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Прокарване на мостове между науката и политиката

Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е ин-
тердисциплинарен институт, който работи за развитието на демократичните 
ценности и пазарната икономика. Центърът е независима организация, която 
подкрепя процеса на реформи в България чрез мобилизиране на гражданското 
общество и въздействие върху обществените политики.

Целите на Центъра са:

• да осигури институционална среда за формиране на ефективни общест-
вени политики за добро управление, спазване на основните права и свобо-
ди и активна роля на България в европейските интеграционни процеси;

• да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и Евро-
пейския съюз в областта на правосъдието и вътрешния ред;

• да съдейства за институционалното и организационното укрепване на 
нестопанския сектор в България;

• да осъществява мониторинг и оценка на функционирането на ин
ституциите и принципите на демокрацията и пазарната икономика.

„Прокарването на мостове” е утвърден метод за обединяване усилията за со-
циална промяна и създаване на нови партньорства. Центърът за изследване на 
демокрацията започна своето съществуване като аналитичен център, но през 
последното десетилетие той се утвърди не само като генератор на идеи, а и като 
активен участник във формирането и осъществяването на редица обществени 
политики. Центърът е партньор за България на редица европейски институ-
ции, мрежи и инициативи като Агенцията на Европейския съюз за основните 
права и Годишната оценка на световната конкурентоспособност на Института 
за развитие на управлението в швейцария.

Центърът за изследване на демокрацията е инициатор и движеща сила на 
социалната промяна в няколко области, традиционно смятани за запазена те-
ритория на държавните институции като разработване и мониторинг на анти-
корупционни политики и практики и реформи в сектора на националната си-
гурност, вкл. анализ и противодействие на конвенционалната и организираната 
престъпност. Усилията на Центъра са насочени и към формирането на нова кул-
тура на сътрудничество и доверие в обществена среда с наследена фрагмента-
ция и непрозрачност, което е също толкова важно, колкото и реализирането на 
конкретни социални цели и проекти.

Център за изследване
на демокрацията
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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



Тази страница умишлено е оставена празна.



Част първа
Програми



Тази страница умишлено е оставена празна.
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През 2019 г. Правната програма работи по темите престъпност и правосъ-
дие, жертви на престъпления, интеграция и социално включване, и основни 
права и етика.

• Престъпност и правосъдие. дейността на Центъра за изследване на 
демокрацията бе съсредоточена в направленията превенция и проти-
водействие на организираната престъпност (с акцент върху трафика на 
хора), тероризъм (вкл. радикализация и насилствен екстремизъм в затво-
рите) и защита на правата на заподозрените и обвиняемите чрез укреп-
ване на ролята на презумпцията за невиновност в хода на наказателното 
производство и повишаване на капацитета на съдебните и правоприла-
гащите органи във връзка със специалните потребности на нарушители 
с психосоциални и интелектуални затруднения.

• Жертви на престъпления. Центърът продължи да анализира реди-
ца аспекти на защитата на пострадалите от престъпления, в частност 
отношението към жените, жертви на насилие, и адекватната им финан-
сова компенсация. беше извършена оценка на транспонирането на при-
ложимото европейско законодателство в областта и бяха организира-
ни обучения и семинари, на които се обсъдиха възможните пътища за 
преодоляване на нормативните и практическите пречки в този процес. 
Представители на съдебната система бяха обучени как да защитават пра-
вата на граждани на трети страни, станали жертва на трудова експлоата-
ция в европейския съюз (EС).

• Интеграция и социално включване. опирайки се на дългогодишния 
си опит в изследването на миграционната политика, Центърът продъл-
жи да се занимава с различните аспекти на интеграцията и социалната 
ориентация на чужденци като средства за противодействие на расизма 
и ксенофобията. бе започната работа по разработването на европейски 
информационни платформи, улесняващи взаимодействието между ми-
грантите и институциите/организациите за подпомагане на мигранти, 
както и за изследване на въздействието на обществените възприятия 
спрямо миграцията и свързаната с миграционния поток гранична сигур-
ност.

• Основни права, равенство и етика. Като член на мрежата FRANET 
на Агенцията на еС за основните права, Центърът за изследване на де-
мокрацията събира данни и информация за сравнителните изследвания 
на Агенцията, като през годината се съсредоточи върху: проявите на ом-
раза срещу мюсюлманите, правната помощ при процедури по връщане 
и събирането на данни за живеещите в отдалечени райони, изложени 

Правна програма
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на риск от нарушаване на правата им. усилията на Центъра за противо-
действие на дискриминацията и негативните стереотипи бяха насочени 
към насърчаване на многообразието и адекватното му управление, вкл. 
чрез създаване на национална харта за многообразието. в областта на 
етиката основни теми бяха професионалната отговорност и интегритет, 
като продължение на предходни дейности, насърчаващи политиката, ос-
нована на доверие, и саморегулацията.

I. Престъпност и правосъдие

През 2019 г. дейностите в областта на 
престъпността и правосъдието бяха 
съсредоточени върху превенцията и 
противодействието на организира-
ната престъпност и тероризма (вкл. 
радикализацията и насилствения екс-
тремизъм), защитата на правата на за-
подозрените и обвиняемите в хода на 
наказателния процес, и изследването 
на връзките между трафика на хора и 
различните сектори на икономиката.

Поради нарастващата необходимост 
от мултидисциплинарен модел за 
изучаване и противодействие на ор-
ганизираната престъпност и те-
роризма, Центърът за изследване 
на демокрацията продължи да рабо-
ти по международната инициатива 
Оценка на измеренията на организи-
раната престъпност и терористич-
ните мрежи и предоставяне на ефек-
тивни и ефикасни решения на практи-
куващите и професионалистите, ко-
ято стартира през 2016 г. През 2018 г. 
Центърът участва в съдържателното 
изграждане на две онлайн платфор-
ми – FIRST-LINE PRACTITIONERS е с 
отворен достъп и е предназначена за 
служители на първа линия, а FIGHT 
CRIME & TERRORISM предлага ре-
шения за (дигитална) сигурност и е 
насочена към правоприлагащи орга-
ни и служби за сигурност. в рамките 
на инициативата представители на 
Центъра взеха участие в международ-
на конференция на високо равнище, 
посветена на противодействието на 

организираната престъпност и теро-
ризма.

експерти от Центъра за изследване 
на демокрацията се включиха в ини-
циативата на Службата на оон по 
наркотиците и престъпността Измер-
ване и оценка на организираната прес-
тъпност в Западните Балкани, която 
има за цел да проучи организираната 
престъпност в региона посредством 
измерване, мониторинг и разработва-
не на методология за редовно отчита-
не на равнището ѝ. Проведеното през 
2019 г. изследване засягаше тежките 
престъпления, вкл. тежката организи-
рана престъпност. Центърът разрабо-
ти методология за събиране на данни 
чрез интервюта с жертви на организи-
раната престъпност и осъдени извър-
шители в шест държави и територии 
в западните балкани. Проведени бяха 
240 интервюта и бе изготвен подробен 
доклад, описващ структурата на орга-
низираната престъпност и методите 
ѝ на действие. Предстои публикува-
нето на регионален доклад по темата, 
в чието съдържание ще залегнат ме-
тодологията и резултатите от изслед-
ването на Центъра, с перспектива за 
дългосрочно им използване за оценка 
на организираната престъпност в за-
падните балкани.

Центърът за изследване на демокра-
цията е част от редица общоевропей-
ски инициативи, насочени към укреп-
ване на капацитета на служителите 
в съдебните и полицейските органи 
и в пенитенциарните инстутиции, за 
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предотвратяване на радикализацията 
и насилствения екстремизъм. една от 
тях е посветена на противодействие 
на всички форми на насилствен екс-
тремизъм в затворите и има за цел да 
улесни вземането на решения относно 
случаите на радикализация на всич-
ки етапи на съдебното производство 
и да подпомогне служителите на за-
творите и пробационните служби в 
процеса по изпълнение на наказани-
ята. международната инициатива за 
сътрудничество между съдебните и 
полицейските органи за предотвратя-
ване на радикализацията, водеща до 
тероризъм, насърчава трансгранично-
то сътрудничество чрез разширяване 
на съществуващите мрежи за обуче-
ние и създаване на инструменти за из-
граждане на капацитет в тази област, 
които могат да се модифицират и 
адаптират към условията в съответна-
та страна. инициативата за прилагане 
на Стокхолмската програма в случаи 
на тероризъм и радикализация прави 
преглед на хармонизацията на наци-
оналните практики в редица страни 
от еС по отношение на спазването 
на процесуалните права при престъ-
пления, свързани с насилствена ра-
дикализация и тероризъм. Правната 
програма участва и в стратегическа 
оценка на сътрудничеството между 
полицейските и съдебните органи, 
която ще повиши капацитета им за 
съдебно сътрудничество по въпроси 
от наказателен характер. и четирите 
изброени инициативи насърчават ба-
лансирания подход към проблемите 
на сигурността, който гарантира спаз-
ването на основните права на заподо-
зрените и обвиняемите.

През 2019 г. Правната програма про-
дължи да работи по друга своя основ-
на тема – правата на лицата, запо-
дозрени или обвинени в извърш-
ване на престъпление. в рамките 
на оценката на риска от изолация 
на заподозрени и обвиняеми беше 

разработен наръчникът „Oценка на 
въздействието на наказателното про-
изводство върху социалното положе-
ние на обвиняемите и подсъдимите”. 
Публикуваният на пет езика документ 
предоставя на правораздавателните и 
правоприлагащите органи практичес-
ки насоки, включително въпросник за 
оценка на степента на въздействие на 
наказателното производство върху со-
циалното положение на обвиняемите 
и подсъдимите. издаването му беше 
последвано от поредица обучения и 
международна конференция с участи-
ето на изследователи и служители от 
правоприлагащите и съдебните орга-
ни, на която бяха обсъдени резултати-
те от изследването на Центъра.

