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Икономическа програма

През 2019 г. икономическата програма фокусира дейността си върху след-
ните области:

• Енергийно управление, децентрализация и преход към ниско-
въглеродно бъдеще. Продължи работата по проучване на ключовите 
фактори, влияещи върху енергийния избор на българските и европей-
ските домакинства и фирми във връзка с понижаването на въглеродните 
емисии. един от основните предмети на анализ по отношение на този 
преход бе задачата на правителствата да се справят с предизвикателства 
като използването на нисковъглеродна енергия за транспортни цели и 
преминаването към електромобилност.

• Оценка и противодействие на чуждото икономическо и медийно 
влияние. Центърът за изследване на демокрацията публикува доклада 
„Кремълският наръчник 2: Съучастниците”, който анализира мрежите 
за завладяване на държавата, създадени и поддържани от Русия с цел 
разширяване на икономическото, политическото и медийното ѝ влияние 
в европа.

• Регионално и европейско сътрудничество за противодействие 
на корупцията и завладяването на държавата. Центърът продължи 
разработването на иновативен практически инструмент за мониторинг 
на рисковете от завладяване на държавата в европа и публикува „диаг-
ностична оценка за завладяването на държавата”, която беше представе-
на в няколко държави в европа.

• Противодействие на скритата икономика и недекларираната за-
етост. Като част от екипа на европейската платформа за противодей-
ствие на недекларираната заетост, Центърът за изследване на демокраци-
ята изготви поредица от анализи и наръчници с цел споделяне на добри 
практики между държавите – членки на еС.

• Конкурентоспособност и икономика на знанието. Центърът про-
дължи да анализира бариерите пред българския бизнес, изготви препо-
ръки за подобряване на цялостната конкурентоспособност и се включи 
в разработването на „годишника на световната конкурентоспособност за 
2019 г.” на швейцарския институт за развитие на управлението.
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I. Енергийно управление, 
децентрализация и преход 
към нисковъглеродно бъдеще

Центърът за изследване на демокра-
цията изготви анализ на представе-
ния от министерството на енергети-
ката „Проект на интегриран нацио-
нален план в областта на енергети-
ката и климата на Република бъл-
гария” (инПеК). докладът, който 
беше представен на кръгла маса през 
април 2019 г., набелязва основните 
пречки пред политиките за декарбо-
низация на електроенергийния сек-
тор. Анализът показва, че процесът 
по разработването на инПеК отразя-
ва общите недостатъци при управле-
нието на българския енергиен сектор, 
като липса на политическа последо-
вателност, ограничена прозрачност и 
отсъствие на адекватен анализ на раз-
ходите и ползите при вземането на 
стратегически решения. Формулира-

ни са препоръки за трансформация 
на електроенергийния сектор към 
по-ниска зависимост от изкопаеми 
горива, по-амбициозна интеграция 
на веи мощности, както и ефектив-
но включване на потребителите при 
функционирането на българската 
енергийна система.

През 2019 г. икономическата програ-
ма участва в двустранни инициативи 
за насърчаване на енергийната ефек-
тивност. Центърът за изследване на 
демокрацията и Посолството на Репуб-
лика Корея организираха съвместно 
корейско-български енергиен форум 
на 18 ноември 2019 г. в София. Сред 
участниците бяха представители на 
българското и корейското правител-
ство, изпълнителни агенции, компа-
нии, неправителствени организации, 
енергийни експерти, представители 
на академичните среди, журналисти 
и граждани. интересът на Корея към 

Кръгла маса „Декарбонизацията на българската икономика:
европейски и национални перспективи”, София, 23 април 2019 г.

https://csd.bg/bg/publications/publication/stifled-decarbonisation-assessing-the-bulgarian-national-energy-and-climate-plan/
https://csd.bg/bg/events/event/dekarbonizacijata-na-blgarskata-ikonomika-evropeiski-i-nacionalni-perspektivi/
https://csd.bg/bg/events/event/energiina-sigurnost-i-energien-prekhod-v-koreja-i-blgarija/
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Конференция „Енергийна сигурност и енергиен преход в Корея и България”, 
София, 18 ноември 2019 г.

енергийно сътрудничество с българия 
се дължи най-вече на централното 
разположение на българия в югоиз-
точна европа и ролята ѝ като транзи-
тен маршрут между производителите 
и потребителите на електроенергия.

