодишните усилия на 
членовете на SELDI. предварителните 
заключения от девет социологически 
проучвания и националните доклади 
за оценка на корупцията бяха диску-
тирани на 20 юни 2014 г. по време на 
семинар на тема Подобряване на упра-
влението в страните от Югоизточна 
Европа: погледът на гражданското об-
щество и нови публично-частни реше-
ния в Инстанбул, турция. дискусията 
се фокусира върху най-неотложните 
предизвикателства на управлението в 
региона и върху намирането на инова-
тивни решения на публично-частното 
партньорство. присъстващите се за-
познаха с резултатите на оригинална-
та регионална Система за мониторинг 
на корупцията, която предлага пре-
глед на напредъка в борбата с коруп-
цията в Югоизточна европа в периода 
2001 – 2014 г. главният инспектор към 
офиса по надзор на министър-пред-
седателя на турция подчерта шест 

ключови предизвикателства свързани 
с корупцията:

• всяко отклонение от правилата на 
демокрацията увеличава корупци-
ята.

• Страните, които имат проблеми 
с управлението, също така имат и 
проблеми с корупцията.

• Равноправието трябва винаги да 
бъде комбинирано с правосъдие.

• в турция и останалите държави 
всички разпоредби, свързани с 
имунитетите следва да бъдат пре-
махнати, когато става въпрос за 
престъпления, свързани с коруп-
ция.

• противодействието на корупцията 
изисква не само политическа воля 
(т.е. спонтанна реакция), но и поли-
тическа решимост (т.е. продължи-
телен ангажимент).

• държавата трябва да има добър 
институционален план за противо-
действие на корупционните прес-
тъпления. все още не е ясно дали е 

Семинар: Подобряване на управлението в страните от Югоизточна Европа: 
погледът на гражданското общество и нови публично-частни решения, 

Инстанбул, Турция
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нужно да има една или повече ин-
ституции за справяне с проблема. 
Страните трябва да инвестират не 
само в институциите, но и в хората, 
за да ги образоват и изградят соци-
ални ценности.

тори на корупция, докато Албания 
и българия показват най-високите 
стойности на индекса на корупционен 
натиск и най-високия дял на хора от 
населението, които посочват, че им е 
бил поискан подкуп. 

Корупция и антиКорупция в България (2013 – 2014 г.)

Policy Brief No. 46, ноември 2014 г.

основни изводи

През 2014 г. Системата за мониторинг на корупцията ре-
гистрира най-високите равнища на участие на българското 
население в корупционни сделки за последните 15 години. 
През последната година в страната са реализирани средно 
около 158 000 корупционни сделки на месец.

→ повечето корупционни сделки се извършват по иници-
атива на държавната администрация, чиито служите-
ли упражняват корупционен натиск върху гражданите, 
на които се налага да използват административните 
им услуги. Податливостта на корупция на гражданите 
през 2014 г. е на равнище, сходно на наблюдаваното 
през 1999 г., въпреки покачващата се нетърпимост към 
корупционното поведение. В бизнес сектора ефектив-
ността на корупцията като метод за разрешаване на 
проблеми се повишава през 2014 г. Повечето фирми ня-
мат доверие на публичните институции и не смятат, че 
получават равноправно третиране в съда.

→ Поради твърде високите равнища на участие на българ-
ското население в корупционни сделки наказателно-
правните инструменти са неефективни и неадекватни. 
Първо, защото мащабът на проблема надхвърля капа-
цитета на органите на наказателното правораздаване. 
Второ, защото правоприлагащите органи са превзети 
от частни икономически и политически интереси, които 
осуетяват и делегитимират действията им.

→ През 2014 г. българското общество стана свидетел и на 
проявления на политическа корупция в застрашителен 
мащаб. Възходът и падението на Корпоративна търгов-
ска банка недвусмислено демонстрираха, че завладя-
ването на държавата от частни интереси е достигнало 
дори до най-силните правоприлагащи органи като Про-
куратурата, финансовото разузнаване и Централната 
банка. Сагата „Южен поток” от своя страна разкри колко 
високо е достигнала корупцията в държавните институ-
ции, предвид това, че интересите на трети страни успяха 
да диктуват условия на българския парламент и българ-
ското правителство за сметка на българските и европей-
ските интереси.

