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Програма „Сигурност“

През 2017 г. усилията на Програма „Сигурност” бяха съсредоточени в след-
ните области:

• Оценка на заплахите от трансгранична организирана престъп-
ност. Продължи работата по стратегическата оценка на заплахите, като 
бяха анализирани подробно три основни престъпни пазара: развитие-
то на каналджийските операции в контекста на миграционната криза, 
финансовите аспекти на трафика на хора в еС и незаконната търговия с 
тютюневи изделия по балканския маршрут.

• Мониторинг и противодействие на радикализацията и теро
ризма. бяха разработени два иновативни инструмента за мониторинг 
на рисковете от радикализация и оценка на екстремистките тенденции, 
които спечелиха признание в еС и бяха включени в каталога с добри 
практики на мрежата за осведоменост по въпросите на радикализация-
та (Radicalisation Awareness Network – RAN). Програмата продължи да 
анализира най-новите тенденции в противодействието на радикализа-
цията и тероризма, и да разработва политики и анализи в тази област, 
като проучване на факторите на уязвимост към насилствен екстремизъм 
в йордания, изготвяне на менторска програма за противодействие на 
радикализацията в пробационните служби и затворите в 5 държави – 
членки на еС и анализ на връзката между престъпността и тероризма в 
10 държави – членки на еС.

• Гранична сигурност. завършено бе възложеното от гд „миграция и 
вътрешни работи” изследване „управление на границите и визи след 
2020 г.: сценарии и последици”, което очертава предизвикателствата и 
приоритетите на граничната сигурност и визовата политика на еС, и ще 
подпомогне стратегическото планиране за следващата многогодишна 
финансова рамка на еК в областта на вътрешните работи.

• Измерване на корупцията в частния сектор. Програма „Сигурност” 
взе участие в разработването на иновативни методи за измерване и на-
блюдение на корупцията сред бизнеса в еС, а именно – барометъра на 
частната корупция, чието пилотно приложение осъществи в българия. 
това е един от малкото диагностични инструменти на равнище еС, който 
изследва различни аспекти на корупцията в частния сектор.

• Подобряване управлението на частния охранителен сектор. Ана-
лизирани бяха предизвикателствата пред доброто управление на част-
ния охранителен сектор и ролята и отговорностите му в по-широката 
среда за сигурност. Програмата участва в регионално изследване на от-
четността на частните охранителни фирми в югоизточна европа.
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I. Оценка на заплахите от 
трансгранична организирана 
престъпност

През 2017 г. Програма „Сигурност” 
продължи работата си в областта на 
мониторинга и оценката на ключо-
ви рискове и тенденции на трансна-
ционалната и местна организирана 
престъпност, като се фокусира върху 
цялостна стратегическа оценка на 
заплахите и подробен анализ на три 
престъпни пазара: каналджийство, 
трафик на хора и незаконната търго-
вия с тютюневи изделия.

Адаптирането на международните 
престъпни мрежи към условията на 
започналата през 2013 г. миграционна 
криза в европа и бързо развиващата 
се организация на каналджийски-
те операции са основни теми на док-
лада „трансгранична организирана 
престъпност: българия и норвегия в 
контекста на миграционната криза”, 
продукт на съвместно изследване на 
Центъра за изследване на демокраци-
ята и норвежкия полицейски колеж. 
то има за цел да анализира подроб-
но ефектите на миграционната криза 
върху престъпните мрежи и пазари 
в българия и норвегия, да доприне-
се за разработването на по-адекватни 
подходи за противодействие на тран-
сграничната престъпност и да укрепи 
сътрудничеството между правопри-
лагащите органи на двете държави. 
Публикацията прави първия по рода 
си задълбочен преглед на каналджий-
ските мрежи и операции в българия 
от деветдесетте години на миналия 

• Управление на отнето незаконно придобито имущество. С учас-
тието на Програмата бе разработена иновативна Система за управление 
на данни за отнето имущество – адаптируем софтуер за събиране, уп-
равление и автоматичен анализ на данни за конфискувано имущество, 
който ще улесни обмена на информация и ще повиши ефективността на 
управлението на отнето имущество в еС.