в рамките на работата си по темата 
за енергийния преход в европа, в ев-
ропейския офис на Фондация „хай-
нрих бьол” Центърът за изследване на 
демокрацията организира семинар, 
посветен на използването на ниско-
въглеродна енергия за транспортни 
цели и преминаването към електро-
мобилност. в събитието взеха участие 
експерти от бизнес сектора, публични 
и изследователски институции, граж-
дански организации и аналитични 
центрове. основният извод от диску-
сията бе, че поставените от отделните 
държави членки цели не са достатъч-
но амбициозни и няма да позволят 
постигането на резултатите, заложени 

от еК в областта на енергетиката и 
климата с хоризонт 2030 г.

на 17 октомври 2019 г. Центърът про-
веде в Париж международна конфе-
ренция на тема „управлението на 
енергийния преход като начин за по-
вишаване на енергийната сигурност 
в европа”, на която бяха обсъдени 
факторите, влияещи върху индиви-
дуалните и колективните енергийни 
решения, и готовността на правител-
ствата в европа да осъществят ком-
плексния преход към нисковъглерод-
на икономика. на форума бяха пред-
ставени и дискутирани резултатите 
от инициативата ENABLE.EU. беше 
отбелязано, че управлението на енер-
гийния преход все още е подчинено 
на централизирания подход, като 
европейските държави почти без из-
ключение следват формулираните на 
равнище еС приоритети в областта 
на енергетиката и климата, без да си 

https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-energiinija-prekhod-za-po-dobra-energiina-sigurnost-v-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-energiinija-prekhod-za-po-dobra-energiina-sigurnost-v-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-energiinija-prekhod-za-po-dobra-energiina-sigurnost-v-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-energiinija-prekhod-za-po-dobra-energiina-sigurnost-v-evropa/
http://www.enable-eu.com/
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Семинар „Нисковъглеродна мобилност и предизвикателства пред политиките
за енергиен преход в Европа”, Брюксел, 28 юни 2019 г.

Георгиос Антонопулос, Съвместен изследователски център, Европейска комисия, 
Мелани Кендърдайн, директор на инициативата „Енергетика на бъдещето”,

и Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма, на конференцията
„Управление на енергийния преход като начин за повишаване на енергийна

сигурност в Европа”, Париж, 17 октомври 2019 г.
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поставят собствени, по-амбициозни 
цели и задачи. Разгледани бяха и бъ-
дещите възможности за декарбони-
зация и начините, по които те биха 
могли да повлияят върху живота на 
гражданите и управлението.

одолеят, само ако държавите членки 
и европейските институции разпола-
гат с по-обхватни и лесно разбираеми 
инструменти за мониторинг на поли-
тиките, които да компенсират огра-
ниченията на националните планове 
в областта на енергетиката и климата 
и плановете за действие в областта на 
възобновяемата енергия.

II. Оценка и противодействие 
на чуждото икономическо 
и медийно влияние

в доклада си „Кремълският наръч-
ник: руското влияние в Централна и 
източна европа”, публикуван през 
2016 г., Центърът за изследване на де-
мокрацията прави анализ на използ-
вания от Кремъл модел за икономи-
ческо влияние в европа, опиращ се 
на създадената от него непрозрачна 
мрежа от икономически и политиче-
ски протекции, чрез които да оказва 
пряко въздействие върху национални-
те политики. Крайната цел на модела 
е да се дискредитира и дестабилизира 
демократичната система на съответ-
ните страни. макар в този първи от 
поредицата доклад да се разглеждат 
държави с доста различия помежду 
си, общото между тях са имената на 
определени юрисдикции, компании 
и приближени на Путин, замесени в 
почти всяка от мрежите на влияние.

вторият доклад от поредицата, „Кре-
мълският наръчник 2: Съучастници-
те”, анализира начините, по които 
Русия е изградила и поддържа мре-
жите си за завладяване на държавата, 
за да затвърди разпространението на 
икономическото и политическото си 
влияние в европа. С посредничество-
то на определени играчи в западно-
европейски страни, Кремъл успява 
да постигне целите си и частично да 
избегне негативните последствия от 
действията си. държавите съучастни-

EnErgy TransiTion govErnancE
for BETTEr EnErgy sEcuriTy in EuropE

policy Brief no. 88, october 2019

KEy poinTs

→ Energy transition will remain central stage to Europe
an policymaking, with the pledge of the European 
green Deal of the incoming European Commission.

