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Програма „Сигурност“

През 2019 г. усилията на Програма „Сигурност” бяха съсредоточени в след-
ните области:

• Оценка на заплахите от организирана престъпност. Центърът за 
изследване на демокрацията изготви поредната стратегическата оценка 
на заплахите от организирана престъпност в българия. бяха анализира-
ни състоянието и динамиката на десет престъпни пазара, включително 
до този момент неизследваните нелегален дърводобив и измами със сред-
ства на еС. беше разработен инструмент за оценка на незаконния пазар 
на цигари на областно равнище, чрез който се анализира ефекта на ком-
бинация от фактори, пряко свързани с работата на правоохранителните 
органи, както и фактори като икономическото развитие, туризма и рав-
нището на престъпността по области.

• Противодействие на радикализацията и тероризма. Продължи из-
следването на ключови аспекти на радикализацията и тероризма с цел 
да се подпомогне формулирането на политики за противодействие. беше 
публикуван анализ на връзката между престъпността и тероризма в еС. 
Центърът изготви доклад, проследяващ динамиката на радикализация-
та в затворите и пробационните служби в четири държави – членки на 
еС, чието съдържание представлява основа за разработване на програми 
за обучение и превенция в помощ на служителите, които се занимават с 
противодействие на насилствения екстремизъм. Проведено беше изслед-
ване на податливостта на младежите към крайнодесни екстремистки съ-
общения с цел осъществяване на онлайн кампания за превенция на край-
нодясната радикализация чрез предлагане на алтернативни наративи.

• Престъпност и полицейска дейност. Центърът изготви анализ на ро-
лята на мониторинга и гражданската осведоменост за повишаване ефек-
тивността на противодействието на битовата престъпност в малките гра-
дове и селата. Анализът има за цел да идентифицира проблемите при 
докладването и регистрирането на битови престъпления и да предложи 
мерки за подобряване на дейността на полицейските управления и сис-
темата за спешни повиквания на телефон 112.

• Оценка на политики и програми на ЕС в областта на вътрешните 
работи. експерти на Центъра се включиха в три оценки по поръчка на 
генерална дирекция „вътрешни работи” на европейската комисия: на 
европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, на 
Стратегията на европейския съюз по отношение на наркотиците (2013 – 
2020 г.) и на инструмента за подпомагане изпълнението на шенгенското 
споразумение за хърватия.
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I. Оценка на организираната 
престъпност

на 4 декември 2019 г. Центърът за из-
следване на демокрацията представи 
годишната оценка на заплахите от ор-
ганизирана престъпност в българия, 
обобщавайки най-значимите органи-
зирани престъпни дейности, начина 
на функциониране на организирани-
те престъпни групи при различните 
криминални пазари в българия през 
2018 г. и щетите, които те нанасят. в 
доклада се посочва, че е налице свива-
не на традиционно значимите крими-
нални пазари, например незаконната 
търговия с тютюневи изделия и орга-
низираните ддС измами, и нараства-
не на незаконната търговия на горива 
и пазара на наркотици, по-специално 
на марихуана. След разширяването на 
вътрешния пазар на секс услуги между 

ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХИТЕ
ОТ ОРГАНИЗИРАНА

ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ

2019

Оценка на ключови нелегални пазари в България (2018 г.)

Източник: Оценка на заплахите от организираната престъпност в България, 
 Център за изследване на демокрацията, 2019 г.

ПрестъПни Пазари включени в оценката

организирани
ДДс измами

разпространение и трафик
на наркотици

трафик на хора
и пазар на секс услуги

незаконен
дърводобив

нелегална търговия
с горива

нелегална търговия
с тютюневи изделия

измами със 
средства на ес

каналджийство киберпрестъпления телефонни измами

общата оценка на криминалните пазари, свързани с тежката и организирана престъпност, 
показва свиване на някои основни пазари и ръст при други. Пазарът на нелегални

тютюневи изделия, както и организираните ДДс измами бележат спад.
същевременно се наблюдава ръст при пазарите за нелегални горива и канабис.

осезаемо е и увеличението на киберпрестъпленията, а вътрешният пазар
на секс услуги бележи лек спад спрямо 2017 г.

Телефонни
измами

8 млн. лв.

„Сива икономика” и криминална икономика,
неконтролирана от организираната

престъпност

Криминална икономика под контрола
на организираната престъпност

Каналджийство
5 млн. лв.