век до сега, както и на синергиите и 
разликите между това престъпле-
ние и други организирани престъп-
ни дейности. направен е и критичен 
анализ на закъснялата реакция на 
институциите спрямо развитието на 
каналджийските мрежи в апогея на 
миграционната криза в европа, като 
са отбелязани конкретни недостатъ-
ци и са дадени препоръки за по-добре 
координирано и ефективно противо-
действие на явлението.

С цел подобряване на сътрудничество-
то между правоохранителните органи 
в тази област, Центърът за изследване 
на демокрацията и норвежкият поли-

Трансгранична

организирана пресТъпносТ

България и норвегия в конТексТа

на миграционнаТа криза

https://csd.bg/bg/publications/publication/cross-border-organised-crime-bulgaria-and-norway-in-the-context-of-the-migrant-crisis/
https://csd.bg/bg/publications/publication/cross-border-organised-crime-bulgaria-and-norway-in-the-context-of-the-migrant-crisis/
https://csd.bg/bg/publications/publication/cross-border-organised-crime-bulgaria-and-norway-in-the-context-of-the-migrant-crisis/
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Структура на каналджийските мрежи, преминаващи през 
България, и организация на каналджийските операции
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Конференция „Трансграничната организирана престъпност в контекста
на миграционната криза”, София, 31 октомври 2017 г.
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цейски колеж организираха работно 
посещение в осло на 9-10 октомври 
2017 г. за обмяна на опит между поли-
цейските органи на българия и норве-
гия, натоварени с противодействие на 
трафика на хора и каналджийството. 
Резултатите от съвместното изследва-
не на двете организации бяха предста-
вени на международната конферен-
ция „трансграничната организирана 
престъпност в контекста на миграци-
онната криза”, проведена на 31 октом-
ври 2017 г. в София. на събитието при-
състваха представители на български-
те правоприлагащи и съдебни органи 
и на гражданското общество, както и 
дипломати от европейски страни и 
САщ.

През 2017 г. Програма „Сигурност” 
стартира няколко нови изследвания 
и инициативи, които надграждат 

предишната ѝ работа в областта на 
организираната престъпност. След 
публикуването на първата „оценка 
на заплахите от организираната прес-
тъпност” (BOCTA) през 2012 г., през 
2017 г. Центърът започна работа върху 
второ, независимо изследване, в рам-
ките на което през следващите три 
години ще бъдат направени годиш-

ни оценки на 10 престъпни пазара, 
представляващи най-голяма заплаха. 
През януари 2017 г. стартира и ини-
циативата „финансиране на органи-
зираната престъпност – фокус върху 
трафика на хора”, която разширява 
диапазона на успешно завършеното 
през 2015 г. изследване „финансиране 
на организираната престъпност”. но-
вият проект обхваща 10 държави от 
еС, за които се прави подробен ана-
лиз на финансовите аспекти на тра-
фика на хора.

Участници от правоприлагащите органи на България и Норвегия по време
на работното посещение в Осло, 9-10 октомври 2017 г.