→ The origin and implementation of the energy tran
sition policies in Europe divide the countries into 
policy takers and policy makers. improving energy 
transition governance is critical to overcoming dif
ferences between the two groups and achieving 
common European goals across all energy transition 
areas.

→ The majority of European citizens see energy transi
tion as foremost related to the use of wind and solar 
energy for smallscale decentralised power produc
tion. But even governance in this area has suffered 
from unstable political commitment and differences 
in public acceptance across Europe.

→ The governance of bio-energy suffers from lack of 
political commitment and public interest, which has 
resulted in underdevelopment of its legislative and 
institutional framework.

→ The electrification of vehicles benefits from being 
industry and marketled and together with wind 
and solar is the field with the strongest R&D efforts 
and innovations.

→ The energy efficiency governance often shows lack 
of clear policy measures in most of the countries de
spite the binding targets they committed to.

→ European energy and climate policies still face se-
curity challenges regarding regulatory framework, 
market integration and liberalisation, and afford
ability. Member states lack the tools and often can
not reach a consensus over joint energy security 
issues at the expense of separate national or busi
ness interests, often influenced by external to the 
EU countries.

1 European Commission. 2019. A Union that strives for more. 
My agenda for Europe. By Candidate for President of the 
European Commission Ursula von der Leyen.

2 European Commission. 2019. Fourth report on the State 
of the Energy Union. The European Commission, Brussels, 
9.4.2019, COM(2019) 175 final.

3 European Commission. DirectorateGeneral Justice and 
Consumers. 2017. Study on Residential Prosumers in the 
European Energy Union. Brussels.

4 Elkind, J. 2010. Energy security: Call for a broader agenda.  
In: Pascual C. and J. Elkind (eds). 2010. Energy security. 
Economics, politics, strategies and implications. Brooking 
Institution Press. Washington, D.C.

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant 
agreement number 727524.

The European Green Deal1 pledge of the incoming Eu
ropean Commission confirms that energy transition 
and the European Energy Union2 will remain centre 
stage in European policymaking. The combination 
of new regulatory and technological innovations, 
the deepening of the interactions between energy 
and climate policies, and the corresponding shifts in 
individual and collective behaviour opens new op-
portunities for business and society to benefit from 
the energy transition. But they also provoke new 
governance challenges to both policy makers and 
citizens. The advent of the prosumer,3 the energy 
producing consumer, as a foundation of successful 
energy transition, requires profound changes at the 
EU, national, local, and household level. In particular, 
the need for increasing the social acceptability and 
public awareness of energy transition policies, puts 
new emphasis on the energy security four-fold chal-
lenge of availability, reliability, affordability and sus
tainability.4 Solving this complex challenge requires 
understanding of the factors influencing household 

www.enableeu.com

в CSD Policy Brief No. 88: управлени-
ето на енергийния преход като начин 
за повишаване на енергийната сигур-
ност в европа бяха обобщени седем-
те основни пречки пред енергийния 
преход в девет европейски държави. 
най-разпространените сред тях са 
липсата на последователен политиче-
ски ангажимент към стратегическите 
цели на прехода към нисковъглерод-
на икономика на местно, регионално 
и национално равнище, отсъствието 
на координация между компетентни-
те институции, което води до работа 
на парче и разпиляване на средства, 
както и административните спънки и 
недостига на квалифицирани кадри 
в държавната администрация. тези 
предизвикателства могат да се пре-

https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-understanding-russian-influence-in-central-and-eastern-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-understanding-russian-influence-in-central-and-eastern-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-understanding-russian-influence-in-central-and-eastern-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-2-the-enablers/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-2-the-enablers/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-2-the-enablers/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-88-energy-transition-governance-for-better-energy-security-in-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-88-energy-transition-governance-for-better-energy-security-in-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-88-energy-transition-governance-for-better-energy-security-in-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-88-energy-transition-governance-for-better-energy-security-in-europe/
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ци подпомагат и утежняват ефекта от 
влиянието на Кремъл не само в евро-

па, но и в самата Русия – чрез източва-
не на капитали и насочването им към 
офшорни зони и лишаване на държа-
вата от ценни данъчни приходи. един 
от основните проблеми е, че държави-
те съучастнички, които позволяват на 
Русия свободно да се възползва от про-
пуските в системите им за сигурност 
и управление, на практика активно 
подкопават устоите и дискредитират 
собствената си демократична система. 
докладът разглежда подробно руско-
то икономическо влияние в Австрия, 
италия и нидерландия.