в рамките на работата си по иденти-
фициране, оценка на потребностите 
и равноправно отношение към запо-
дозрените и обвиняемите лица с пси-
хосоциални и интелектуални затруд-
нения Центърът публикува доклада 
„уязвими нарушители: Правата на 
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заподозрените и обвиняемите с пси-
хосоциални и интелектуални увреж-

дания”, който съчетава елементи от 
научни изследвания в различни сфе-
ри, за да хвърли светлина върху хора-
та с психосоциални и интелектуални 
затруднения и предизвикателствата, 
които те срещат при взаимодействие-
то си с полицията и съдебните орга-
ни по време на наказателния процес. 
изготвени бяха и доклади за отделни-
те страни, участвали в изследването: 
белгия, българия, гърция и италия, 
както и преглед на публикациите в 
тази област и на методите за иденти-
фициране и подпомагане на включва-
нето на тези лица.

През 2019 г. Правната програма про-
дължи да изследва и връзката между 
трафика на хора и отделни иконо-
мически сектори. Резултатите бяха 
представени на редица публични съ-
бития, между които и кръгла маса, 
на която бе разпространен наръчник 
на икономическите сектори за борба 

с тази форма на престъпност и за съ-
трудничество с институциите, ангажи-
рани с противодействието на трудо-
вата експлоатация и трафика на хора. 
беше проведена и онлайн кампания за 
информиране на населението относно 
опасностите от трафика с цел трудова 
експлоатация.

II. Жертви на престъпления

Центърът продължи работата за по-
добряване на положението на по-
страдалите от престъпления чрез 
повишаване на ефективността на мул-
тидисциплинарното сътрудничество 
при защитата им, особено на жените, 
жертви на насилие.

започна подготовката на мултидис-
циплинарни международни обуче-
ния на служители от съдебната сис-
тема, посветени на защита правата на 
граждани на трети страни, жертви 
на трафик с цел трудова експлоата-
ция в държави – членки на еС. беше 
изготвен учебен комплект, насочен 
към магистрати и адвокати, и бяха 
подбрани участници за обучения в 
различни страни членки. на кръгла 
маса с участието на заинтересованите 
страни бяха обсъдени целите и мето-
дите на обучението.

на двудневен семинар експертите на 
Центъра представиха доклад за на-
сочването на жертвите и брошура за 
правата им, разработени в сътрудни-
чество с ключовите отговорни органи 
и институции. участващите експерти 
бяха обучени за работа с представени-
те материали.

С участието си в международна ини-
циатива в подкрепа на правата на же-
ните, пострадали от престъпления, 
Центърът затвърди дългогодишния 
си ангажимент в тази област. Правна-
та програма организира семинар, на 
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Миряна Илчева, старши анализатор, Правна програма, и старши комисар
д-р Благородна Макева-Найденова, заместник-директор на Главна дирекция 

„Национална полиция” (ГДНП), МВР, София, 22 януари 2019 г.

Кръгла маса „Защита правата на жените, жертви на престъпления”,
София, 5 ноември 2019 г.

който с експерти от различни сфери 
и институции бяха обсъдени ниският 
процент на докладване на тези прес-
тъпления към компетентните инсти-
туции, както и финансовата компенса-
ция по дела, засягащи жени, жертви 
на престъпление.

в рамките на двугодишната инициа-
тива на организацията за сигурност и 
сътрудничество в европа „ефективни 
стратегии за наказателно правораз-
даване срещу насилието, основано на 
пола, в източна европа”, Центърът за 
изследване на демокрацията участва 
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в националната консултативна група 
по тези проблеми. Освен в България, 
тя се осъществява в Унгария и Румъ-
ния и има за цел да подпомогне ор-
ганите на наказателното правосъдие 
в противодействието, разследване-
то и наказателното преследване на 
насилието, основано на пола, и да 
повиши равнището на докладвани-
те престъпления от такъв характер. 
Правната програма направи преглед 
на ситуацията в България и предос-
тави коментари върху ситуационния 
анализ. Експерти от Програмата взе-
ха участие в редица дискусии и в кам-
пания за повишаване на информира-
ността относно половите стереотипи 
и причините, сигналите и ефектите 
на основаното на пола насилие. Те се 
включиха и в консултативен форум, 
организиран от Европейския инсти-
тут за равенство между половете, на 
тема събиране на административ-
ни данни за насилието, основано на 
пола.

III. Интеграция и социално 
включване

Центърът за изследване на демокра-
цията приключи работата по съв-
местна инициатива за превенция и 
противодействие на расизма и ксено-
фобията чрез социално ориентиране 
на чужденци, осъществена съвмест-
но с университети и организации от 
Австрия, Белгия, Румъния, Латвия и 
Гърция. С цел въвеждане на иновати-
вен подход за езиково обучение и 
социална ориентация на чужденци 
като част от интеграцията им, който 
съдържа и модули, свързани с вър-
ховенството на закона, Центърът 
разработи насоки за преподаване на 
толерантност и взаимно уважение в 
рамките на езиковото обучение и со-
циалната ориентация на бежанци и 
мигранти, които бяха представени на 
институциите и неправителствените 

организации, подпомагащи тези гру-
пи чужденци.

В рамките на инициативата за социал-
на ориентация беше проведена и меж-

дународна конференция с участието на 
институции по интеграция и неправи-
телствени организации – доставчици 
на услуги от шестте държави, на която 
бяха обсъдени проблемите на интегра-
цията на бежанци и мигранти във вся-
ка от тях.

Центърът за изследване на демокра-
цията продължи работа в областта на 
онлайн достъпа до публични услу-
ги за мигранти. Беше направен осно-
вен етичен и практически анализ като 
подготовка за изграждане на онлайн 
платформа, чрез която се презентират 
уменията и потребностите на мигран-
тите и се напасват с изискванията на 
работодателите и с компетенциите на 
съответните институции. Правната 
програма се включи и в друга значима 
инициатива, която анализира в дъл-
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Семинар „Социална ориентация на чужденци и борба с расизма
и ксенофобията”, София, 2 април 2019 г.

Матайс льо Рут, представител на ВКБООН в България, д-р Мария Йорданова, 
главен експерт, Правна програма, Център за изследване на демокрацията,

и проф. Дирк Ванхьойле, Център за миграция и междукултурни изследвания, 
Антверпенски университет, на международната конференция „Интеграция на 
чужденци и предотвратяване на расизма, ксенофобията и нетолерантността”, 

София, 15 май 2019 г.
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бочина въздействието на социалните 
възприятия върху миграционния по-
ток и свързаните с него заплахи.

IV. Основни права

Като част от мултидисциплинарната 
мрежа FRANET на Агенцията на еС за 
основните права, Центърът за изслед-
ване на демокрацията продължи да 
осъществява мониторинг върху спаз-
ването на основните права в българия. 
освен приноса си за изготвянето на 
годишния доклад за основните права 
на Агенцията, Центърът подготви ин-
формационни доклади за актовете на 
омраза срещу мюсюлмани, достъпа 
до средства за правна защита на граж-

дани на трети страни при процедури 
по връщане, както и новите начини за 
събиране на данни за населението в 
отдалечени райони, изложено на риск 
от нарушаване на правата му. и през 
тази година продължи започналото 
през 2015 г. ежемесечно представяне 
на доклади за миграционната ситуа-
ция в страната (докладите от всички 
участващи в проучването страни се 
публикуват на интернет страницата 
на Агенцията за основните права).

Центърът взе участие и в други ини-
циативи на Агенцията на еС за ос-
новните права, като международната 
конференция на високо равнище „от 
безправие към права – премахване 
на тежката трудова експлоатация” в 
брюксел през юни 2019 г. По време на 
събитието над 100 експерти в различ-
ни сфери дискутираха възможните 
пътища и добри практики за преодо-
ляване на тежките форми на трудова 
експлоатация в европа. дискусията 
беше завършек на усилията на Центъ-
ра по разработване на комуникацион-
ната стратегия във връзка с доклада на 
Агенцията на еС за основните права 
„тежката трудова експлоатация при 
движението на работници в рамки-

те на или с дестинация европейския 
съюз. задълженията на държавите и 
правата на жертвите”.
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Съвместно с българския форум на 
бизнес лидерите Центърът работи по 
инициатива за представяне и прила-
гане на национална харта за многоо-
бразието в българия, чиято цел е да 
противодейства на дискриминацията 
и негативните стереотипи чрез на-
сърчаване на многообразието и адек-
ватното му управление, включително 
чрез създаване на национална харта 
за многообразието. във връзка с това 
бяха проведени две изследвания по 
темата. През май 2019 г. служители на 
Центъра участваха в годишния форум 
на националните харти за многообра-
зието в брюксел, а през октомври ини-
циативата DIVERSE.BG бе представе-
на на организирания от европейската 
комисия в София работен семинар, 
посветен на подходящата работна сре-
да по отношение на лицата с увреж-

дания. Прилагането на българската 
харта за многообразието ще започне 
през пролетта на 2020 г.

Като продължение на предходни 
дейности, насърчаващи политиката, 

основаваща се на доверие, и само-
регулацията, усилията на Правната 
програма бяха съсредоточени върху 
управлението на технологиите с ак-
тивното участие на научните среди. 
През април 2019 г., на 22-рата годишна 
конференция на европейската асоци-
ация по биобезопасност в букурещ, 
Центърът се представи с постер за 
етичните, правните и социалните от-
говорности на учените от всички кло-
нове на науките, изучаващи живота, 
по отношение на възможната двойна 
употреба на резултатите от научната 
им работа. През юни 2019 г. Правна-
та програма участва в международен 
научен семинар, посветен на новите 
синтетично-биологични и биотехно-
логични заплахи, проведен в лозана 
с подкрепата на програмата на нАто 
„наука за мир и сигурност”. Центъ-
рът за изследване на демокрацията 
стана част и от създадената от бъл-
гарската академия на науките работ-
на група за изготвяне на национална 
програма за развитие на изкуствения 
интелект.