https://csd.bg/bg/events/event/povishavane-kapaciteta-na-pravookhranitelnite-organi-v-blgarija-i-norvegija/
https://csd.bg/bg/events/event/povishavane-kapaciteta-na-pravookhranitelnite-organi-v-blgarija-i-norvegija/
https://csd.bg/bg/events/event/transgranichnata-organizirana-prestpnost-v-konteksta-na-migracionnata-kriza/
https://csd.bg/bg/events/event/transgranichnata-organizirana-prestpnost-v-konteksta-na-migracionnata-kriza/
https://csd.bg/bg/events/event/transgranichnata-organizirana-prestpnost-v-konteksta-na-migracionnata-kriza/
https://csd.bg/bg/events/event/publichna-diskusija-ocenka-na-zaplakhite-ot-organiziranata-prestpnost/
https://csd.bg/bg/events/event/publichna-diskusija-ocenka-na-zaplakhite-ot-organiziranata-prestpnost/
https://csd.bg/bg/events/event/publichna-diskusija-ocenka-na-zaplakhite-ot-organiziranata-prestpnost/
https://csd.bg/bg/publications/publication/financing-of-organised-crime/
https://csd.bg/bg/publications/publication/financing-of-organised-crime/
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в областта на противодействието на 
трансграничната организирана прес-
тъпност е и инициативата „незакон-
ната търговия с тютюневи изделия и 
балканският маршрут: преодоляване 
на институционалните слабости и 
корупцията”, която се изпълнява съв-
местно от Центъра за изследване на 
демокрацията, университета в тренто, 
румънския Център за обучение Syene 
и екип от водещи гръцки криминоло-
зи. Целта ѝ е да се разработят инстру-
менти за оценка на ефективността и 
на риска от корупция сред правопри-
лагащите и данъчните органи в конте-
кста на незаконната търговия с тютю-

неви изделия.

II. Противодействие на 
радикализацията и тероризма

Програма „Сигурност” продължи си 
усилията си за осигуряване на емпи-
рични данни, с чиято помощ по-адек-
ватно да се анализират рисковете и 
процесите на радикализация в бъл-
гария и региона, и за разработване на 
практически, подпомагащи превен-
цията диагностични инструменти. 
Центърът разработи два иновативни 
инструмента за наблюдение и оценка 
на рисковете от радикализация и екс-
тремизъм, които пряко отговарят на 
нуждите на правителствата, съответ-
ните институции и експертите в стра-
ните от Централна и източна европа, 
където все още предстои прилагането 
на всеобхватна политика за превен-
ция и противодействие на радика-
лизацията. в тези страни, а и в цяла 
европа, надеждните инструменти за 
идентифициране на представляващи 
заплаха или податливи на радикали-
зация лица и групи, които биха могли 
да са от полза за ефективна политика 
и противодействие, са малко на брой.

Публикацията „мониторинг на рис-
ковете от радикализация” съдържа 

практически насоки за индикаторите 
за риск и уязвимост, които позволя-
ват на служителите от първа линия 
по-адекватно да идентифицират, раз-
бират и оценяват признаците на риск 
от радикализация. тя може да се из-
ползва като справочник от полицей-
ските служители, социалните и об-
разователните работници в българия 
и страните от Централна и източна 
европа, които тепърва ще се запозна-
ват с явлението и ще се обучават как 
да му противодействат. докладът е 
добра основа за развиване на механи-
зми за ранно предупреждение в бъл-
гария.

Публикацията „Ситуационна оцен-
ка на тенденциите в екстремизма” от 
своя страна предлага надежден ме-
ханизъм за мониторинг и оценка на 
текущото състояние и тенденциите 
в развитието на свързаните с екстре-
мизма прояви и действащи лица, и 
е инструмент за систематично съби-
ране и анализ на статистически дан-

https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2017/03/13/nezakonnata-trgovija-s-tjutjunevi-izdelija-i-balkanskijat-marshrut-preodoljavane-na-institucionalnite-sla/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2017/03/13/nezakonnata-trgovija-s-tjutjunevi-izdelija-i-balkanskijat-marshrut-preodoljavane-na-institucionalnite-sla/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2017/03/13/nezakonnata-trgovija-s-tjutjunevi-izdelija-i-balkanskijat-marshrut-preodoljavane-na-institucionalnite-sla/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2017/03/13/nezakonnata-trgovija-s-tjutjunevi-izdelija-i-balkanskijat-marshrut-preodoljavane-na-institucionalnite-sla/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2017/03/13/nezakonnata-trgovija-s-tjutjunevi-izdelija-i-balkanskijat-marshrut-preodoljavane-na-institucionalnite-sla/
https://csd.bg/bg/publications/publication/monitoring-radicalisation-a-framework-for-risk-indicators/
https://csd.bg/bg/publications/publication/monitoring-radicalisation-a-framework-for-risk-indicators/
https://csd.bg/bg/publications/publication/situational-assessment-of-extremist-trends/
https://csd.bg/bg/publications/publication/situational-assessment-of-extremist-trends/
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ни от страна на правоприлагащите 
органи с цел изготвяне на ежегодни 
ситуационни доклади за разпростра-
нението, естеството и тенденциите на 
заплахите от есктремизъм и насил-
ствен радикализъм. методологията е 
тествана в българия, чехия и гърция, 
и е доказала приложимостта си в раз-
личен национален контекст.