на кръгла маса, организирана от Цен-
търа за изследване на демокрацията на 
14 ноември 2019 г. в София, бяха обсъ-
дени начините за ефективно противо-
действие на руското влияние в европа 
и на балканите. Според последните 
анализи на Центъра, в периода след 
като еС и САщ започват налагането 
на санкции спрямо Русия, противно 

Кръгла маса „Руското влияние в Европа: противодействие на завладяването
на държавата”, София, 14 ноември 2019 г.

https://csd.bg/bg/events/event/ruskoto-vlijanie-v-evropa-protivodeistvie-na-zavladjavaneto-na-drzhavata/
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Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012 – 2017),
и д-р Майкъл Карпентър, директор на Центъра за дипломация
и световна политика „Пен-Байдън”, София, 14 ноември 2019 г.

на очакванията икономическото вли-
яние на Кремъл в някои европейски 
страни е нараснало. между 5 и 10% от 
общия фирмен оборот на балканите 
се контролира от руски фирми, което 
е спад в сравнение с 2014 г., а най-уяз-
вимият сектор за руското икономиче-
ско влияние е енергетиката. Според 
д-р майкъл Карпентър, директор на 
Центъра за дипломация и световна 
политика „Пен-байдън”, западните 
санкции срещу Русия досега не са 
били ефективни поради погрешното 
схващане за това какъв тип санкции 
биха били резултатни. те трябва да 
се прилагат във връзка с избрани кон-
кретни проблеми, например украйна 
или намесата в изборния процес на 
САщ. трябва да се предвиди и въз-
можност санкциите да се премахнат, 
ако Кремъл промени курса си на по-
ведение.

През май 2019 г. Центърът организира 
и кръгла маса на тема „Руската дезин-
формация в европа”, на която бяха 
обсъдени слабостите, позволяващи на 
авторитарни държави да финансират 
медийни операции в европейските 
страни. участниците откроиха про-
пуските в политиките за противодей-
ствие на чуждата антидемократична 
пропаганда, както и добрите практи-
ки в тази област. бяха демонстрирани 
технологичните възможности на ин-
струмент за мониторинг на онлайн 
новини и публикации в социалните 
медии в (почти) реално време, чрез 
който би могла да се идентифицира 
руската дезинформационна дейност.

направен беше и подробен анализ на 
икономическите лостове, използвани 
от Русия, за да бъдат експлоатира-
ни управленските недостатъци с цел 

https://csd.bg/events/event/russian-disinformation-in-europe/
https://csd.bg/events/event/russian-disinformation-in-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-russian-economic-grip-on-central-and-eastern-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-russian-economic-grip-on-central-and-eastern-europe/
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влияние върху вземането на решения 
в страните от Централна и източна 
европа. Книгата разкрива как чрез 
икономическа мощ Русия се стреми 
да постигне по-далечни стратегически 
цели. основният извод е, че както пря-
кото, така и непрякото руско влияние е 
много по-голямо от това, което офици-
алните данни показват. изследването 
сравнява по държави икономически-
те ефекти от присъствието на руски 
компании, капитали и инвестиции в 
ключови сектори в региона, например 
енергетиката, и разкрива методите на 
Кремъл за завладяване на държавата.