→ Повишаването на административната и политическата 
корупция през 2014 г. става на фона на продължаващата 
неспособност на висшия съдебен съвет да посрещне 
предизвикателството да гарантира, че прокуратурата и 
съдът ще се борят успешно с корупцията и завладява-
нето на държавата. Все още не е постигнато адекватно 
натоварване на съдилищата и прокуратурата; това съз-
дава възможности за забавяне на делата и повишава 
корупционните рискове. Неразрешен остава въпросът и 
за неутрализирането на политическите и други влияния 
в работата, подбора и назначаването на служителите в 
съдебната система.

равнища на корупция 
и въздействието им върху 
отделните обществени 
сектори

Опитите за оценка на разпространението на ко-
рупцията обикновено се сблъскват с два пробле-
ма. Първо, проблемът за дефинирането, регистри-
рането и наказателното преследване на случаите 
на корупция. Второ, измерването на разпростра-
нението на корупционните сделки (регистрирани 
или не) за определен период. Тези два аспекта на 
обясняване на равнищата на корупция дават раз-
лични по величина резултати. Случаите на коруп-
ция, достигнали до правоприлагащите органи, са 
много малка част от корупционните сделки, които 
се осъществяват ежедневно. Основната причина 
за това е високата латентност на корупционната 
виктимизация (жертвите нямат интерес да съоб-
щават за това закононарушение). Това ограничава 
степента, в която органите на съдебната власт мо-
гат ефективно да противодействат на корупцията.

Освен данните, събирани чрез СМК като диагно-
стичен инструмент, информация за разпростра-
нението на корупцията се съдържа и във ведом-
ствената статистика (на полицията и на съдебната 
система). Проблем при последната представляват 
латентността (разпространение на престъпления-
та, за които не е съобщено на компетентните ор-
гани) и/или неспособността на правоприлагащи-

Тази публикация 
се осъществява с подкрепата на 

Фондация „Фридрих Еберт”, бюро България

представителите на Центъра за из-
следване на демокрацията представи-
ха Системата за мониторинг на коруп-
цията, използвана от инициативата 
SELDI и подчертаха, че корупцията е 
широко разпространено явление, кое-
то обхваща множество сложни видове 
поведение на различни нива – адми-
нистративни, политически и др. те из-
тъкнаха, че Системата за мониторинг 
на корупцията, която се основана на 
социологически проучвания, е един 
от малкото инструменти за обективно 
измерване на корупцията. Системата 
предоставя и данни, коренно различ-
ни от административните и съдебни 
статистики. тя има за цел да направи 
оценка на предпоставките, действи-
телния опит и възприятията на ко-
рупцията, както и на ефективността 
на правителството в борбата с коруп-
цията. Според резултатите, хърватия 
и турция отчитат най-ниски индика-

българският доклад за оценка на ко-
рупцията, издаден през 2014 г., отразя-
ва няколко ключови момента:

• през последните години българи-
те са допуснали да бъдат въвлечени 
средно в по около 158 000 корупци-
онни сделки месечно.

• повечето корупционни сделки са 
били инциирани от администра-
цията чрез оказване на корупцио-
нен натиск върху тези, които тър-
сят публични услуги.

• високите нива на участие в коруп-
ция на българското население пра-
вят инициативите за прилагане на 
наказателното право неефективни 
и неадекватни.

• едновременното повишаване на ад-
министративната и политическата 
корупция през 2014 г. се наблюдава 
на фона на продължаващия неус-
пех на висшия съдебен съвет да се 
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Единадесети обществено-политически форум за противодействие
на корупцията: Антикорупционни политики срещу завладяването

на държавата, София
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изправи пред предизвикателството 
и да гарантира, че прокуратурата и 
съдилащата адекватно ще се спра-
вят с корупцията и завладяването 
на държавата. Структурата на съ-
дебната власт все още не предоста-
вя гаранции за бързо, точно и про-
зрачно прилагане на закона.