надеждните и практични диагнос-
тични инструменти, отчитащи раз-
личните равнища на заплаха от ра-
дикализация, фактори на уязвимост 
и рискови групи, са съществена не-
обходимост при разработването на 
обща политика за превенция и про-
тиводействие на явлението. С цел 
подпомагане формирането на такава 
стратегическа политика, в CSD Policy 
Brief No. 68: мониторинг на радика-
лизацията и екстремизма Центърът 
за изследване на демокрацията пред-
лага интегриран подход за наблюде-
ние и оценка на рисковите фактори и 
тенденции.

двата диагностични инструмента бяха 
представени на национално равнище 
и обсъдени със служители от правоп-
рилагащите и разузнавателни органи, 
и с експерти по темата на кръглата 
маса „Рискове от радикализация и 
екстремизъм в българия: към по-ефек-
тивни инструменти за извършване на 
диагностика и оценка”, проведена на 
28 февруари 2017 г. в Академията на 
министерството на вътрешните рабо-
ти. те надграждат предходната работа 
на Центъра за изследване на демокра-
цията по Стратегията за противодей-
ствие на радикализацията и терори-
зма (2015 – 2020 г.), предоставяйки на 
институциите необходимите, базира-
ни на доказателства и практични ин-
струменти за постигане на стратегиче-
ска превенция на радикализацията.

инструментите за мониторинг по-
лучиха висока оценка от страна на 
европейските институции, неправи-
телствени организации, практици и 
международни научни експерти по 
време на кръглата маса „мониторинг 
на радикализацията в Централна и 
югоизточна европа: практически ин-
струменти за оценка на риска в под-
крепа на по-ефективни политики в 
еС”, проведена на 23 февруари 2017 г. 
в брюксел съвместно с Центъра за ев-

Структура на индикаторите
за риск и уязвимост
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https://csd.bg/bg/publications/publication/no-68-monitoring-radicalisation-and-extremism/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-68-monitoring-radicalisation-and-extremism/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-68-monitoring-radicalisation-and-extremism/
https://csd.bg/bg/events/event/riskove-ot-radikalizacija-i-ekstremizm-v-blgarija-km-po-efektivni-instrumenti-za-izvrshvane-na-dia/
https://csd.bg/bg/events/event/riskove-ot-radikalizacija-i-ekstremizm-v-blgarija-km-po-efektivni-instrumenti-za-izvrshvane-na-dia/
https://csd.bg/bg/events/event/riskove-ot-radikalizacija-i-ekstremizm-v-blgarija-km-po-efektivni-instrumenti-za-izvrshvane-na-dia/
https://csd.bg/bg/events/event/riskove-ot-radikalizacija-i-ekstremizm-v-blgarija-km-po-efektivni-instrumenti-za-izvrshvane-na-dia/
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=979
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=979
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=979
https://csd.bg/bg/events/event/monitoring-na-radikalizacijata-v-centralna-i-jugoiztochna-evropa-prakticheski-instrumenti-za-ocenka-na/
https://csd.bg/bg/events/event/monitoring-na-radikalizacijata-v-centralna-i-jugoiztochna-evropa-prakticheski-instrumenti-za-ocenka-na/
https://csd.bg/bg/events/event/monitoring-na-radikalizacijata-v-centralna-i-jugoiztochna-evropa-prakticheski-instrumenti-za-ocenka-na/
https://csd.bg/bg/events/event/monitoring-na-radikalizacijata-v-centralna-i-jugoiztochna-evropa-prakticheski-instrumenti-za-ocenka-na/
https://csd.bg/bg/events/event/monitoring-na-radikalizacijata-v-centralna-i-jugoiztochna-evropa-prakticheski-instrumenti-za-ocenka-na/
https://csd.bg/bg/events/event/monitoring-na-radikalizacijata-v-centralna-i-jugoiztochna-evropa-prakticheski-instrumenti-za-ocenka-na/
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ропейска политика. в резултат на това 
двата инструмента бяха включени в 
каталога с добри практики на мре-
жата за осведоменост по въпросите 
на радикализацията (Radicalisation 
Awareness Network – RAN).