такава бе темата и на международния 
форум „измерения на руското влия-
ние в югоизточна европа”, организи-
ран в белград съвместно с американ-
ския национален фонд за демокра-
ция през юни 2019 г. въпреки че след 
2014 г. се наблюдава спад на руския 
икономически отпечатък в регионал-

Д-р Тодор Галев, старши анализатор, и д-р Румена Филипова, научен сътрудник, 
Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията,

София, 30 май 2019 г.

https://csd.bg/events/event/assessing-russian-economic-and-political-influence-in-southeastern-europe/
https://csd.bg/events/event/assessing-russian-economic-and-political-influence-in-southeastern-europe/
https://csd.bg/events/event/assessing-russian-economic-and-political-influence-in-southeastern-europe/
https://csd.bg/events/event/assessing-russian-economic-and-political-influence-in-southeastern-europe/
https://csd.bg/bg/events/event/sharp-power-grip-dimensions-of-russian-influence-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/events/event/sharp-power-grip-dimensions-of-russian-influence-in-southeast-europe/
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ната икономика, той е по-скоро отра-
жение на вътрешния растеж, намаля-
ващите цени на петрола и санкциите 
спрямо москва, отколкото резултат от 
отслабване на влиянието на Кремъл. в 
много случаи руските икономически 
интереси се подкрепят от олигархич-
ни мрежи, близки до правителството 
и политическите елити.

на 14 ноември 2019 г. Центърът за из-
следване на демокрацията организира 
кръгла маса на тема „Противодействие 
на методите на Кремъл за завладяване 
на медиите в югоизточна европа”, на 
която постави на обсъждане предиз-
викателствата на руското медийно 
влияние в региона. медийни експер-
ти от Албания, босна и херцеговина, 
хърватия, Косово, черна гора, Север-

Милица Ковачевич, председател, Център за демократичен преход, Черна гора, 
Сречко Латал, политически анализатор, Балканска мрежа за разследваща 
журналистика, Босна и Херцеговина, Мартин Владимиров, анализатор, 

Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията,
посланик Кайл Скот, Посолство на САЩ в Сърбия, и д-р Огнян Шентов, 

председател, Център за изследване на демокрацията, Белград, 27 юни 2019 г.

на македония и Сърбия представиха 
данни и заключения за финансовите и 
икономически инструменти и нарати-
ви, с които Кремъл си служи в балкан-
ските страни.

в допълнение на това, както се отбе-
лязва в CSD Policy Brief No. 89: Руското 
икономическо влияние на балканите: 
Противодействие на острата сила на 
Кремъл, отслабването на притегател-
ната сила на еС създава политически 
вакуум на балканите, който автори-
тарни режими като Русия и Китай 
запълват с лекота. тези страни се въз-
ползват от спада в демократичните 
стандарти и неефективно функцио-
ниращите държавни институции, за 
да увеличат своето икономическо и 
политическо влияние.

https://csd.bg/bg/events/event/protivodeistvie-na-metodite-na-kreml-za-zavladjavane-na-mediite-v-jugoiztochna-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/protivodeistvie-na-metodite-na-kreml-za-zavladjavane-na-mediite-v-jugoiztochna-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/protivodeistvie-na-metodite-na-kreml-za-zavladjavane-na-mediite-v-jugoiztochna-evropa/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-89-russias-economic-influence-in-the-balkans-tackling-kremlins-sharp-power/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-89-russias-economic-influence-in-the-balkans-tackling-kremlins-sharp-power/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-89-russias-economic-influence-in-the-balkans-tackling-kremlins-sharp-power/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-89-russias-economic-influence-in-the-balkans-tackling-kremlins-sharp-power/
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III. Регионално и европейско 
сътрудничество 
за добро управление 
и противодействие 
на корупцията

Авторитарните модели на развитие 
са все по-често срещани в световен 
мащаб, включително и в европа, осо-
бено сред държавите, присъединили 
се в последните години или канди-
датстващи за членство в еС. ето защо 
се налага създаването на инструмен-
ти за мониторинг и противодействие 
на завладяването на държавата. за да 
отговори на това предизвикателство, 
Центърът за изследване на демокра-
цията разработи методологията „ди-
агностична оценка на завладяването 
на държавата”, която беше приложена 
пилотно в българия, испания, ита-
лия, Румъния и чехия. диагностич-
ната оценка представлява механизъм 
за събиране на данни, който има по-
тенциала да подпомогне европейски-
те институции, като потвърди нали-

Руското икономическо влияние на Балканите: 
пРотиводействие на остРата сила на кРемъл

основни изводи

→ Отслабването на притегателната сила на ЕС създава 
вакуум на Балканите, който авторитарни режими като 
Русия и Китай запълват с лекота. Те се възползват от 
отстъплението от принципите на демократичното упра-
вление и от корупцията и завладяването на държавата
в региона, за да продължат да разширяват своето ико-
номическо и политическо влияние.