Тази страница умишлено е оставена празна.
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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.
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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 
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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	 policy-making,	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	 small-scale	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	 market-led	 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.
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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	 policy-making.	 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.enable-eu.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-
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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.
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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 
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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.
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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.
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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 поподробно 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 
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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-
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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-
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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-
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образието и нуждата от стратегии за 
многообразие в отделните фирми и 
на национално (колективно) равнище 
в българия.
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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.
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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.
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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
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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
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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.
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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 
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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-
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Бойко Борисов, министър-председател на България, Форум за устойчивост
на Западните Балкани, София, 12-14 декември 2019 г.

Росица Джекова, директор, Програма „Сигурност”, Център за изследване
на демокрацията, Форум за устойчивост на Западните Балкани, София,

12-14 декември 2019 г.
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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.



Тази страница умишлено е оставена празна.
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Социологическа програма

През 2019 г. работата на Социологическата програма се фокусира върху 
следните области:

• Интеграция на мигранти. С оглед недостига на мерки за интеграция 
на мигрантите в българия, Центърът за изследване на демокрацията 
продължи разработването на програма за социална и културна ориен-
тация. Финализиран беше обучителен модул за ориентация на мигранти 
и лица, получили международна закрила, който беше изпробван в прак-
тиката от водещи на интеграционни курсове.

• Социално включване на уязвими групи. беше анализирано прила-
гането на мерките по европейската инициатива „гаранция за младежта” 
сред ромските младежи и бяха разработени препоръки за повишаване 
ефективността на изпълнението им, предназначени за заинтересованите 
институции и организации. Центърът продължи да въвежда модел за 
насърчаване на толерантността (просоциалност) сред ученици от сред-
ния курс на българските училища.

• Превенция на радикализацията, водеща до тероризъм, и на гру-
повата омраза. започна работа по изследване на отношенията между 
държавата и религиите и на управлението на религиозното многообра-
зие в Албания, босна и херцеговина и българия. Центърът разработи 
индикатори за управлението на тези отношения. беше анализирана ди-
намиката при застъпничеството с цел превенция на нетолерантността, 
дискриминацията и груповата омраза в българия, германия и страните 
от вишеградската група.

I. Интеграция на мигранти

Предвид нарастващия поток от бежан-
ци към европа е особено важно да 
се предложат и предприемат прак-
тически действия за преодоляване 
на недостатъците на системите за 
прием и интеграция на мигранти и 
бежанци в страните – членки на еС. 
завършен беше обучителният модул 
за културна и гражданска ориентация 
на лица, търсещи убежище и получи-
ли международна закрила. Публика-
цията има за цел да подпомогне ра-
ботата на обучителите и да улесни 
адаптацията и интеграцията на лица 

от тези групи. тя предоставя систе-
матизирана информация по основни 
теми на културната и гражданската 
ориентация, както и набор от методи 
и техники на обучение. Предложена 
е цялостна програма, която да улесни 
ориентацията на мигранти в прием-
ното общество. През 2019 г. в сътруд-
ничество със Си ви ес – българия, 
Каритас София и българския червен 
кръст (бчК), бе тестван финалният 
вариант на програмата, като тя бе 
представена на обучителен семинар 
с участието на представители на бъл-
гарски институции и организации, 
работещи с мигранти.



48

ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

КулТуРНА И ГРАжДАНСКА

оРИЕНТАЦИЯ НА лИЦА,

ТъРСЕщИ убEжИщЕ И получИлИ

мЕжДуНАРоДНА зАКРИлА

Семинар „Обучение по културна и гражданска ориентация на лица, търсещи 
убежище и получили международна закрила”, София, 23 април 2019 г.

II. Социално включване 
на уязвими групи

През 2013 г., с цел да се намали растя-
щото равнище на младежката безра-
ботица, страните – членки на еС стар-
тираха изпълнението на инициатива-
та „гаранция за младежта”, насочена 
към младежи между 15 и 24 г., които 
не работят, не учат и не се обучават. тя 
включва мерки за подкрепа при нами-
рането на работа, обучение и образо-
вание. българия, където делът на тези 
младежи е по-висок от средния за 
еС, започна да прилага схемата през 
2014 г.

През 2019 г. Центърът за изследване 
на демокрацията подготви анализ на 
изпълнението на европейската гаран-
ция за младежта спрямо най-уязвима-
та целева група – ромските младежи. 
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на обхващането на ромската младеж 
от Програмата: данните за ромските 
младежи, които не работят, не учат и 
не се обучават, са недостатъчни или 
липсват; работодателите/фирмите не 
проявяват особен интерес към учас-
тие в мерките; неправителственият 
сектор не познава достатъчно добре 
Програмата; необходими са структур-
ни промени, които не са непременно 
свързани с „гаранция за младежта”, 
напр. образователни реформи, ди-
версификация на пазара на труда, 
промени в структурата на заплащане, 
противодействие на дискриминация-
та спрямо ромите. въз основа на тези 
заключения Центърът за изследване 
на демокрацията отправи препоръки 
за оптимизиране на достъпа на тази 
целева група до мерки по Програмата, 
които бяха публикувани в CSD Policy 
Brief No. 87: обхват на европейската 
гаранция за младежта сред ромите в 
българия и в доклада „оценка на дос-
тъпа и усвояването на Eвропейската 

ОЦЕНКА НА ДОСТЪПА И 

УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА

ОТ РОМСКАТА МЛАДЕЖ

В БЪЛГАРИЯ

Дял на младежите, които не работят, не учат и не се обучават 
(%, 15–24 г.)

Източник: Евростат, Наблюдение на работната сила в ЕС – 2018.

в българия могат да се откроят някол-
ко основни проблема по отношение 
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гаранция за младежта от ромската 
младеж в българия”. изводите и пре-
поръките от анализите бяха предста-
вени на национална конференция 
през ноември 2019 г. с участието на 
представители на европейския парла-
мент, министерството на труда и со-
циалната политика, Агенцията по за-
етостта, министерството на младежта 
и спорта, Посолството на швейцария, 
неправителствения сектор и бизнеса.

Социологическата програма продъл-
жи сътрудничеството си с изследова-
телски и образователни организации 
от гърция, италия, холандия и испа-
ния за въвеждане и адаптиране на кон-
цепцията за просоциално поведение 
в средните училища на тези страни. 
в българия Центърът въведе пилотно 
този педагогически модел в две обра-
зователни институции посредством 

Обхват на ЕврОпЕйската гаранция за младЕжта
срЕд рОмитЕ в българия

ОснОвни извОди

→	 Към 2017 г. липсват подробни мониторин-

гови данни за усвояването на Европейската 

гаранция за младежта (ЕГМ) сред младежи-

те роми в България.

→	 Според проучване на Центъра за изследва-

не на демокрацията и Сдружение „Свят без 

граници”, проведено през 2018 г. и 2019 г., 
ЕГМ обхваща малък брой от младежите 

роми в България.

→	 Младежите роми в България имат ниско 

ниво на информираност за мерките на ЕГМ 

и рядко ги използват.

→	 Идентифицирани са някои добри практики 

като неформален подход към целевата гру-

па и добри партньорства между ангажира-

ните институции.

→	 Основни предизвикателства пред по-ефек-

тивното усвояване на ЕГМ сред младежи-

те роми са: недостатъчната мотивация за 

участие на бизнеса в ЕГМ, липсата на ус-

тойчивост на ЕГМ, както и невъзможността 

на ЕГМ да посрещне нуждите и, понякога 

нереалистичните, очаквания на младежите 

роми.

→	 Липсва подробна и регулярна оценка на 

ефектите на ЕГМ конкретно върху младе-

жите роми.

1	 М. Калиендо, Дж. Клуве, Дж. Щотерау и С. Тюбике, 
Изследване относно Европейската гаранция за мла-

дежта в контекста на промените в света на за
етостта, Европейска комисия, 2018, https://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&
furtherNews=yes.

2	 Европейска комисия, Гаранция за младежта, [уеб-

сайт] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&
langId=bg.

Policy Brief No. 87, август 2019 г.

Икономическата криза от 2008 г. предизвиква 

драстично покачване на младежката безрабо-

тица в ЕС, което продължава да има своя ефект 
десетилетие след кризата. По последни статис-

тически данни, до втората половина на 2018 г., 
близо 3,5 млн. души на възраст между 15-24 

години в рамките на Съюза са безработни.1 В 

отговор, през 2013 г. ЕС започва изпълнение на 

инициативата Европейска гаранция за младеж-
та (ЕГМ). С това ЕС задължава всяка държава 

членка да предприеме мерки, гарантиращи, че 

всички хора до 25-годишна възраст на територи-

ята на страната ще получат качествено предло-

жение за работа, продължаващо обучение, чи-

ракуване или стаж в рамките на четири месеца 

след като останат без работа или напуснат сис-

темата на формалното образование.2 Основната 

целева група на ЕГМ са младежи до 25 години 

(до 30 години в някои страни членки), които са 

безработни и извън обучение (т.нар. младежи 

NEETs – „неработещи, неучещи и необучаващи 

се” (Not in Education, Employment or Training).

Настоящата публикация е осъществена
с финансовата подкрепа на Open Society Foundations.