в продължение на успешното си съ-
трудничество с мрежата за осведо-
меност по въпросите на радикали-
зацията (Radicalisation Awareness 
Network – RAN), на 17 януари 2017 г. 
Програма „Сигурност” организира 
и бе домакин на работно посещение 
на мрежата RAN в София, посветено 

Кръгла маса „Рискове от радикализация и екстремизъм в България:
към по-ефективни инструменти за извършване на диагностика и оценка”, 

София, 28 февруари 2017 г.

на предизвикателствата в превенция-
та на радикализацията с фокус върху 
тези държави – членки на еС, които са 
в началните етапи на разработване на 
програми и мерки за борба с радика-
лизацията. освен делегацията от мре-
жата за осведоменост по въпросите на 
радикализацията, в срещата участва-
ха представители на източноевропей-
ски неправителствени организации и 
служители от полицията, здравеопаз-
ването, социалния и образователния 
сектор, ангажирани в борбата с ради-
кализацията, както и представители 
на ключови български институции 
като държавната агенция за нацио-
нална сигурност, министерството на 
вътрешните работи и администраци-
ята на затворите.

Центърът за изследване на демокра-
цията продължи да се занимава с 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices_en
https://csd.bg/bg/events/event/delegacija-na-mrezhata-za-osvedomenost-po-vprosite-na-radikalizacijata-poseti-centra-za-izsledvane-na/
https://csd.bg/bg/events/event/delegacija-na-mrezhata-za-osvedomenost-po-vprosite-na-radikalizacijata-poseti-centra-za-izsledvane-na/
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новаторски изследвания и политики 
в областта на противодействието на 
радикализацията и тероризма в и из-
вън еС, като се включи в проучване на 
проявите на насилствен екстремизъм 
в йордания, в изготвянето на ментор-
ска програма за противодействие на 
радикализацията в пробационните 
служби и затворите в 5 държави – 
членки на еС и в анализ на връзката 
между престъпността и тероризма в 
10 държави – членки на еС.

III. Гранична сигурност

Центърът за изследване на демокраци-
ята запази водещата си роля на орга-
низация, разработваща и оценяваща 
европейските програми за подобря-

ване на граничния контрол и мигра-
ционната политика на еС. През 2017 г. 
Центърът координира възложеното 
от гд „миграция и вътрешни работи” 
изследване „управление на границите 
и визи след 2020 г.: сценарии и после-
дици”, което очертава предизвикател-
ствата и приоритетите на граничната 
сигурност на еС. Целта на анализа бе 
да се изготвят препоръки за полити-
ческите и финансови приоритети през 
следващата многогодишна финансова 
рамка на еК в областта на управлени-
ето на границите и общата визова по-
литика.