на 11 декември 2014 г. Центърът за 
изследване на демокрацията органи-
зира единадесетия обществено-поли-
тически форум за противодействие 
на корупцията: Антикорупционни 
политики срещу завладяването на 
държавата. д-р огнян шентов, пред-
седател на уС на Центъра, обясни, че 
се наблюдава връх в политическата 
корупция, дори извън злободневните 
скандали със съдебната система. Като 
пример за завладяването на държавата 
от чужди или местни частни интере-
си той посочи управлението на голе-
мите инфраструктурни проекти като 
„белене” и „Южен поток”. г-жа Румя-

на бъчварова, заместник министър-
председател на българия, коментира 
доклада за оценка на корупцията и го 
окачестви като смел, добре аргумен-
тиран и с недвусмислени заключения. 
Според г-жа бъчварова българия се 
нуждае от нов план за действие при 
борбата с корупцията. тя посочи кон-
кретни мерки и предостави на аудито-
рията ясна перспектива за това какво 
е нужно да се направи в страната за 
справяне с проблема.

важността на доклада за оценка 
на корупцията и спешната нуж-
да от реформи бяха посочени от 
гн Константин Пенчев, ом-
будсман на Република българия,  
гн Андрей Янкулов, заместник-ми-
нистър на правосъдието и гн Делян 
Добрев, председател на Комисията 
по енергетика към народното съ-
брание. Гн Филип Гунев, замест-
ник-министър на вътрешните работи 
подчерта, че са нужни сериозни дъл-

Среща на Управителния комитет на инициативата SELDI, посветена на ролята 
на организациите на гражданското общество при осъществяване на регионални 

антикорупционни политики, София
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госрочни инвестиции в хора и време, 
за да се противодейства на наблюда-
вания критичен корупционен риск. 
Гн Илиян Василев, почетен пред-
седател на българския икономически 
форум потвърди тезата, че в бълга-
рия има завладяване на държавата и 
даде за пример непрозрачното и не-
контролирано формиране на цената 
на бензина, природния газ и дизела. 
Доц. Кристиан Таков, преподавател 
по право в Софийския университет 
и председател на Арбитражния съд 
при бтпп, гжа Павлина Панова, 
заместник-председател на върховния 
касационен съд и председател на на-
казателната колегия на съда, и гжа 
Нели Куцкова, съдия в Софийския 
апелативен съд, дискутираха анти-
корупционните мерки, насочени към 
съдебната система.

на 28 октомври 2014 г. в София 
Центърът за изследване на демокра-
цията беше домакин на срещата на 
управителния комитет на инициа-
тивата SELDI, посветена на ролята 
на организациите на гражданското 
общество при изпълнението на ре-
гионалните програми за борба с ко-
рупцията. дискусията се фокусира 
върху управлението и развитието на 
организациите на гражданското об-
щество. представителите на Съвета 
за регионално сътрудничество обсъ-
диха изпълнението на Стратегията 
за Югоизточна Европа 2020 и 
Регионалната програма за борба с ко-
рупцията чрез публично-частни парт-
ньорства. Съветът за регионално съ-
трудничество описа работата на орга-
низацията и представи Стратегията 
за Югоизточна Европа 2020: Работни 
места и просперитет в европейската 
перспектива. Инициативата е изгра-
дена да отговаря на характеристиките 
на региона на ЮИе, като се концен-
трира върху икономическия растеж 
и отразява Стратегията Европа 2020. 
Стратегията на Югоизточна Европа 

2020 се основава на пет стълба, сред 
които „управление на растежа”, насо-
чен към ефективни публични услуги 
за борба с корупцията, както и проти-
водействие на скритата икономика за 
улесняване на средата за растеж.

през 2014 г. Центърът за изследване 
на демокрацията публикува доклада 
„Адресиране заплахата от измами и 
корупция при обществените поръч-
ки: преглед на най-добрите подходи”, 
който е базиран на идеи, представени 
по време на международния семинар 
„европейските финансови интереси 
под заплаха: нови подходи за оценява-
не на риска от злоупотреби с общест-
вени поръчки и финансови средства от 
европейските фондове”, проведен в пе-
риода 31 октомври – 1 ноември 2013 г. 
в София с подкрепата на европейската 
служба за борба с измамите (OLAF). 
описаните най-добри практики раз-
глеждат от различни гледни точки за-
плахата от измами и корупция и имат 
за цел да предоставят на експертите 
от Румъния и гърция набор от най-съ-
временни подходи за справяне с тази 
заплаха в сложните многопластови 
системи за обществени поръчки.
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Центърът за изследване на демокраци-
ята е част от многомащабния европей-
ски проект „преразглеждане на анти-
корупционните политики: световни 
тенденции и европейски отговори на 
предизвикателствата на корупцията” 
(ANTICORRP), който използва екс-
пертизата на двадесет изследовател-
ски групи в шестнадесет европейски 
страни. през 2014 г. Центърът за из-
следване на демокрацията доприне-
се за изготвянето на втория доклад 
по ANTICORRP: „Антикорупционна 
фронтова линия” и главата относно 
антикорупцията в българия. Авторите 
от Центъра за изследване на демокра-
цията отбелязват, че корупцията е 
ключов елемент при разбирането на 
българския режим на управление, т.е. 
начинът, по който политическата и ад-
министративната власт са придобити, 
използвани, структурирани, делегира-
ни и възпроизведени. докладът под-
чертава, че българското управление 
се е подобрило от 1998 г. насам, по-
специално по отношение на админи-
стративната (дребна) корупция, но все 
още не се е превърнало в управление 
на отворения достъп. през февруари 