Български участници в Лятното училище по просоциалност,
Чита ди Кастело, Италия, 16-17 юли 2019 г.
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обучения, на които бяха представени 
основните просоциални компетенции 
и начините за насърчаване зачитането 
на човешките права и равенството, и 
за разпознаване и противодействие 
на онлайн тормоза и речта на омраза-
та. След приключване на пилотните 
дейности във всички страни партньо-
ри, Центърът изготви доклад относно 
прилагането на програмата за просо-
циалност и възприемането ѝ от страна 
на учителите и учениците. изводите 
бяха синтезирани в дневник на науче-
ното. бяха формулирани и препоръки, 
като официално въвеждане на модули 
по просоциалност в учебните програ-
ми и насърчаване на международното 
сътрудничество с цел доразвиване и 
усъвършенстване на този педагогиче-
ски модел.

Центърът за изследване на демокра-
цията участва в изготвянето на до-
клада „Свободно движение на граж-

даните на европейския съюз – права 
и предизвикателства пред еднополо-
вите семейства в Република бълга-
рия”, който представя резултатите от 
изследване на приложението на Ди-
ректива 2004/38/ЕО относно правото 
на граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията 
на държавите членки по отношение 
на лгбти двойките у нас. Анализът 
включва преглед на гарантираните на 
гражданите на еС права и на мерки-
те и пропуските при прилагането на 
директивата, обзор на администра-
тивната и съдебната практика в об-
ластта и данни от национално проуч-
ване сред еднополови двойки с при-
знат статут в други държави – членки 
на еС, които пребивават временно 
или живеят в българия. една от ос-
новните тенденции, отбелязана в из-
следването, е, че поради важността 
на правното уреждане и признаване 
на семейния статут много български 
двойки вземат решение да напуснат 

българия и да се установят трайно в 
друга страна – членка на еС, в която 
еднополовите бракове са признати. 
освен това, еднополовите семейства 
до голяма степен асоциират бълга-
рия с усещането за несправедливост 
поради системната дискриминация 
спрямо тях от страна на институции-
те и негативната обществена нагласа, 
и дори стигма, върху еднополовите 
връзки.

III. Превенция на 
радикализацията, 
водеща до тероризъм, 
и на груповата омраза

Радикализацията, която може да пре-
расне в тероризъм, е тревожен проб-
лем за правителствата на все повече 
държави в европа и в света. в послед-
ните години се наблюдава засилване 
както на ислямистката радикализа-
ция, така и на крайнодесния екстре-
мизъм. това налага разработването на 
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конкретни политики за идентифици-
ране и противодействие на процеси-
те на радикализация, които биха мог-
ли да доведат до прояви на насилие. 
През 2019 г., с цел осъществяване на 
контекстуален анализ на религиоз-
ната радикализация и насилието на 
религиозна основа в 23 държави, Цен-
търът за изследване на демокрацията, 
съвместно с партньори от европа, Се-
верна Африка, близкия изток, южна 
и югоизточна Азия и океания, из-
готви преглед на взаимоотношенията 
между държавата и религиите и на 
управлението на религиозното мно-
гообразие. Работата на Социологиче-
ската програма беше съсредоточена 
върху Албания, босна и херцегови-
на и българия. Според проведеното 
изследване отговорът на крайната 
религиозна радикализация и в три-
те страни е тясно свързан с мерките 
срещу домораслия ислямизъм, които 

се вземат в целия европейски съюз, 
дейността на терористичните орга-
низации и темата за чуждите бойци. 
в рамките на изследването Центърът 
разработи и индикатори за оценка 
на естеството на отношенията между 
държавата и религиите, обвързани с 
тенденциите на радикализация в да-
дена държава.

беше подготвен доклад относно ро-
лята на застъпническата дейност за 
намаляване на поляризацията и ра-
дикализацията сред младите хора в 
българия. в него се прави преглед на 
ситуацията у нас и се посочват въз-
можните участници в застъпнически 
групи, чиито усилия биха били от 
най-голяма полза. един от изводите 
на анализа е, че въпреки добрата ин-
формираност относно застъпниче-
ството и активното му практикуване, 
в българия е налице необходимост 

Семинар, посветен на онлайн рисковете и речта на омразата,
Словакия, 17-22 юни 2019 г.

Снимка: Институт REACH, Словакия



53

от стратегия и канализиране на тези 
познания и възможностите за застъп-
ническа дейност. Препоръчва се съз-
даването на застъпническа мрежа, 
насочена към превенция на радикали-
зацията и омразата към различни об-
ществени групи. тази и други препо-
ръки от доклада залегнаха в основата 
на подготвен съвместно с партньорите 
от германия, чехия, унгария, Полша 
и Словакия широкообхватен анализ 
на предизвикателствата пред застъп-
ническата дейност в неблагоприятни 

условия (например свиващото се поле 
за гражданско участие, отслабването 
на плурализма и медийната независи-
мост, и ерозията на стандартите за чо-
вешките права), в който се предлагат и 
пътища за преодоляването им.

в Словакия беше проведен семинар, 
посветен на онлайн рисковете и речта 
на омразата, в който като модератор 
участва представител на Фондация 
„Приложни изследвания и комуни-
кации”.



Тази страница умишлено е оставена празна.



Част втора
Администрация и управление



Тази страница умишлено е оставена празна.



57

Институционално развитие

Центърът за изследване на демокра-
цията е организация с нестопанска 
цел, осъществяваща общественопо-
лезна дейност. до 2017 г. Центърът е 
регистриран в Софийски градски съд 
и Централния регистър на юриди-
ческите лица при министерство на 
правосъдието. През 2018 г. Центърът 
е пререгистриран, съгласно измене-
нията в националното законодател-
ство, в публичния търговски регис-
тър и регистър на юлнЦ, воден от 
Агенцията по вписванията към ми-
нистъра на правосъдието. юридиче-
ските лица с нестопанска цел за осъ-
ществяване на общественополезна 
дейност имат редица допълнителни 
задължения, сред които – ежегодно 
да изготвят и заявяват за обявяване в 
регистъра годишен доклад и финан-
сов отчет.

През 2019 г. Центърът продължи да 
оптимизира вътрешно-администра-
тивните си и финансови правила и 
процеси. Системата за плащания бе 
доусъвършенствана в съответствие с 
изискванията на различни финанси-
ращи институции, както и на нацио-
налното трудово законодателство.

През 2019 г. в Центъра бяха заети 
общо 37 души, от които 30 души уп-
равленски и професионален персонал 
(включително външни консултанти), и 
7 души административен персонал.

Отчетността и прозрачността са 
ръководни принципи в работата на 
Центъра за изследване на демокраци-
ята. Прилагането на тези принципи се 
осъществява чрез:

• ежегодно публикуване на одитор-
ски отчет (от 1992 г.);

• извършване на одит на отделните 
проекти;

• публикуване на годишни отчети 
(от 1994 г.);

• редовно публикуване на информа-
ция за дейността на интернет стра-
ницата на Центъра;

• предоставяне на информация за 
изпълняваните проекти и резулта-
тите от тях на средствата за масова 
информация;

• издаване на широк спектър от ана-
лизи и доклади.

Прилагането на добри управленски 
практики има решаващо значение за 
успеха на Центъра за изследване на 
демокрацията. През 2019 г. Центърът 
продължи усилията си да разнообра-
зи източниците си на финансиране 
извън рамките на традиционните фи-
нансови инструменти на европейския 
съюз: хоризонт 2020, европейския со-
циален фонд и финансовите механи-
зми в областите „правосъдие” и „въ-
трешни работи”. дейността на Центъ-
ра беше финансирана и със средства 
по оперативни програми на българ-
ското правителство, както и от инсти-
тут „отворено общество”, Центъра за 
международна правна инициатива, 
европейската фондация за климата, 
мрежата на европейските фондации 
и националния фонд за демокрация. 
в допълнение към финансирането по 
проекти, диверсификация се осъщест-
вява и чрез участието в търгове чрез 
консултантските звена на Центъра 
„витоша Рисърч” еоод и „Проект 1” 
еоод.

През 2019 г. Центърът беше търсен 
партньор и координатор на изследо-
вателски проекти с общоевропейска 
насоченост в областта на правото, си-
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Стажантска програма

гурността и социалните политики. 
в сътрудничество с водещи европей-
ски неправителствени организации 
и академични институти, Центърът 
се включи в общоевропейския дебат 
за оценка и формиране на политики 
в областта на борбата срещу органи-

зираната престъпност, интеграцията 
на жертви на трафик и други уязви-
ми групи, общественото доверие в 
правосъдието, (де)радикализацията и 
противодействието на компютърните 
престъпления.

Центърът за изследване на демокра-
цията предоставя възможности за 
стаж на изявени студенти от различни 
университети. През 2019 г. в Центъра 
стажуваха 33-ма души от 14 страни. 
освен българските завършващи и за-
вършили студенти, в Центъра работи-
ха стажанти от венецуела, германия, 
гърция, дания, ирландия, испания, 
италия, нигерия, Русия, САщ, Фин-
ландия, хонг Конг, швейцария и япо-
ния. Сред тях имаше младежи, наети 
в рамките на програмата „европейски 
университети за еС” (EU4EU), коя-
то чрез професионални стажове съ-
действа на студентите да осъществят 
по-лесно прехода от университетско 
образование към заетост, най-вече 
чрез стажове по проекти, финансира-
ни от еС и осъществявани в държави 
– членки на еС. През годината на стаж 
в Центъра бяха и студенти от Факул-
тета по държавно управление „бла-
ватник” на оксфордския университет, 
от Кеймбридж и от Принстън.

Центърът привлича талантливи сту-
денти от най-различни академични 
области. всеки стажант получава въз-
можност да напише кратък темати-

чен анализ (под наставничеството и с 
бележки от експертите на Центъра), 
свързан с областта, в която следва, и/
или с бъдещите му професионални 
цели.