външен пазар на секс услуги
900-1000 млн. лв.

вътрешен пазар
на секс услуги

220-250 млн. лв.

наркотици
400-450 млн. лв.

Нелегална търговия с горива
600-700 млн. лв.

Организирани
ДДС измами

190-230 млн. лв.

Неле-
гална 

търговия 
с тютю-

неви
изделия
100-110 
млн. лв.

измами
със средства

на ес
70-300 млн. лв.

Нелега-
лен

дърво-
добив
70-120

млн. лв.

Лихварство
16 млн. лв.

Кражби
на МПС

22 млн. лв.

https://csd.bg/bg/events/event/godishna-ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija/
https://csd.bg/bg/publications/publication/bulgarian-organised-crime-threat-assessment-2019/
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Интегриран модел за оценка на незаконния пазар на цигари 
на регионално ниво

Източник: CSD Policy Brief No. 84: Интегриран индекс за оценка на незаконния пазар
 на цигари, април 2019 г.

2012 и 2017 г., през 2018 г. се забелязва 
слабо понижение. в същото време ки-
берпрестъпленията продължават да 
се увеличават. оценката включва два 
неизследвани до момента криминал-
ни пазара – незаконния дърводобив и 
измамите със средства на еС.

През последните години все по-голяма 
част от финансовите щети от престъп-
на дейност са резултат от активността 
на т.нар. „бели якички” и все по-малко 
на класическите криминални струк-
тури. въпреки спада на приходите 
от престъпна дейност, те все още са 
заплаха за легалната икономика. Ре-
дица престъпни мрежи в българия 
използват законен бизнес, чрез който 

прикриват престъпния, което улесня-
ва прането на пари и допълнително 
затруднява разследването.

незаконният пазар на тютюневи изде-
лия е един от най-големите престъп-
ни пазари в българия за последните 
три десетилетия. Центърът за изслед-
ване на демокрацията разработи ино-
вативен инструмент за измерване на 
незаконния пазар на цигари, както и 
на ефективността на институционал-
ното противодействие. на базата на 
статистически модел беше създаден 
интегриран индекс за оценка, който бе 
представен пред компетентните ин-
ституции и водещите производители 
в бранша на кръгла маса на 24 април 

Фактори, възпрепятстващи незаконната търговия с цигари

Индекс 1
Полицейска ефективност

при залавянето
на незаконни цигари

Фактори, улесняващи незаконната търговия с цигари

Равнище на незаконните цигари по области
(Дял на непредназначените за местния пазар цигари, установени при ИПО)

Индекс 2
Численост на полицейските

сили в областта

Индекс 4
Незаконна активност

в областта

Индекс 3
Икономическо развитие

и туризъм в областта

Брой заловени от полицията
цигари като дял от общия

брой цигари,употребявани
в страната

Брой нощувки
на чуждестранни

туристи в страната

Средна годишна
заплата

в областта

Брой полицаи
на глава от

населението

Наказателни постановленив,
издадени от митническите

власти в областта

Регистрирани
престъпления срещу

собствеността в областта

https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-84-integrated-index-for-illegal-cigarettes-market-assessment/
https://csd.bg/bg/events/event/efektivnost-na-policijata-v-protivodeistvieto-na-nezakonnija-pazar-na-cigari/
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2019 г. участниците обсъдиха подроб-
но методите за оценка на ефективност-

та на противодействието на отделните 
правоприлагащи органи.

Статистическият модел взема под вни-
мание два типа фактори – такива, кои-
то или улесняват, или възпрепятстват 
незаконната търговия на тютюневи 
изделия по области. Сред тях са коли-
чеството заловени незаконни цигари, 
ефективността на полицейските уп-
равления, икономическото развитие 
на съответната област, както и реди-
ца криминогенни фактори. основни 
възпиращи фактори са промените в 
ръководния състав на областните по-
лицейски дирекции, а чест резултат 
от тях са увеличаването на заловените 
незаконни цигари, сътрудничеството 
между институциите и систематич-
ното събиране, обмен и анализ на 
данни от ангажираните правоприла-
гащи органи, които повишават ефек-
тивността на действията им.

този иновативен подход и инструмен-
тът за идентифициране на аномалии 

Кръгла маса „Ефективност на полицията в противодействието
на незаконния пазар на цигари”, София, 24 април 2019 г.