2014 г. Центърът за изследване на де-
мокрацията представи анализ на бъл-
гарското управление и политики в об-
ластта на корупцията. Според анализа 
е необходимо внимателно преосмис-
ляне на ефективността на системата и 
оценка на напредъка в борбата срещу 
корупцията и организираната прес-

все по-големи очаквания се възлагат на обществените поръчки. Стратегия 
2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на европейския съюз 
призовава към постигането на цели, вариращи от създаване на условия за 
бизнеса да прави иновации до преминаване към икономика с ниски нива на 
въглеродни емисии, като в същото време се гарантира най-ефективното из-
ползване на обществени средства. във времена на висок публичен дефицит, 
ефектът на потенциалните спестявания – очакван да дойде от по-добрите 
правила при обществените поръчки – върху баланса на публичния сектор 
се очаква с нетърпение. нарастващите надежди, че правителствените по-
ръчки ще продължат да допринасят за икономическия просперитет, как-
то и за множество други цели, обаче изискват тяхното регулиране да бъде 
постоянно модернизирано и приведено в съответствие с икономическите 
реалности. Редица пречки трябва да бъдат преодолени, за да може общест-
вените поръчки да постигнат желаните социални цели. най-важните сред 
тях са заплахата от измами и корупция.

Източник: Център за изследване на демокрацията, 2014 г.: Адресиране заплахата от измами 
и корупция при обществените поръчки: Преглед на най-добрите подходи, стр. 9.
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Антикорупционен форум, Скопие

Участници в регионалната конференция за добро управление
и предизвикателства пред антикорупционната политика, Тирана

тъпност, както и оценка на това дали 
българия може да бъде считана за ус-
пешна в антикорупционните си мер-
ки. проучването показа, че българия 
е постигнала известен напредък в своя 

преход от патримониализъм до от-
ворен достъп, но основните характе-
ристики на режима й на управление 
остават тези на конкурентноспособен 
патримониализъм. в правно отноше-
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ние българия демонстрира характе-
ристики на държава с отворен достъп, 
но се наблюдават и проблеми в прак-
тическото прилагане на правилата.

Като част от мрежата местни корес-
понденти към генерална дирекция 
„вътрешни работи” на европейската 
комисия, Центърът за изследване на 
демокрацията подготви българската 
част от първия доклад на еС за борбата 
с корупцията. в доклада, публикуван 
през февруари 2014 г., европейската 
комисия заявява, че българия трябва 
да защитава антикорупционните ин-
ституции от политическото влияние, 
а назначенията на ръководни пост-
ове в тези институции да са базират 
на прозрачни процедури, отчитащи 
реални достойнства на кандидатите. 
Комисията отбелязва също, че случай-
ното разпределение на делата в съди-
лищата трябва да бъде гарантирано от 
национална система, докато санкции-
те срещу корупцията в обществените 
поръчки трябва да бъдат прилагани 
на национално и местно ниво.

Центърът за изследване на демокра-
цията допринесе за създаването на 
македонската антикорупционна плат-
форма, включваща представители на 
организациите на гражданското обще-
ство, и осигури техническа помощ на 
македонския център за международ-
но сътрудничество при публикуване-
то на първия „доклад за оценка на ко-
рупцията в македония”. експерти от 
Икономическата програма участваха 
в Антикорупционен форум в Скопие, 
където докладът беше представен на 
14 октомври 2014 г. екипът на Центъра 
за изследване на демокрацията участ-
ва в обучението „мониторинг и ана-
лиз на връзката между организирана-
та престъпност и корупцията”, което 
се проведе от 14 до 16 октомври 2014 г. 
в маврово, македония. обучението 
беше предназначено за разследващи 
журналисти.