През 2019 г. програмите на Центъ-
ра активно ангажираха стажанти 
във всички свои ключови дейности, 
като събиране и анализ на публи-
куваната информация, събиране на 
данни, преглед на литературата по 
определена тема и отразяване на съ-
бития, организирани от Центъра. По 
този начин стажантите придобиваха 
практически умения и задълбочени 
познания в следните области:

• антикорупция и добро управление 
в европа; завладяване на държава-
та и руско икономическо и медий-
но влияние в Централна и източ-
на европа; енергийна сигурност и 
преход към нисковъглеродна ико-
номика; скрита икономика и неде-
кларирана заетост; международна 
конкурентоспособност;

• интеграция на мигранти и соци-
ално включване на уязвими гру-
пи; младежка заетост и политика 
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за образование на малцинствата; 
превенция на радикализацията, 
водеща до тероризъм; управление 
на религиозното многообразие; 
преодоляване на пречките за на-
миране на работа пред младите 
европейци;

• противодействие на радикализа-
цията и насилствения екстреми-
зъм; превенция на радикализация-
та в затворите, борба с трафика на 
наркотици, оценка на заплахите от 
организирана престъпност;

• права на заподозрените и обви-
няемите; миграция, прием, инте-
грация и социална ориентация 
на мигранти; правна и социална 
помощ на пострадалите от престъ-
пления; харти за многообразието 
в еС; права на човека и зачитането 
им от страна на бизнеса; социални 
възприятия по отношение на миг-
рацията и тяхната роля.

През 2019 г. стажантите участваха и в 
подготовка и провеждане на анкети и 
обработка на събрани качествени дан-
ни. те бяха и активни участници в из-
готвянето и подаването на документи 
за участие в проекти с европейско фи-
нансиране и тръжни процедури, като 
подпомагаха цялостния процес от 
изготвяне на проектната документа-
ция до изпълнението на проекта и по 

този начин трупаха ценен опит. Пуб-
личните събития на Центъра също се 
осъществяваха с активното участие на 
стажантите.

Центърът разполага с ясна политика 
и стандарти за въвеждане в работата 
и наставничество на новопостъпили-
те стажанти. Стажът им в организа-
цията често продължава под формата 
на трудова заетост на изследователски 
и експертни позиции в самия Център 
или в други институции, или е пос-
ледван от прием в елитни универси-
тети или в схеми за допълнителна за-
етост и/или образование. Продължи-
телността на стажа варира от два до 
шест месеца. на стажантите се пре-
доставя изчерпателна информация, 
която да улесни приспособяването 
им към особеностите на организаци-
ята или, за чуждестранните студенти, 
към средата и условията на живот в 
българия. Центърът използва стан-
дартизирани модели и процедури за 
разработване на планове за действие 
на всички стажанти. тези планове съ-
държат срокове и показатели за оцен-
ка на работата на стажанта, по които 
се определя дали стажът е бил успе-
шен. По тях се прави оценка на сил-
ните страни и възможностите, които 
стажът предоставя както за студента, 
така и за организацията.

„За мен работата в Центъра за изследване на демокрацията беше информа-
тивна и приятна. Бях стажант в Програма „Сигурност”, където работих по 
проекти на различна тематика: оценка на Стратегията на Европейския съюз 
по отношение на наркотиците (2013 – 2020); първата по рода си оценка на не-
законния дърводобив в България; готовност на България за справяне с крайно-
десните прояви.

Реших да стажувам в Центъра, за да добия впечатления от работата и об-
становката в един изследователски институт. Престоят ми там ми даде 
перспектива към различни актуални проблеми, стоящи пред сигурността в 
България и Европа като цяло.
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„Имах възможността да работя три месеца в Програма „Сигурност” на 
Центъра за изследване на демокрацията и то по различни проекти. За мен 
това беше голямо предимство, тъй като успях да задълбоча познанията си 
в няколко области, както и да приложа на практика онова, което вече умеех 
и знаех. Правих проучвания върху различни теми, като Стратегията на ЕС 
по отношение на наркотиците, търговията с петрол в България и ролята на 
алтернативните разкази за противодействие на радикализацията. В процеса 
на работа развивах практическите си изследователски и аналитични умения 
и това се оказа най-голямата ми придобивка по време на стажа. За мен беше 
неоценима възможността да натрупам опит в изследователски институт, 
който се занимава с анализ и разработване на политики. Допаднаха ми отго-
ворността и свободата, които моите наставници ми даваха, а впечатленията 
ми като цяло са много положителни. 

Работната атмосфера в Центъра беше изключителна. Наставниците ми дава-
ха подходящи съвети във всяка ситуация, а стажантският екип беше изумите-
лен. Имаше стажанти от целия свят, с които често водехме конструктивни 
разговори. Тази подробност допринесе още повече за удовлетворението ми от 
стажа.

Горещо препоръчвам международната среда, приятелската атмосфера и висо-
кия професионализъм на наставниците в Центъра за изследване на демокра-
цията. Организацията дава възможност на стажантите да изградят солидни 
изследователски умения, което е добро вложение в бъдещото им развитие.”

Тия Лакамаки, Финландия, стажантка в Програма „Сигурност“
13 май – 16 август 2019 г.

Служителите и ръководството на Центъра са изключително компетентни и 
мотивирани личности и дават всичко от себе си за успешното изпълнение на 
проектите, по които работят. Бих искал да благодаря на невероятните хора в 
тази организация за предоставената ми възможност, както и на останалите 
стажанти за споделения опит и преживявания. Бих посъветвал всеки, който 
се интересува от публична политика или международни отношения, да канди-
датства за стаж в Центъра.”

Кристиян Христов, САщ/българия, стажант в Програма „Сигурност”,
5 юни – 31 юли 2019 г.
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„Прекарах лятото преди последната година от следването си на стаж в 
Центъра за изследване на демокрацията. Това беше невероятно преживяване, 
което ми позволи да усъвършенствам изследователските си умения и да ра-
ботя по проекти на различна тематика – от антикорупция до енергийна по-
литика.

Хората, с които се запознах в Центъра – както научните сътрудници, така и 
останалите стажанти – бяха извънредно дружелюбни и с готовност споделяха 
личния и професионалния си опит, което беше безценно. Силно се надявам да 
продължим да поддържаме връзка. 

В Центъра ме впечатли най-вече това, че мога в голяма степен да избирам ин-
тересни за мен теми и да поддържам добри междуличностни отношения с нас-
тавниците си. Успях да събера данни и материал за дисертацията си, която се 
надявам да защитя успешно, когато се върна в Кеймбридж. 

Престоят ми в София като цяло ми позволи да натрупам незаменим опит и 
спомени, както и да придобия значителна допълнителна квалификация. Бих 
препоръчал стажа в Центъра на всеки, който има намерение да придобие опит 
във водещ регионален изследователски институт, където гарантирано няма да 
му се налага да води безсмислени протоколи и да прави кафе.”

Йонас Вилкс, дания, стажант в икономическата програма,
1 юли – 21 септември 2019 г.

През 2019 г., Центърът за изследване 
на демокрацията дари книги и обра-
зователни материали на следните ин-
ституции: университет за национално 

Дарения на книги и други публикации

и световно стопанство, Софийски уни-
верситет, нов български университет, 
европейско висше училище по иконо-
мика и мениджмънт – Пловдив.
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Консултантските звена на Центъра: 
„Витоша Рисърч” и „Проект 1“

„витоша Рисърч” еоод и „Проект 1” 
еоод са 100 % собственост на Центъ-
ра и формират групата на Центъра за 
изследване на демокрацията. „витоша 
Рисърч” еоод започва своята дейност 
като социологическа програма на 
Центъра и е обособено като отделно 
дружество през 2000 г. с цел подпома-
гане на дългосрочната финансова ус-
тойчивост на Центъра чрез навлизане 
на пазара на маркетинговите и соци-
ологическите изследвания. управител 
на дружеството е директорът по науч-
ната дейност на Центъра. През 2019 г. 
дейността на „витоша Рисърч” беше 
съсредоточена върху консултантски 
проекти, в които използваше натрупа-
ния опит в областта на количествения 
анализ и социалните изследвания.

„Проект 1” еоод е създаден след 
консултации с одиторската компания 
KPMG с цел участие на Центъра в кон-
султантски проекти и конкурси на те-
риторията на българия и европейския 
съюз, и управление на инвестицион-
ната дейност на Центъра. управител 
на „Проект 1” еоод е изпълнителни-
ят директор на Центъра за изследване 
на демокрацията. трите организации 
използват взаимно своите човешки, 
физически и финансови ресурси, за да 
реализират по-добре целите и миси-
ята си, като гарантират ясно разделе-
ние на стопанските от нестопанските 
дейности на групата.
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Управителен съвет
д-р огнян шентов, Председател на управителния съвет
владимир йорданов, изпълнителен директор
Руслан Стефанов, директор, икономическа програма

Програмен съвет
д-р Александър Стоянов, директор по научната дейност
Руслан Стефанов, директор, икономическа програма
димитър марков, директор, Правна програма
д-р мила манчева, директор, Социологическа програма
Росица джекова, директор, Програма „Сигурност”
милена момчилова-бояджиева, Финансов директор

Икономическа програма
Руслан Стефанов, директор, икономическа програма
д-р тодор галев, Старши анализатор
д-р Александър герганов, Старши анализатор
д-р Румена Филипова, научен сътрудник
д-р Радостина Примова, Старши анализатор
даниела минева, научен сътрудник
мартин владимиров, Анализатор
Петър терзиев, Анализатор
Кристоф Ролан, Анализатор
лилия лютакова, Сътрудник по програма

Правна програма
димитър марков, директор, Правна програма
д-р мария йорданова, главен експерт
миряна илчева, Старши анализатор
д-р татяна новосьолова , научен сътрудник
мария дойчинова, Анализатор
леда Кунева, Сътрудник по програма

Социологическа програма
д-р мила манчева, директор, Социологическа програма
д-р Андрей нончев, главен експерт
д-р лилия якова, научен сътрудник
д-р гергана Цветкова, научен сътрудник
лилия драгоева, Анализатор
Росалина тодорова, Анализатор