→ Въпреки смаляването на руския икономически отпеча-
тък, след като през 2014 г. САЩ и ЕС наложиха санкции 
на Кремъл, руските компании продължават да контро-
лират между 5% и 10% от регионалната икономика. 
Руски компании притежават стратегически дружества, 
сред които най-големите рафинерии, вериги за раз-
пространение на горива, газопреносни системи и хра-
нилища, както и вериги за търговия на дребно.

→ Русия е впримчила в хватката си правителства в региона 
със скъпоструващи проекти, използвани за захранване 
на мрежи от местни и руски компании със значително 
влияние върху институциите и политическите елити.

→ Кремъл успява допълнително да засили влиянието 
си чрез своята остра сила в региона, използвайки ши-
рок набор от инструменти – от подкрепа за системни и 
крайни политически партии, умело използване на ме-
дии, осребряване на политически и културни връзки и 
спонсориране на дейности на гражданското общество 
до задкулисно дирижиране на действията на бившите 
служби за сигурност.

→ За да противодействат на влиянието на Кремъл, страни-
те от ЮИЕ с подкрепата на ЕС трябва да следват широк 
набор от стратегии за противодействие на завладява-
нето на държавата в стратегически сектори на иконо-
миката и да диверсифицират преките чуждестранни 
инвестиции.

→ Органите за противодействие на прането на пари и за-
щитата на конкуренцията следва да установят крайните 
собственици на дружествата по недвусмислен начин 
за недопускане навлизането на капитал с незаконен 
произход в икономиките на региона и за неутрализи-
ране на рисковете, произтичащи от мащабни инвести-
ции с произход от държави с авторитарни режими и 
по-конкретно – големи инфраструктурни проекти като 
средство за постигането на политически цели.

Policy Brief No. 89, ноември 2019 г.

Решението на Европейския съюз1 от октомври 
2019 г. да не започва преговори за присъединя-
ване с Албания и Северна Македония е поред-
ното предупреждение, че Съюзът може да не 
желае и/или да не е в състояние да ангажира 
необходимия политически капитал за интегра-
ция на Балканите в Евроатлантическата общност. 
Неочакваното решение подкопа доверието в 
процеса на разширяване на ес, както и в ини-
циирания от Германия през 2014 г. Берлински 
процес, целящ да разсее опасенията на страни-
те от Западните Балкани относно бъдещето им 
в обединена Европа. Това допълнително отсла-
би притегателната сила на ЕС, оставяйки вакуум 
в отношенията между силите в региона, който 
бързо се запълва от авторитарни държави като 
Русия и Китай. Тези страни се възползват от от-
стъплението в демократичните стандарти и ши-
рокоразпространената корупция, достигаща до 
елементи на завладяване на държавата,2 за да 
увеличат своето икономическо и политическо 
влияние в региона.

*	 Анализът поставя акцент върху Албания, Босна и Херцеговина, България, 
Хърватия, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, наричани 
събирателно „Балкани” и „Югоизточна Европа”. Руското влияние в региона е 
изследвано по-подробно в The Kremlin Playbook in Southeast Europe: Economic In-
fluence and Sharp Power. София: Център за изследване на демокрацията, 2019.

1 Съветът на Европейския съюз не подкрепи препоръ-
ката на Европейската комисия за започването на пре-
говори с Албания и Северна Македония. Франция, 
подкрепена от Нидерландия и Дания, са основните 
противници на започването на преговори.

2 Шентов, О., Стефанов, Р., Тодоров, Б. (редакторски ко-
лектив). Shadow Power: Assessment of Corruption and 
Hidden Economy in Southeast Europe. София: SELDI.net/
Център за изследване на демокрацията, 2016.

чието на завладяване на определени 
икономически сектори и регулатор-
ни/правоприлагащи органи и насочи 
политиките към конкретни стъпки, 
ограничаващи възможностите об-
ществените институции да бъдат из-
ползвани в частен интерес. Предви-
дено е методологията да се използва 
за оценка на резултатите/ефектите на 
завладяването на държавата, както и 
самия процес, който в общия случай 
е скрит и трудно се поддава на анализ. 
иновативността на инструмента се 
състои в изваждане на показ на явле-
нието чрез неговото измерване.