III. Мониторинг и оценка 
на политиките за борба 
със скритата икономика 
в България и Югоизточна 
Европа

Разпознавайки голямото значение 
на проблема със скритата икономи-
ка в региона, на 4 септември 2014 г. 
Центърът за изследване на демокраци-
ята организира международна конфе-
ренция на тема „противодействие на 
сивата икономика и недекларираната 
заетост в европа: настоящи и бъдещи 
перспективи” в сътрудничество с уни-
верситета в шефилд, великобритания 
и Института за публични финанси, 
хърватия. Събитието беше посвете-
но на решаването на въпроса със си-
вата икономика и недекларираната 
заетост в европа. участниците пред-
ставиха резултатите от техните из-
следвания относно сивата икономика 
в българия, хърватия и македония, 
както и възможните мерки за реша-
ване на проблема. професор Колин 
уилямс от университета в шефилд, 
основен лектор в дискусията, очерта 
концептуалната рамка за борба с не-
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декларирания труд. той посочи пре-
димствата и недостатъците на неде-
кларирания труд за всички участващи 
страни – служителите, работодатели-
те, правителството и крайните потре-
бители, като обясни какво прави тази 
практика привлекателна. очертаните 
политически подходи за справяне с 
проблема включват увеличаване на 
прекия контрол чрез засилване на 
възпиращите мерки и осигуряване на 
повече стимули за работодателите и 
служителите да декларират работата 
си, както и косвен контрол – насърча-
ване на култура на гражданска анга-
жираност, която привежда човешки-
те ценности в синхрон с формалните 
правила и наредби. Центърът за из-
следване на демокрацията също така 
допринесе за изработването на пет по-
литически анализа: три насочени към 
противодействието на недакларира-
ната икономика в българия, хърватия 
и македония, един за политическите 

подходи срещу недекларираната зае-
тост и един оценяващ възможностите 
за траснфер на политически мерки за 
справяне с недекларирания труд меж-
ду държавите.

Центърът за изследване на демокра-
цията и Центърът за изследване и 
формиране на политики в македония 
започнаха инициатива за наблюдение 
и анализ на скритата икономика и оч-
ертаха мерки за ограничаване на не-
гативните й последици в македония. 
Целта и на двете организации е да въ-
ведат основани на факти инструменти 
за наблюдение на скритата икономика 
и повишаване на осведомеността по 
проблема в македония, като използ-
ват за основа опита на Центъра за из-
следване на демокрацията. в сътруд-
ничество с европейския инструмент 
за демокрация и права на човека, на 
5 юни 2014 г. беше организирана кон-
ференция в Скопие, за да се проучи 

Участниците в конференцията „Противодействие на сивата икономика
и недекларираната заетост в Европа: настоящи и бъдещи перспективи”
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състоянието на скритата икономика в 
Република македония. представители 
на академичната общност, местни 
общности и работодатели от частния 
сектор обсъдиха практиките за мони-
торинг на скритата икономика, ней-
ните различни форми и възможното 
взаимодействие между гражданското 
общество и държавните институции в 
опит да ги предотвратят. двата парт-
ньора предоставиха допълнителна 
информация по темата по време на 
семинара „Справяне с недекларирана-
та заетост в македония: местен и евро-
пейски опит”, проведен на 27 ноември 
2014 г. и семинара „укрепване на ме-
дийното отразяване на скритата ико-
номика: последни тенденции и евро-
пейски опит”, проведен на 28 ноември 
2014 г. двете неправителствени орга-
низации изготвиха заедно и „Сборник 
от статии: най-добрите практики при 
мониторинга на скритата икономика” 
издаден на английски и македонски. 
Събраните статии в сборника обо-
щават най-актуалните мерки за про-
тиводействие на скритата икономи-
ка в европейския съюз и извън него. 

по-доброто разбиране на наличните 
изследвания и политическите мерки 
за борба със скритата икономика ще 
бъдат полезни на македонското пра-
вителство, експертите и гражданското 
общество в македония.