Програмна и административна 
структура
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Програма „Сигурност”
Росица джекова, директор, Програма „Сигурност”
ген. лейт.(о.р.) чавдар червенков, главен експерт
д-р емил Ценков, главен експерт
д-р моис Файон, главен експерт
тихомир безлов, главен експерт
д-р Атанас Русев, Старши анализатор
Антон Кожухаров, Анализатор
надя Стойнова, Анализатор
мариян Събев, Анализатор

Администрация
марияна янкова, Административен секретар
милена йорданова, Административен сътрудник
галина Сапунджиева, Програмен сътрудник
димитър Стаменов, Системен администратор

Счетоводство
милена момчилова-бояджиева, Финансов директор
Цветомир Аврамов, Финансов сътрудник
Петър лозанов, Счетоводител

Технически сътрудници
бойко тасев



Част трета
Финансов отчет
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Доклад на независимия одитор

до общото събрание
на Центъра за изследване на демокрацията

Доклад върху консолидирания финансов отчет

извършихме одит на консолидирания финансов отчет на Център за изследване на 
демокрацията и неговите консултантски звена („групата”), включващ консолидирания 
отчет за финансовото състояние към 31 декември 2019 г. и консолидирания отчет за 
всеобхватния доход, консолидирания отчет за промените в собствения капитал и кон-
солидирания отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и 
пояснителните приложения към консолидирания финансов отчет, съдържащи и обоб-
щено оповестяване на съществените счетоводни политики.

Мнение

По наше мнение, приложеният консолидиран финансов отчет представя достоверно, 
във всички съществени аспекти, финансовото състояние на групата към 31 декември 
2019 г. и нейните консолидирани финансови резултати от дейността и паричните ѝ 
потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с международните стан-
дарти за финансово отчитане (мСФо), приети от европейския съюз (еС).

База за изразяване на мнение

извършихме нашия одит в съответствие с международните одиторски стандарти 
(моС). нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в 
раздела от нашия доклад „отговорност на одитора“. ние сме независими от групата в 
съответствие с етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за между-
народни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СмСеС) и с етичните изиск-
вания на закона за независимия финансов одит (знФо), приложими по отношение 
на нашия одит на консолидирания финансов отчет в българия, като сме изпълнили и 
другите си етични отговорности в съответствие с изискванията на знФо и Кодекса на 
СмСеС. Считаме, че получените от нас одиторски доказателства са достатъчни и умест-
ни, за да осигурят база за нашето мнение.

Друга информация, различна от консолидирания финансов отчет
и одиторския доклад

Ръководството носи отговорност за другата информация. другата информация се със-
тои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно глава седма от закона 
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за счетоводството, но не включва консолидирания финансов отчет и одиторския доклад 
към него.

нашето мнение относно консолидирания финансов отчет не обхваща другата информа-
ция и ние не формулираме категорично заключение относно сигурността ѝ под каквато 
и да е форма, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е 
посочено.

във връзка с нашия одит на консолидирания финансов отчет, отговорността ни се със-
тои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази 
друга информация е в съществено несъответствие с консолидирания финансов отчет 
или с това, което сме установили по време на одита, или съдържа някакво друго същест-
вено неправилно отчитане. в случай че на базата на работата, която сме извършили, 
достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно отчитане в тази друга 
информация, сме длъжни да докладваме този факт.

нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване
Законът за счетоводството

в допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно моС, по отношение 
на доклада за дейността изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по 
моС, съгласно указанията на професионалната организация на дипломираните екс-
перт-счетоводители и регистрираните одитори в българия – институт на дипломи-
раните експерт-счетоводители (идеС), издадени на 29.11.2016 г. (утвърдени от нейния 
управителен съвет на 29.11.2016 г.). тези процедури касаят проверки за наличието, както 
и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпо-
могнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва 
оповестяванията и докладванията, предвидени в глава седма от закона за счетоводство-
то, приложим в българия.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

на базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

– информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е 
изготвен финансовият отчет, съответства на консолидирания финансов отчет.

– докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на глава седма от 
закона за счетоводството.

– докладът за плащанията към правителствата за финансовата година, за която е 
изготвен финансовият отчет, е предоставен и изготвен в съответствие с изискванията 
на глава седма от закона за счетоводството.

Отговорност на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този 
консолидиран финансов отчет в съответствие с мСФо, приети от еС, и за такава система 
за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигурява-
не изготвянето на консолидирани финансови отчети, които не съдържат съществени 
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неправилни отчитания, независимо дали последните се дължат на измама или на 
грешка.

При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност 
за оценяване способността на групата да продължи да функционира като действащо 
предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предпо-
ложението за действащо предприятие, и използвайки счетоводната база на основата на 
предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява 
да ликвидира групата или да преустанови дейността ѝ, или ако ръководството на прак-
тика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорност на одитора

ние имаме за цел да установим с разумна степен на сигурност дали финансовият отчет 
като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали те се дъл-
жат на измама или на грешка, и да съставим одиторски доклад, в който е включено 
нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, 
но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с моС, ще разкрие съществено 
неправилно отчитане, когато такова съществува. неправилни отчитания могат да въз-
никнат в резултат на измама или на грешка и се считат за съществени, ако има разумно 
основание да се предположи, че самостоятелно или в съвкупност те биха могли да ока-
жат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на 
този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с моС, ние използваме професионална преценка и 
запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. в допълнение ние:

– идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в 
консолидирания финансов отчет, независимо дали те се дължат на измама или на 
грешка; разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези риско-
ве и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да 
осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно 
отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено 
неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включ-
ва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления, 
които въвеждат одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на 
вътрешния контрол;

– проучваме вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим 
одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но 
не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на 
групата;

– оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на 
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени 
от ръководството;

– правим заключение относно уместността на използване от страна на ръководството 
на счетоводната база, въз основа на предположението за действащо предприятие 
и на получените одиторски доказателства относно това дали е налице съществена 
несигурност относно събития или условия, които биха могли да породят значителни 
съмнения за способността на групата да функционира като действащо предприя-
тие. Ако достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, сме длъжни 
в одиторския си доклад да привлечем внимание към свързаните с тази несигурност 
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оповестявания в консолидирания финансов отчет или, в случай че тези оповестя-
вания са неадекватни, да променим мнението си. заключенията ни се основават 
на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския доклад. бъдещи 
събития или условия обаче могат да станат причина групата да преустанови функ-
ционирането си като действащо предприятие;

– оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на консолидирания 
финансов отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет предста-
вя основополагащите за него сделки и събития по достоверен начин.

Стоян донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.
София
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(всички суми са в хил. лева) Прил. Kъм 31 декември
2019 г. 

Kъм 31 декември 
2018 г.

Активи
имоти, машини, съоръжения и оборудване 5 1 014 2 055
дълготрайни нематериални активи 6 136 207
инвестиционни имоти 7 418 354
Общо дълготрайни активи 1 568 2 616

Краткосрочни заеми 8 122 122
търговски и други вземания 8 318 463
Парични средства и парични еквиваленти 9 6 037 2 126
Разходи за бъдещи периоди - 41
Общо краткотрайни активи 6 477 2 752

Общо активи 8 045 5 368

Собствен капитал 5 757 2 798

Пасиви
дългосрочни заеми 10 - 200
Общо дългосрочни пасиви - 200
Финансиране за бъдещи периоди 11 1 474 1 526
Общо краткосрочни пасиви 2 288 2 370
Общо пасиви 2 288 2 570

Общо собствен капитал и пасиви 8 045 5 368

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет, публикуван на страници 6-36, на 
14.07.2020 г. Финансовият отчет е подписан от името на управителния съвет от:

владимир йорданов
изпълнителен директор
14.07.2020 г.

заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за финансовото състояние, 31 декември 2019 г.
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(всички суми са в хил. лева) Прил. Към 31 декември 
2019 г. 

Към 31 декември 
2018 г.

Приходи от грантове 12 2 216 1 906
Себестойност на продажбите 14 (2 268) (1 855)
Брутна печалба от грантове (52) 51

Приходи 13 5 802 1 172
Себестойност на продажбите 14 (2 195) (1 116)
Брутна печалба 3 555 107

Финансови приходи 7 27
Финансови разходи (107) (67)
Нетни финансови разходи 15 (100) (40)

Печалба преди данъци 3 455 67
Разход за данък върху печалбата 16 (345) (16)

Нетна печалба за периода 3 110 51

Общ годишен всеобхватен доход 3 110 51

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет, публикуван на страници 
6-36, на 14.07.2020 г. Финансовият отчет е подписан от името на управителния съвет от:

владимир йорданов
изпълнителен директор
14.07.2020 г.

заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за всеобхватния доход, 31 декември 2019 г.
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(всички суми са в хил. лв.) Прил. Към 31 декември 
2019 г. 

Към 31 декември 
2018 г.

Парични потоци 
от оперативна дейност
Печалба преди данъци 3 110 141

Корекции за:
Амортизации 43 115

Промени в оборотния капитал:
търговски и други вземания 1 758 (75)
търговски и други задължения (441) 724
Паричен поток 
от оперативна дейност 4 470 905

Платен корпоративен данък (244) (16)
Нетни парични потоци 
от оперативна дейност 4 226 889

Парични потоци
от инвестиционна дейност
Покупка на имоти, 
машини и съоръжения 
и нематериални активи - (6)
Нетни парични потоци
за инвестиционната дейност - (6)

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2019 г.
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(всички суми са в хил. лв.) Прил. Към 31 декември 
2019 г. 

Към 31 декември 
2018 г.