изследването бе съсредоточено в ня-
колко основни области на несигур-
ност: динамиката на миграционния 
натиск, равнището на сътрудничество 

Александра Антониадис, ръководител на сектор „Борба с тероризма и превенция 
на радикализацията”, Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи”, 

Европейска комисия и Гюнтер Саблатниг, съветник при Координатора на ЕС
за борбата с тероризма по време на кръглата маса в Брюксел, 23 февруари 2017 г.
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между държавите членки като цяло 
и в частност в сферата на граничното 
управление, новите тенденции на път-
никопотока към еС и общата визова 
политика, и евентуалните последици 
от технологичните иновации. всеки от 
разработените сценарии е съобразен 
с конкретен политически контекст, в 
който се разглеждат възможните бъ-
дещи събития, както в рамките на еС, 
така и в отношенията на Съюза с тре-
ти страни. По този начин бе очертана 
общата рамка на възможни бъдещи 
сценарии, зависещи от тези сфери на 
несигурност, и те бяха оценени с оглед 
на необходимото стратегическо пла-
ниране и финансиране в областта на 
вътрешните работи.

IV. Измерване на корупцията 
в частния сектор

Корупцията възпрепятства достъпа 
на фирмите до пазара и техния рас-
теж. Както бизнеса, така и правител-
ствата имат силна необходимост от 
устойчиви политики за противодей-
ствие на корупцията в частния сек-
тор. ефективна политика обаче може 
да се разработи само при наличието 
на качествена информация за равни-
щето и разпространението на коруп-
цията.

Центърът за изследване на демо-
крацията продължи усилията си за 
създаване на иновативни методи за 
измерване и наблюдение на коруп-
цията, като се включи в разработва-
нето на барометъра на частната ко-
рупция в сътрудничество с универ-
ситета в тренто, университета „Крал 
хуан Карлос” и немското сдружение 
„мафия? не, благодаря!”. Целта на 
инициативата е да се изработи срав-
нителен модул на виктимизацията 
сред бизнеса, с чиято помощ да се 
достигне до по-надеждни индика-
тори и статистически данни в еС. 

Оценка на риска от корупция 
в частния сектор

Податливост на корупция
в частния сектор

барометърът бе приложен пилотно 
в българия, италия, испания и гер-
мания, което позволи сравнително 
измерване на обективното (реални 
случаи на корупция) и субективно 

http://www.project-pcb.eu/
http://www.project-pcb.eu/
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(възприятия за корупцията) равнище 
на корупцията сред частния бизнес 
в държавите членки. Проучването 
сред българските фирми показа, че 
незаконните сделки са сравнително 
широко разпространени: едва около 
19 % от компаниите смятат, че няма 
риск от корупция в междуфирмените 
отношения, а около 26 % от тях оце-
няват риска като „висок” и „много 
висок”. този вид корупция е широко 
разпространен, като механизмите за 
контрол над нея са слаби – повече от 
половината от служителите в частни 
фирми са склонни да вземат подкуп.

чрез това проучване бяха оценени 
степента и естеството на корупцион-
ния натиск върху бизнеса в българия, 
най-разпространените корупционни 
практики в частния сектор, ефекта 
им върху годишния доход на фирми-
те и ефективността на някои антико-
рупционни мерки.

V. Подобряване управлението на 
частния охранителен сектор

Сред важните теми в областта на си-
гурността в българия продължават да 
бъдат предизвикателствата и възмож-

ностите в частния охранителен сек-
тор. в резултат на натиска за рефор-
ми, през юни 2017 г. бе приет нов за-
кон за частната охранителна дейност. 
макар това да е стъпка в правилна 
посока, в нормативно отношение има 
още много какво да се желае, особено 
в областта на лицензирането на част-
ните охранителни фирми и регулира-
нето на публично-частните партньор-
ства в сектора. Програма „Сигурност” 
работи по тази проблематика като 
част от изследователска мрежа за съ-
трудничество в областта на частната 
охранителна дейност в югоизточна 
европа към женевския Център за де-
мократичен контрол върху въоръже-
ните сили.