Центърът за изследване на демо-
крацията представи своя опит в из-
мерването на скритата икономика 
в българия на 8 октомври 2014 г. по 
време на “TeliaSonera бизнес ден: в 
изследване на сивата икономина по 
света”. домакини на събитието бяха 
Стокхолмското училище по икономи-
ка в Рига и институтът Telia Sonera. 
представителите на Икономическата 
програма представиха проявите на 
скритата икономика в българия за пе-
риода 2002 – 2011 г. и запознаха ауди-
торията с Индекса на скритата иконо-
мика, който отразява динамиката на 
феномена в българия от 2002 г. насам. 
Индексът обхваща компоненти като 
скрита заетост, укриване на обороти и 
измами с ддС. експертите подчерта-
ха важността на проблема и припом-
ниха, че скритата икономика може да 

последните проучвания показват, че въпреки че недекларираната икономи-
ка изглежда се свива с течение на времето, има нарастващо участие в някои 
видове недеклариран труд поради икономическата криза. това означава, че 
въпреки общата тенденция за намаляване, не всички форми на недклари-
ран труд се свиват.

След проучване на секторните и бизнес различия, може да се заключи, че 
има по-голямо участие в недкларираната икономика сред малките и средни 
предприятия, както и тези, които работят в строителството, търговията на 
дребно, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, недвижимите имо-
ти, облеклата, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, 
както и някои услуги. Като цяло, трудоемките, ниско технологични сектори 
са по-уязвими към навлизане в недекларираната сфера. производителите 
и дистрибуторите на акцизни стоки (алкохол, цигари и горива) се считат 
изложени на висок риск по отношение на избягване плащането на данъци и 
акцизи, както и по отношение на непълно деклариране на оборота.

Източник: „Справяне със скритата икономика в България”, базов доклад, GREY Working Paper 
No. 1, Университет в Шефилд, 2014 г., стр. 6.
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се използва като общ показател за ка-
чеството на политиките и институци-
ите. Икономическата програма даде 
препоръки за мерки за ограничаване 
на недкларираната заетост и подчер-
та, че цената на предприемачеството 
продължава да бъде твърде висока.

IV. Конкурентоспособност и 
икономиката на знанието

през 2014 г. Центърът за изследване на 
демокрацията продължи да анализира 
конкурентоспособността на българия 
и нейното място на картата на света. 
експертите от Икономическата про-
грама представиха резултатите от 
годишника на световната конкурент-
носпособност на 22 май 2014 г. Центъ-
рът е официален партньор за българия 
на Центъра на световната конкуренто-
способност към Института за развитие 

на управлението, швейцария (IMD). 
предишните осем издания на книга-
та имаха пряко въздействие върху по-
литиката и бяха цитирани в различни 
програмни документи на българското 
правителство. международните инвес-
титори следят отблизо класацията по 
конкурентноспособност, което прави 
резултатите за 2014 г. още по-актуални. 
през 2014 г. българия се нарежда на 
56-то място – една позиция над тази 
през 2013 г.

Икономическата програма на Центъра 
за изследване на демокрацията също 
така подкрепи изготвянето на годиш-
ния доклад „Иновации.бг”, който оси-
гурява надеждна оценка на иноваци-
онния потенциал на българската ико-
номика и анализира състоянието и 
развитието на капацитета на българ-
ската иновационна система. докладът 
предоставя препоръки за подобряване 

Фигура 1. Промени в профила на конкурентноспосбността 
на България за 2013 – 2014 г., IMD 2014
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на обществената политика в областта 
на иновациите в българия и еС, като 
се базира на последните теоретични 
и емпирични изследвания, като съ-
щевременно взима предвид специ-
фичната икономическа, политическа, 
културна и институционална рамка, 
в която иновационната система на 
страната оперира. Изданието за 2014 г. 
отбелязва предизвикателствата, които 
все още стоят пред иновационната по-
литика на българия:

• недофинансирането на национал-
ната иновационна система, която 
включва научни организации, ино-
вативни компании, традиционни 
големи и малки фирмени структу-
ри, иновативни неправителствени 
организации и др. 

• липсата на координация между 
различните стратегически и нор-
мативни документи, необходими 
за създаването на единна регула-
тивна рамка.