Парични потоци
от финансова дейност
заеми (200) -

Платени главници, лихви 
и комисионни (115) (37)
Нетни парични потоци 
за финансова дейност (315) (37)

нетно увеличение/(намаление)
на паричните средства
и паричните еквиваленти 3 911 846
Парични средства и парични 
еквиваленти в началото 
на годината 2 126 1 280
Парични средства и парични 
еквиваленти в края на годината 9 6 037 2 126

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет, публикуван на страници 
6-36, на 14.07.2020 г. Финансовият отчет е подписан от името на управителния съвет от:

владимир йорданов
изпълнителен директор
14.07.2020 г.

заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2019 г.
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(всички суми са в хил. лв.) Прил. Неразпределена печалба

Салдо на 1 януари 2018 г. 2 745
нетна печалба за годината 51
други 2
Салдо към 31 декември 2018 г. 2 798

Салдо на 1 януари 2019 г. 2 798
нетна печалба за годината 3 110
други (151)
Салдо към 31 декември 2019 г. 5 757

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет, публикуван на страници 
6-36, на 14.07.2020 г. Финансовият отчет е подписан от името на управителния съвет от:

владимир йорданов
изпълнителен директор
14.07.2020 г.

заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал, 31 декември 2019 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

1. Резюме на дейността

Центърът за изследване на демокрацията (наричан „Центъра”) е организация с идеал-
на цел, със седалище и адрес на управление в Република българия. Консолидираният 
финансов отчет на Центъра към 31 декември 2019 г. обобщава резултатите на Центъра 
и неговите консултантски звена „витоша Рисърч” еоод и „Проект 1” еоод (наричани 
„групата”).

Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интердисципли-
нарен институт, който подкрепя процеса на реформи в българия чрез мобилизиране 
на гражданското общество и въздействие върху обществените политики. мисията на 
Центъра за изследване на демокрацията е „изграждането на мостове между науката 
и политиката” и като независим аналитичен институт той съчетава широк спектър от 
знания, умения и възможности.

Центърът за изследване на демокрацията притежава 100% от капитала на своите кон-
султантски звена „витоша Рисърч” еоод и „Проект 1” еоод.

„витоша Рисърч” еоод, създадено през 2000 г., се специализира в проучване на широ-
ка гама от дейности: социална и икономическа политика; социални анализи и оценки; 
икономическо и политическо поведение; пазарни проучвания и други.

„Проект 1” еоод е създадено през 2003 г. неговият основен предмет на дейност е упра-
влението на инвестиционната дейност в недвижими имоти на групата и управлението 
на проекти, осъществявани извън грантови схеми.

Към 31 декември 2019 г. в групата работят 37 души управленски и професионален пер-
сонал (включително външни консултанти), 7 души административен персонал и 7 души 
технически персонал.

годишният финансов отчет на групата е одобрен от управителния съвет на 14.07.2020 г.

2. Счетоводна политика

По-долу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на  консолиди-
рания финансов отчет. тази политика е прилагана последователно през всички години, 
включени в отчета, освен ако не е упоменато друго.

2.1. База за изготвяне на  годишния финансов отчет

настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията 
на международните стандарти за финансови отчети (мСФо), приети от европейския 
съюз, при спазване принципа на историческата цена.

Консолидираният финансов отчет включва отчетите на Центъра и неговите консултант-
ски звена към 31 декември всяка година. Финансовите отчети на консултантските звена 
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се изготвят за същия отчетен период като на организацията майка, използвайки после-
дователни счетоводни политики. за целите на консолидацията финансовата информа-
ция на групата е агрегирана на принципа ред по ред, сумирайки подобните елементи 
на активи, пасиви, приходи и разходи.

всички вътрешно-групови сделки, разчети и нереализирани печалби, свързани 
със сделки между компании от групата, са елиминирани при консолидацията. 
нереализираните загуби също са елиминирани, но са взети предвид като индикатор за 
обезценка на прехвърлените активи. Консултантските звена се консолидират напълно 
от датата на придобиване, представляваща датата, на която групата придобива контрол, 
и продължават да се консолидират до датата, на която този контрол се прекрати. Където 
е необходимо, счетоводната политика на консултантските звена е променена в съответ-
ствие с възприетата от групата политика.

Консултантски звена са всички предприятия (включително предприятия със специ-
ално предназначение), в които групата притежава повече от половина от акциите или 
дяловете с право на глас и върху чиято финансова политика и дейност може да упраж-

нява контрол. При определяне контрола на групата върху други предприятия е взето 
предвид наличието и ефекта от потенциални права на глас, които се упражняват към 
настоящия момент или са в процес на прехвърляне.

При отчитане придобиването на консултантски звена се използва метода на покупката. 
Стойността на придобиването се определя по справедливата стойност на придобитите 
активи, издадените капиталови инструменти и натрупаните или поети пасиви към 
датата на придобиване.

Придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се оценяват 
първоначално по справедлива стойност в деня на придобиването независимо от раз-
мера на неконтролиращото участие. Положителна репутация има в случаите, когато 
стойността на придобиването е по-висока от справедливата цена на разграничимите 
нетни активи на придобитото дружество. Ако стойността на придобиването е по-ниска 
от справедливата стойност на нетните активи на придобитото консултантски звено, 
разликата се признава директно в отчета за доходите.

След първоначалното признаване, репутацията се оценява по цена на придобиване, 
намалена с натрупаните загуби от обезценка. за целите на теста за обезценка, от датата 
на придобиването репутацията се разпределя към всички обекти, създаващи парични 
потоци, които се очаква да получат икономическа изгода от синергията на комбинаци-
ята, независимо дали други активи или пасиви на придобития бизнес са отнесени към 
тези обекти.

Ако репутацията е разпределена към обект, създаващ парични потоци, и групата про-
даде дейност в рамките на този обект, то репутацията, свързана с продадената дейност, 
се включва в балансовата стойност на дейността при определяне на печалбата или 
загубата от освобождаването от тази дейност. Репутацията, свързана с освобождаваната 
дейност, се оценява въз основа на относителните стойности на тази дейност и на запазе-
ните дейности от обекта, генериращ парични потоци.
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Операции с неконтролиращи участия

неконтролиращите участия представляват дела от печалбата или загубата и нетните 
активи, които не се притежават от групата и са представени отделно в отчета за дохо-
дите, а в консолидирания баланс са представени в собствения капитал, но отделно от 
собствения капитал на акционерите на организацията-майка. освобождаването от 
неконтролиращи участия води до печалби и загуби за групата, които се признават в 
отчета за доходите. Придобитите неконтролиращи участия се отчитат като се използва 
метод, при който разликата между цената на придобиване и балансовата стойност на 
дела на придобитите нетни активи се признава като репутация.

изготвянето на финансовите отчети в съответствие с мСФо изисква употребата на 
счетоводни приблизителни оценки. При прилагането на счетоводната политика на 
групата ръководството е използвало собствени преценки. елементите на финансовите 
отчети, чието представяне включва по-висока  степен на преценка или субективност, 
както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително влияние 
върху финансовите отчети като цяло, са представени отделно в Приложение 4.

Нови стандарти и разяснения, приложени от Групата

нови и променени стандарти и разяснения, които са издадени, но все още не са задължи-
телни за прилагане за финансови периоди, започващи на и след 1 януари 2019 г., не са при-
ложени по-рано при изготвянето на този консолидиран финансов отчет. Ръководството не 
очаква тези промени да засегнат финансовия отчет на групата, макар че те биха могли да 
засегнат счетоводното отчитане на операции и събития в бъдещи отчетни периоди.

2.2. Сделки в чуждестранна валута

2.2.1. Функционална валута и валута на представяне

отделните елементи на финансовите отчети на групата се оценяват във валутата на 
основната икономическа среда, в която групата извършва дейността си („функционална 
валута”). годишният финансов отчет е представен в български лева, която е функцио-
нална валута и е валута на представяне.

2.2.2. Сделки и салда

Сделките в чуждестранна валута се представят във функционална валута, като се при-
лага официалния курс на датата на сделката. Печалбите и загубите от промяна във 
валутните курсове, възникнали в резултат на разплащания по сделки в чуждестранна 
валута, както и от преоценка по заключителен валутен курс на деноминираните в чуж-

дестранна валута активи и пасиви, се признават в отчета за доходите.

2.3. Имоти, машини и съоръжения

имоти, машини, съоръжения и оборудване са представени по историческа стойност, 
която е намалена с начислените  амортизации и загуби от обезценка. историческата 
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стойност включва всички разходи, които са пряко свързани с придобиването и въвеж-

дането в експлоатация на активите.

Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат 
като отделен актив, само когато се очаква, че групата ще получи бъдещи икономически 
изгоди, свързани с употребата на този актив, и когато отчетната му стойност може да 
бъде достоверно определена.

Амортизация се начислява от датата, когато активът е влязъл в експлоатация. земите не 
се амортизират, тъй като се смята, че имат неопределено дълъг полезен живот. Активите 
в строеж не се амортизират, тъй като не са налични за употреба.

Амортизация се начислява на база на линейния метод. използваните амортизационни 
норми се основават на изчисления полезен живот, както следва:

Сгради     100 години
машини и съоръжения   3,33 години
транспортни средства   6,67  години
Стопански инвентар   2 – 6,67 години

имоти, машини, съоръжения се амортизират от месеца, следващ датата на придоби-
ване, а активите, придобити по стопански начин – от месеца, когато активът е влязъл в 
експлоатация.

Когато балансовата стойност е по-висока от възстановимата стойност, дълготрайният 
материален актив се отчита по неговата възстановима стойност.

2.4. Нематериални активи

нематериалните активи, придобити от групата, се представят по цена на придобиване, 
намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка.

Последващи разходи

Последващи разходи се капитализират в стойността на нематериалните дълготрайни 
активи, само когато се увеличават бъдещите икономически изгоди, черпени от използ-
ването на актива.  всички други разходи се признават в отчета за доходите в момента 
на възникване.