Незаконната търговия с тютюневи
изделия по Балканския маршрут:
оценка на уязвимостите и заплахите



39

при нивата на залавяния на незакон-
ни тютюневи изделия бяха представе-
ни по време на международна конфе-
ренция по темата, която се проведе на 
18 октомври 2019 г. в София. бяха об-
съдени аналитичната рамка, полити-
ките и институционалния отговор на 
незаконната търговия с цигари, както 
и начините за насърчаване на по-ши-
роко сътрудничество между право-
прилагащите органи в съседните на 
българия държави.

в доклад, публикуван през 2019 г., 
Центърът за изследване на демокра-
цията анализира незаконния пазар на 
тютюневи изделия и ефективността на 
противодействието му в четири дър-
жави от еС в рамките на балканския 
маршрут – българия, италия, гърция 
и Румъния, които са засегнати както 
от нелегалното производство, така и 
от незаконната търговия. изследване-
то анализира обстойно два масива от 
данни – данните, събирани от тютю-

невата промишленост във връзка с не-
легалното потребление, и институци-
онални данни за залавянията на неле-
гални цигари. в резултат на анализа са 
изработени иновативни инструменти 
за оценка на пазара на нелегални ци-
гари и са разгледани уязвимите аспек-
ти в дейността на полицията, както и 
корупцията в правоохранителните и 
митническите органи.

трудовата експлоатация и трафикът 
са инструменти за извличане на до-
пълнителни печалби на различни 
равнища на икономическата дейност. 
При това, не винаги структурите, кои-
то се възползват от трудова експлоата-
ция, са престъпни организации. Цен-
търът за изследване на демокрацията 
се включи в разработването на наръч-
ника „Скрити мрежи: бизнес модели-
те на трудовата експлоатация”, който 
описва бизнес модела на трафика с 
цел трудова експлоатация, изясня-
вайки как законно създадени компа-

Международна конференция „Незаконната търговия с тютюневи изделия
по балканския маршрут: преодоляване на институционални пропуски

и корупция”, София, 18 октомври 2019 г.

https://csd.bg/bg/events/event/nezakonnata-trgovija-s-cigari-po-balkanskija-marshrut-ocenka-na-ujazvimostite-i-zaplakhite/
https://csd.bg/bg/events/event/nezakonnata-trgovija-s-cigari-po-balkanskija-marshrut-ocenka-na-ujazvimostite-i-zaplakhite/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-illicit-cigarette-trade-along-the-balkan-route-measuring-vulnerabilities-and-threats/
https://csd.bg/bg/publications/publication/shady-business-uncovering-the-business-model-of-labour-exploitation/
https://csd.bg/bg/publications/publication/shady-business-uncovering-the-business-model-of-labour-exploitation/
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нии могат да служат за прикриване и 
осъществяване на това престъпление. 
наръчникът разкрива връзките меж-
ду трудовата експлоатация, трафика и 
икономическите престъпления. моде-
лът е разработен на основата на данни, 
събрани в българия, естония, латвия 
и Финландия.

През 2019 г. Центърът започна работа 
по изследване на риска от проникване 
на тежката и организираната престъп-
ност в законния бизнес, възложено от 
гд „вътрешни работи”. ще бъдат ана-
лизирани динамиката на престъпната 
икономика в еС, както и факторите, 
които способстват за придобиването 
и управлението на приходи от орга-
низирана престъпна дейност.

II. Противодействие на 
радикализацията и тероризма

най-тежките терористични актове 
на ислямска държава в европа, вклю-

чително атаките от 2015 г. в Париж 
и 2016 г. в брюксел, са извършени от 
лица, които в миналото си са били 
замесени в организирана престъп-
на дейност и нелегална търговия, а 
впоследствие са влезли в редиците 
на най-активната терористична орга-
низация в света. Центърът за изслед-
ване на демокрацията, заедно с екип 
от водещи експерти по тероризъм 
от 11 европейски държави, изследва 
наличието на криминално минало 
при 350 лица, арестувани за теро-
ризъм през 2015 г. докладът, както и 
възможностите за предотвратяване 
на радикализацията и насилствения 
екстремизъм в българия, бяха обсъ-
дени по време на кръгла маса на тема 
„от престъпници към терористи и 
обратно? тенденции в европа”, про-
ведена на 9 юли 2019 г.