експерти на Центъра участваха в из-
готвянето на регионалния доклад по 
темата Whose responsibility? Reflections 
on accountability of private security in 
Southeast Europe, публикуван през юни 
2017 г. в него подробно се анализират 
причините за липсата на отчетност 
в частния охранителен сектор в бъл-
гария и се прави критичен преглед 
на законодателството в тази област, 
като се визират разпоредбите, зася-
гащи частните охранителни фирми, 
и влиянието им върху ролята и от-
говорностите на тези фирми в секто-
ра за сигурност в страната. докладът 
обръща внимание и на капацитета на 
контролните органи за надзор върху 
частните охранителни компании, и на 

Reflections on accountability of private 

security in Southeast Europe

Franziska Klopfer and Nelleke van Amstel (Eds.)

Whose responsibility?

http://www.ppps.dcaf.ch/en/private-security-research-collaboration-southeast-europe-2014-2017
http://www.ppps.dcaf.ch/en/private-security-research-collaboration-southeast-europe-2014-2017
http://www.ppps.dcaf.ch/en/private-security-research-collaboration-southeast-europe-2014-2017
http://www.ppps.dcaf.ch/en/private-security-research-collaboration-southeast-europe-2014-2017
https://csd.bg/bg/publications/publication/whose-responsibility-reflections-on-accountability-of-private-security-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/whose-responsibility-reflections-on-accountability-of-private-security-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/whose-responsibility-reflections-on-accountability-of-private-security-in-southeast-europe/
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въздействието на цялостната полити-
ческа и социална среда върху тяхната 
(не)ефективност.

Програма „Сигурност” продължи 
участието си в публичния дебат от-
носно ролята на частния охранителен 
сектор в националната и регионална 
сигурност и относно демократичното 
управление на сектора. на 19 октом-
ври 2017 г. експерти от Центъра за из-
следване на демокрацията участваха в 
четвъртата национална конференция 
на българска асоциация „Корпора-
тивна сигурност” (бАКС). усилията 
на Програма „Сигурност”, свързани 
с частния охранителен сектор, полу-
чиха признание чрез подписването 
на партньорско споразумение между 
Центъра за изследване на демокраци-
ята и бАКС.

VI. Подобряване управлението 
на отнето незаконно 
придобито имущество

През последните години държавите – 
членки на еС осъзнават необходимост-
та от изчерпателна информация за 
имуществото на закононарушителите 
за ефективното противодействие не 
само на организираната, но и на всич-
ки видове престъпна дейност. това 
изисква не само да се проследява при-
добито чрез престъпна дейност иму-
щество, но и да се отнема, управлява и 
конфискува това имущество, съгласно 
окончателното съдебно решение, за да 
се осъществи до край наказателното 
правораздаване.

отнемането и управлението на неза-
конно придобито имущество е от не 
по-малко политическо значение в бъл-
гария, особено във връзка с усилията 
на правителството да противодейства 
на политическата корупция. Програ-
ма „Сигурност” следи отблизо тенден-
циите в тази област и си сътрудничи 
с Комисията за отнемане на незакон-
но придобито имущество (КонПи). 
Съвместно с университета в тренто, 
Програмата разработи и тества в из-
брани държави членки иновативна 
Система за управление на данни за от-
нето имущество (прототип PAYBACK 
DMS). PAYBACK DMS е адаптируем 
софтуер за събиране, управление и 
автоматичен анализ на данни за кон-
фискувано имущество, приложим в 
различен национален контекст в еС и 
с многоезичен интерфейс. очаква се 
използването му да окаже положите-
лен ефект върху работата на КонПи, 
най-вече по отношение на междуна-
родното сътрудничество и обмена на 
информация.

на 16 септември 2017 г. експерти от 
Програма „Сигурност” представиха 
българския опит в отнемането и упра-
влението на имущество, придобито от 
престъпна дейност, чрез приложение 
на специализиран софтуер на седем-
надесетата годишна Конференция на 
европейската асоциация по кримино-
логия (EuroCrim) в Кардиф, велико-
британия.

https://www.eurocrim2017.com/
https://www.eurocrim2017.com/
https://www.eurocrim2017.com/