инструментът беше представена на 
27 юни 2019 г. на кръгла маса в брюк-
сел, а участвалите експерти и пред-
ставители на европейски институции 
обсъдиха възможните му сфери на 
приложение. Според тях той е ак-
туален и би могъл да се използва по 
време на европейския семестър, за 
мониторинг на противодействието на 
корупцията и доброто управление в 

https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
https://csd.bg/bg/events/event/diagnostichna-ocenka-na-zavladjavaneto-na-drzhavata-ot-koncepcija-km-instrument-za-razrabotvane-na-p/
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Кръгла маса „Диагностична оценка на завладяването на държавата:
от концепция към инструмент за разработване на политики”,

Брюксел, 27 юни 2019 г.

контекста на разширяването, както и 
за борба с измамите в рамките на по-
литиките на сближаване на еС.

Прилагайки описания нов инстру-
мент, Центърът изготви доклад, който 
представя състоянието на свързаните 
със завладяването на държавата поли-
тически, пазарни, институционални и 
технически аспекти, както и достъпа 
до информация в три икономически 
сектора (търговия на едро с твърди, 
течни и газообразни горива; търговия 
на едро с фармацевтични стоки; стро-
ителство) в четири европейски дър-
жави (българия, испания, италия и 
Румъния).

в рамките на антикорупционната ини-
циатива SELDI Центърът за изследване 
на демокрацията и македонският цен-
тър за международно сътрудничество 
организираха обучение в Сараево от 
12 до 14 юни 2019 г. то имаше за цел да 
подобри капацитета на неправител-
ствения сектор за противодействие на 

корупцията и завладяването на дър-
жавата. водещите на обучението из-
тъкнаха, че гражданските организации 
следва да дават глас на общественото 
мнение и да търсят отговорност от ин-
ституциите. Представени бяха опитът 
и изследователските методи на SELDI 
в областта на антикорупцията, застъп-
ничеството и участието във формира-
нето на политики. особено внимание 
бе обърнато на методите за оценка на 
завладяването на държавата и на ко-
рупционния риск на институционал-
но ниво.

на 13 декември 2019 г. в Скопие се 
проведе поредният Регионален анти-
корупционен форум, съорганизиран 
от SELDI и македонската Антико-
рупционна платформа на граждан-
ски организации. той събра повече 
от 100 участници от региона, които 
предложиха и обсъдиха начини за 
напредък на западните балкани по 
посока на членството им в еС и съще-
временно за осъществяване на дълго-

https://csd.bg/bg/publications/publication/mapping-report-state-capture-estimation-and-monitoring-of-anti-corruption-policies-at-the-sectoral/
https://seldi.net/home/
https://csd.bg/bg/events/event/nabljudenie-na-korupcijata-i-zavladjaneto-na-drzhava-zastpnichestvo-i-vzdeistvie-v-svjat-na-khibridni-z/
https://csd.bg/bg/events/event/spazvane-na-obeshchanieto-za-razshirjavane-na-es-30-godini-upravlenski-i-antikorupcionni-reformi-v-centr/
https://csd.bg/bg/events/event/spazvane-na-obeshchanieto-za-razshirjavane-na-es-30-godini-upravlenski-i-antikorupcionni-reformi-v-centr/
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очакваните реформи в управлението. 
С изказвания във форума се включи-
ха президентът на Република Север-
на македония Стево Пендаровски, 
министърът на отбраната Радмила 
шекеринска, дженифър литълджон, 
шарже д’афер, Посолство на САщ в 
Северна македония, Фрейк янмаат, 
ръководител операции, делегацията 
на еС в Северна македония, и Руслан 
Стефанов, директор на икономиче-
ската програма на Центъра за из-
следване на демокрацията. Северна 
македония е постигнала значителен 
напредък чрез отварянето на данните 
относно бюджетните разходи и подо-
бряването на свободата на печата. въ-
преки това, през последните 15 годи-
ни корупцията по високите етажи на 
властта се е превърнала в заплаха за 
региона като цяло. данните на SELDI 
за 2019 г. от Системата за монито-