Анализът се базира на данни за 350 
арестувани лица, докладвани на евро-
пол през 2015 г., 310 от които са обви-
нени в тероризъм. данните позволяват 

https://csd.bg/bg/events/event/ot-prestpnici-km-teroristi-i-obratno-tendencii-v-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/ot-prestpnici-km-teroristi-i-obratno-tendencii-v-evropa/
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Кръгла маса „От престъпници към терористи и обратно? Тенденции в Европа”, 
София, 9 юли 2019 г.

да се изгради профил на типичния ев-
ропейския джихадист: гражданин на 
еС (роден в еС или натурализиран) от 
мъжки пол, на средна възраст 34 го-
дини, често безработен и слабо обра-
зован. Същевременно финансирането 
на терористичните действия има най-
вече законен произход – социални 
помощи, трудови възнаграждения и 
спестявания.

Превенцията на радикализацията и 
насилствения екстремизъм в българия 
се затруднява най-вече от недостатъч-
ното разбиране на факторите на уяз-
вимост, които допринасят за процеса 
на радикализация, и на взаимовръзка-
та между податливостта на индивида 
и пребиваването му в среда, в която се 
разпространяват екстремистки посла-
ния и идеологии (в и извън интернет 
пространството), както и директния 
контакт с вербовчици от терористич-
ни организации.

Росица Джекова, директор, Програма 
„Сигурност”, Център за изследване

на демокрацията по време
на кръглата маса „От престъпници 

към терористи и обратно?
Тенденции в Европа”
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Поради това е наложително да се 
обърне внимание на случващото се 
онлайн  –  в социалните медии бъл-
гарските младежи във все по-голяма 
степен са изложени на съдържание, 
повлияно от крайнодесни идеи, а на-
силието и езикът на омразата се пре-
връщат в нещо обичайно. Според 
скорошно изследване на уязвимостта 
на младите към подобни послания, 
включващо наблюдения в социалните 
медии и национално представително 
проучване сред младежи на възраст 
между 14 и 19 години, при онлайн 
общуването често се формират един 
вид „акустични камери”, които усил-
ват поляризацията, а демонизирането 
на „другите” преминава свободно в 
обществения дискурс и се превръща 
в норма. на това би могло да се про-
тиводейства чрез дигитални инстру-
менти за създаване на алтернативни 
положителни послания, за да се на-

мали податливостта на уязвимите 
групи към онлайн съдържание, което 
подтиква към омраза или насилие. С 
тази цел Центърът за изследване на 
демокрацията стартира инициативата 
„изграждане на умения у младежите 
за справяне с посланията на крайно-
десния екстремизъм онлайн”, в рам-
ките на която ще бъде реализирана 
кампания за превенция в социалните 
медии и ще бъдат създадени урочни 
планове, по които да се преподава те-
мата в училищата.

особена необходимост от инструмен-
ти за превенция на радикализацията 
и насилствения екстремизъм има в 
затворите и пробационните служби в 
страните от еС. Центърът за изслед-
ване на демокрацията, в сътрудни-
чество с партньори от Португалия, 
Франция, италия и гърция, изготви 
обобщен доклад „Противодействие 
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на радикализацията в затворите и 
пробационните служби: оценка на 
потребностите и рисковете”, в който 
се прави анализ на динамиката на 
радикализацията и пропуските на 
двата типа институции при проти-
водействието на тези явления в пе-
тте държави – членки на еС. дадени 
са препоръки, въз основа на които 
могат да се разработят програми за 
обучение, превенция и менторство 
за служителите, които се занимават с 
противодействие и превенция на на-
силствения екстремизъм.

изследването „виджилантизъм сре-
щу етническите малцинства и миг-
ранти в българия”, чиито автори са 
надя Стойнова и Росица джекова, бе 
включено в сборника „виджиланти-
зъм срещу малцинствата и мигран-
тите”, който проследява възхода на 
крайнодесните виджиланте движения 
в западна европа, източна европа, Се-
верна Америка и Азия. тъй като бъл-

гария е разположена на „балканския 
миграционен маршрут”, скорошните 
прояви на виджилантизъм в страната, 
като антимигрантски патрули и граж-
дански арести на българо-турската 
граница, не са изненадващи. и преди 
миграционната криза обаче също са 
наблюдавани спонтанни и недотам 
организирани прояви на виджилан-
тизъм, главно срещу роми. Появата на 
виджилантизма в българия би тряб-
вало да бъде разглеждана в контекста 
на политическата, обществената и 
икономическата криза през посткому-
нистическия период от 90-те години 
и нейните последствия в наши дни. 
докладът анализира и умножаване-
то на антиимигрантски виджиланте 
групи в по-ново време в контекста на 
„усещането за криза”, което все още е 
свойствено за страната и което беше 
изострено от мащаба и интензитета 
на кризата.

