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Увод

През 2019 г., в навечерието на своята трийсетгодишнина, Центърът за изследва-
не на демокрацията продължи да развива дейността си в ключовите области, в 
които разполага с дългогодишен опит, в подкрепа на социалните иновации и 
институционалните реформи:

• престъпност и правосъдие, жертви на престъпления, интеграция и социал-
но включване, и основни права и етика;

• енергийна сигурност и преход към нисковъглеродна икономика, оценка и 
противодействие на чуждото икономическо и медийно влияние, антикоруп-
ция и противодействие на завладяването на държавата, скрита икономика и 
недекларирана заетост, конкурентоспособност и икономика на знанието;

• интеграция на мигранти, социално включване на уязвими групи, превенция 
на радикализацията и тероризма, групова омраза;

• оценка на заплахите от организирана престъпност, противодействие на ра-
дикализацията и тероризма, оценка на политиките и програмите на еС в 
областта на вътрешните работи.

Противодействието на завладяването на държавата в европа обаче изисква мно-
го по-целенасочени съвместни инициативи от страна на гражданското обще-
ство. те трябва да бъдат съсредоточени върху мониторинг на рисковете и съще-
временно върху предприемането на адекватни практически стъпки в рамките 
на добре премислени мерки и програми. явлението, което е основна причина 
за нестабилността в европейски и световен мащаб, може да бъде ефективно 
преодоляно само с активни граждански усилия.

във фокуса на анализаторската и практическата работа на Центъра през тази 
година бяха и предизвикателствата на енергийната сигурност и прехода към 
нисковъглеродна икономика. Центърът продължи да се занимава с децентра-
лизацията и демократизацията на българския енергиен сектор с акцент върху 
по-успешното прилагане на политиките за декарбонизация и подобряването 
на националния план за енергетика и климат.

в подкрепа на световния активизъм и глобалните младежки движения срещу 
климатичните промени, както и на европейския зелен пакт, чиято цел е европа 
да се превърне в първия „климатично неутрален” континент, Центърът работи 
в посока разширяване на тематичния си обхват по въпроси като международно-
то сътрудничество в областта на климатичните промени, справедливия клима-
тичен преход, финансирането на борбата с изменението на климата и кръговата 
икономика.

София, януари 2020 г.  д-р огнян шентов
 Председател на управителния съвет