ринг на корупцията потвърждават, че 
западните балкани изостават значи-
телно в сравнение дори с най-слабо 
представящите се държави – член-
ки на еС. в сравнение с 2016 г., през 
2019 г. корупционният натиск се е 
увеличил в четири от шестте западно-
балкански държави: босна и херцего-
вина, следвана от черна гора, Косово 
и Сърбия. Само Албания и Северна 
македония отбелязват незначително 
намаление по този показател. участ-
ниците във Форума се обединиха 
около мнението, че на корупцията и 
завладяването на държавата може да 
се противодейства ефективно само 
чрез комбинация от превантивни и 
правоприлагащи мерки, които да се 
разработят и използват съвместно от 
политиците, гражданското общество, 
международната общност, бизнеса и 
медиите.

Форум „Спазване на обещанието за разширяване на ЕС: 30 години управленски
и антикорупционни реформи в Централна и Източна Европа”,

Скопие, 13 декември 2019 г.
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IV. Противодействие 
на скритата икономика 
и недекларираната заетост 
в Европа

Като част от екипа на европейската 
платформа за противодействие на 
недекларираната заетост, Центърът 
за изследване на демокрацията про-
дължи да разработва доклади и ана-
лизи, като инструмент за споделяне 
на добри практики в рамките на еС. 
Платформата се използва от социал-
ни партньори и правоприлагащи ин-
ституции като трудови инспекторати 
и данъчни и социалноосигурителни 
органи от цяла европа и им позво-
лява да си сътрудничат по-тясно и да 
участват в общи инициативи. През 
2019 г. икономическата програма се 
включи в изготвянето на анализи на 
трансграничното сътрудничество за 

Българската конкурентоспособност през 2018 и 2019 г.
според Годишника на световната конкурентоспособност
на Института за развитие на управлението (IMD, швейцария)

противодействие на недекларираната 
заетост, съгласуваните и съвместните 
трансгранични инспекции, обмена 
на информация и защитата на данни 
при противодействие на недеклари-
рания труд, както и описания на 12 
успешни примера за ключовата роля 
на социалните партньори.

V. Конкурентоспособност  
и икономика на знанието

Центърът за изследване на демокра-
цията продължи да изследва бари-
ерите пред българския бизнес и да 
предоставя препоръки за подобря-
ване на икономическата конкуренто-
способност, както и данни и анализи, 
които бяха включени в годишника на 
световната конкурентоспособност на 
института за развитие на управление-

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21877&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21877&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21877&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21877&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21877&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21877&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21430&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21430&langId=en
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то (IMD, швейцария). През 2019 г. бъл-
гария заема 48-мо място от 63 страни, 
което е подобрение с шест позиции 
спрямо 2015 г., но влошаване спрямо 
2007 г.

Както и през предходните години, 
икономическата програма участва ак-
тивно в разработването на ежегодния 
доклад Иновации.бг. водеща тема на 
Иновации.бг 2019 е европейската по-
литика в областта на науката и инова-
циите през следващия програмен пе-
риод и концепцията за интелигентна 
специализация.

Подобряването на българската ико-
номическа среда е тема и на пореди-
ца изследвания, които оценяват със-
тоянието и бъдещите перспективи 
пред управлението на многообрази-
ето в българия. докладът „управле-
ние на многообразието в българия: 
възприятия, практики и очаквания” 
представя оценка на потребностите 
на местната бизнес общност по от-
ношение на управлението на много-

Èíîâàöèè
2019

И
Н
О
В
А
Ц
И
И
.Б
Г 

2
0
1
9

WWW.ARCFUND.NET

образието и нуждата от стратегии за 
многообразие в отделните фирми и 
на национално (колективно) равнище 
в българия.

https://csd.bg/bg/events/event/mezhdunarodnata-konkurentosposobnost-na-blgarija-2019-g/
https://csd.bg/bg/events/event/mezhdunarodnata-konkurentosposobnost-na-blgarija-2019-g/
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18455
https://csd.bg/bg/publications/publication/diversity-management-in-bulgaria-perceptions-practices-and-expectations/
https://csd.bg/bg/publications/publication/diversity-management-in-bulgaria-perceptions-practices-and-expectations/
https://csd.bg/bg/publications/publication/diversity-management-in-bulgaria-perceptions-practices-and-expectations/