Центърът за изследване на демокра-
цията и международният републи-
кански институт, в сътрудничество с 
министерството на вътрешните ра-
боти на българия и с подкрепата на 
държавния департамент на САщ, ор-
ганизираха втория годишен Форум за 
устойчивост на западните балкани, 
който се проведе от 12 до 14 декември 
2019 г. в София.

във форума участваха над 180 делега-
ти от седем държави (Албания, босна 
и херцеговина, българия, Косово, Се-
верна македония, черна гора и Сър-
бия), сред които министри, депутати 
и кметове, както и представители на 
академичните среди, гражданско-
то общество и медиите. По време на 
събитието бяха обсъдени различни 
подходи за сътрудничество в борбата 
с екстремизма.

д-р денис натали, помощник държа-
вен секретар и ръководител на бюрото 
за конфликти и стабилизиращи опе-

https://csd.bg/bg/publications/publication/vigilantism-against-migrants-and-minorities/
https://csd.bg/bg/publications/publication/vigilantism-against-migrants-and-minorities/
https://csd.bg/bg/publications/publication/vigilantism-against-migrants-and-minorities/
https://csd.bg/bg/events/event/forum-za-ustoichivost-na-zapadnite-balkani/
https://csd.bg/bg/events/event/forum-za-ustoichivost-na-zapadnite-balkani/
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рации към държавния департамент 
на САщ, подчерта важността на въ-
веждането на комплексни програми 
за дерадикализация и реформиране, 
чрез които да се противодейства на 
текущите заплахи в западните бал-
кани. По време на форума обръщения 
направиха и посланикът на САщ в 
българия херо мустафа, министър-
председателят бойко борисов и ми-
нистърът на вътрешните работи мла-
ден маринов.

Росица джекова, директор на Програ-
ма „Сигурност” на Центъра за изслед-
ване на демокрацията, беше модера-
тор на дискусионен панел за ролята 
на неправителствения сектор и меди-
ите в превенцията и противодействи-
ето на насилствения екстремизъм. на 
сесията бяха дискутирани начините 
за ефективно разпространение на ал-
тернативни наративи и за създаване 
на общности, способни да се справят 
с проявите на екстремизъм и радика-
лизация.

III. Конвенционална 
престъпност 
и полицейска дейност

Центърът изготви анализ на ролята на 
мониторинга и гражданската осведо-
меност за повишаване ефективност-
та на противодействието на битовата 
престъпност в малките градове и села-
та. изследването има за цел да иден-
тифицира проблемите при докла-
дването и регистрирането на битови 
престъпления чрез преглед на данни 
от телефонната линия 112 и от поли-
цейската статистика, да предложи 

мерки за подобряване на дейността 
на полицейските управления и систе-
мата за спешни повиквания 112, и да 
създаде програма за информиране и 
насърчаване на гражданите да доклад-
ват битовите престъпления.

IV. Мониторинг и оценка 
на политики в областта 
на сигурността 
и вътрешните работи

През 2019 г. експерти от Центъра за 
изследване на демокрацията се вклю-
чиха в оценки на няколко европей-
ски агенции и политики в областта 
на граничната сигурност и противо-
действието на разпространението на 
наркотици. Препоръки на Центъра, 
отнасящи се до повишаване ефектив-
ността на агенцията и подобряване на 
инструментите за събиране на данни 
и работата с целевите групи, залегна-
ха в оценката на Eвропейския център 
за мониторинг на наркотиците и нар-
команиите. Центърът участва в оценя-
ването на Стратегията на европейския 
съюз по отношение на наркотиците 
(2013 – 2020), като извършва анализ на 
разходите и ползите и предлага пре-
поръки към европейската комисия 
относно разработването на следваща-
та стратегия по тези проблеми за пе-
риода 2021 – 2028 г.

експерти от Центъра са част и от еки-
па, който оценява инструмента за 
подпомагане изпълнението на шен-
генското споразумение за хърватия 
по поръчка на генерална дирекция 
„миграция и вътрешни работи” на 
европейската комисия.