нематериалните активи са амортизирани на база на линейния метод върху оценения 
полезен живот на активите, освен ако те имат неограничен полезен живот

2.5. Финансови активи

групата класифицира своите финансови активи в следните категории: финансови 
активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите; заеми и вземания; 
финансови активи, държани до падежа, и финансови активи, на разположение за про-
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дажба. Класификацията се извършва според целта, за която са придобити финансовите 
активи. Ръководството определя класификацията на финансовите си активи в момента 
на покупката и преразглежда тази класификация в края на всеки отчетен период.

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите

Финансови активи, отчитани  по справедлива стойност в отчета за доходите, са финан-
сови активи, държани за търгуване. Финансов актив се класифицира в тази категория, 
ако е придобит с цел да бъде продаден в краткосрочен план. Активите в тази категория 
се класифицират като краткосрочни.

за целите на този финансов отчет краткосрочни са активите с падеж до 12 месеца. През 
годината групата не притежава такива финансови активи. групата не притежава такива 
финансови активи към 31 декември 2019 г.

Заеми и вземания

заеми и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или определени 
плащания, които не се котират на активен пазар. те са включени в краткосрочни акти-
ви, с изключение на тези с падеж повече от 12 месеца след датата на баланса, които 
се класифицират като дългосрочни. заемите и вземанията се включват в категориите 
„търговски и други вземания” и „пари и парични еквиваленти” в счетоводния баланс. 
заемите и вземанията се водят по амортизирана стойност, като се използва ефективен 
лихвен процент.

Финансови активи, държани до падежа

Финансовите активи, държани до падежа, са инвестиции с фиксиран падеж, които 
ръководството на групата възнамерява и има възможност да държи до падежа. тези 
финансови активи се класифицират като дългосрочни, с изключение на активи, които 
са с падеж до 12 месеца след датата на баланса и които са признати като текущи през 
отчетния период. групата не притежава такива финансови активи.

Финансови активи, на разположение за продажба

Финансови активи на разположение за продажба са недеривативни активи, които пред-
ставляват инвестиции, придобити с цел притежание за неопределен период, и които 
могат да бъдат продадени, когато групата се нуждае от средства или при промяна на 
лихвения процент. те се включват в дългосрочните активи, освен ако ръководство има 
намерение да продаде инвестициите в период до 12 месеца от датата на баланса или да 
ги използва като оперативен капитал. в такъв случай инвестициите се класифицират 
като краткотрайни активи. През годината групата не притежава такива финансови 
активи.

на датата на баланса групата оценява дали съществуват обективни доказателства, че 
финансов актив или група от финансови активи са обезценени. тестването за обезценка 
на търговски вземания е описано в Приложение 2.7.
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2.6. Материални запаси

материалните запаси се посочват по по-ниската от цената на придобиване и нетната 
реализуема стойност. Разходът се определя по метода на среднопретеглената стойност. 
нетната реализуема стойност е равна на очакваната продажна цена при нормално про-
тичане на дейността, намалена с пряко свързаните с продажбата разходи.

2.7. Търговски и други вземания

търговските вземания се признават първоначално по справедлива цена, а впоследствие 
по амортизирана стойност, определена като се използва метода на ефективния лихвен 
процент и намалена с евентуална провизия за обезценка. Провизия за обезценка се 
прави в случай, че съществува обективно доказателство, че групата няма да бъде в състо-
яние да събере всички дължими суми, съгласно първоначалните условия по отношение 
на съответния разчет.

значими финансови затруднения на задълженото лице, вероятност за банкрут или 
финансово преструктуриране или невъзможност за изплащане на дълга (при просро-
чие над 30 дни) се приемат като индикатор, че търговското вземане е обезценено. Сумата 
на провизията е равна на  разликата между балансовата стойност на вземането и сегаш-

ната стойност на очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с първоначалният 
ефективен лихвен процент. балансовата стойност на актива е намалена чрез използва-
нето на корективна сметка, а стойността на загубата се отразява в отчета за доходите 
към разходите за продажба и маркетинг. Когато търговско вземане е несъбираемо, то е 
отписано от корективната сметка на търговските вземания. Последващо възстановяване 
на стойността, която е отписана, се отразява в намаление на разходите за продажба и 
маркетинг в отчета за доходите.

2.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой, пари по банкови 
сметки, други високо ликвидни краткосрочни инвестиции с падеж до 3 месеца, както и 
банкови овърдрафти. в баланса овърдрафтите се включват като краткосрочно задълже-
ние в категорията на краткосрочните заеми.

2.9. Инвестиционни имоти

инвестиционни имоти са имоти, държани за получаване на приходи от наем или за 
увеличение на стойността им, или и за двете, но не с цел продажба в обичайната дей-
ност, използване за производство или доставка на стоки или услуги, или за администра-
тивни цели. инвестиционните имоти първоначално се оценяват по цена на придобива-
не и при последваща оценка – по справедлива стойност, като промените се признават 
в печалби и загуби.

Цената на придобиване включва всички разходи, директно свързани с придобиване-
то на инвестиционния имот. Стойността на инвестиционните имоти, придобити по 
стопански начин, включва направените разходи за материали, директно вложен труд, 
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разходите, пряко отнасящи се до привеждане на актива до състояние необходимо за 
неговата експлоатация, и капитализирани разходи по заеми.

Когато употребата на инвестиционен имот се промени така, че той се рекласифицира в 
имоти, съоръжения и оборудване, неговата справедлива стойност към датата на рекла-
сификацията става цена на придобиване за последващо отчитане.

2.10. Заеми

заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с направе-
ните разходи по извършването на транзакцията. впоследствие заемите се отчитат по 
амортизируема стойност; всяка разлика между плащанията (нетно от разходите по 
извършването на транзакциите) и амортизираната стойност на заема се признава в 
отчета за доходите през периода на заема, като се използва метода на ефективната 
лихва.

заемите се класифицират като краткосрочни задължения, освен ако групата има 
безусловно право да отсрочи уреждането на задължението за период най-малко 
12 месеца след датата на счетоводния баланс.

Разходите за заеми се признават като текущ разход в отчета за доходите.

2.11. Отсрочени данъци

отсрочените данъци върху печалбата са определени изцяло, като се прилага балансо-
вия метод, на база на временните разлики, произлизащи между данъчните основи на 
активите и пасивите и техните балансови стойности. При изчисляване на отсрочените 
данъци се използват данъчните ставки (закони), действали към датата на съставяне на 
баланса, които се отнасят за периодите на очакваното обратно проявление на данъчни-
те временни разлики.

отсрочените данъчни активи се признават в степента, в която е вероятно наличието на 
бъдеща облагаема печалба, така че данъчните временни разлики да бъдат използвани.

2.12. Доход на наетите лица при пенсиониране

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотно-
шение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигури-
телен стаж, към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работодателят 
е задължен да му изплати обезщетение в размер на минимум две и максимум шест 
брутни месечни заплати, ако работникът или служителят е бил нает от групата над 
10 години. Към 31 декември 2019 г. групата не е отчела такива задължения.

2.13. Признаване на приходите

Приходите включват справедливата стойност на сумата от продажбата на стоки и 
услуги, която е генерирана или ще бъде генерирана от обичайната дейност на групата. 
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Приходите се отчитат нетно от данък върху добавената стойност, търговски отстъпки, 
отбивки и рабати и след елиминиране на вътрешно-груповите сделки.

групата признава приходи, когато сумата на прихода може да бъде надеждно опреде-
лена и се очаква предприятието да получи  бъдещи икономически изгоди, съобразно 
критериите, описании  по-долу. Сумата на прихода не се приема за надеждно измерена, 
докато не се разрешат всички непредвидени обстоятелства, свързани с продажбата. 
групата основава своите преценки на историческия си опит, вземайки предвид вида на 
клиента, вида на сделката и особеностите на всяко споразумение.

Продажби на услуги

Приходите от договори с цени, определени според изразходеното време и извърше-
ните разходи, се осчетоводява в отчета за доходите пропорционално на степента на 
осъществяване на операцията към датата на баланса. Приходите се признават според 
договореното възнаграждение за отработените часове. При договори с фиксирано време 
приходът се признава според съотношението на отработените часове спрямо общите 
часове, които трябва да бъдат отработени.

Приходите от договори с фиксирана цена за извършване на услуги също се признават 
според метода степен на завършеност. При този метод приходът се признава според 
съотношението на извършената работа спрямо общите услуги, които трябва да бъдат 
извършени.

При възникване на обстоятелства, които могат да променят първоначалните оценки на 
приходите, разходите или степента на завършеност, оценките се преразглеждат. това 
преразглеждане може да доведе до увеличение или намаление на очакваните приходи 
или разходи и се отразява в приходите за периода, в който тези обстоятелства станат 
известни на ръководството.

Приходи от грантове и финансирания

грантове и финансирания от финансиращи организации се признават първоначално 
като отсрочен приход, ако съществува разумна степен на сигурност, че те ще бъдат 
получени и групата ще може да изпълни условията, свързани с усвояването на финан-
сирането. Финансиранията, които покриват разходите на групата, свързани с изпълне-
нието на проекта, се признават в отчета за доходите на систематична база в периода, в 
който се признават разходите за неговото изпълнение. Финансиранията, които покри-
ват разходите на групата, свързани с придобиване на активи, се признават в отчета за 
доходите на систематична база през полезния живот на актива.

Приходи от лихви

Приходите от лихви се признават пропорционално на времето, като се използва метода 
на ефективната лихва. При обезценка на вземане групата намалява балансовата му стой-
ност до възстановимата му стойност, която представлява очакваните бъдещи парични 
потоци, дисконтирани на база на първоначалният ефективен лихвен процент, присъщ 
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на инструмента, и впоследствие отчита сконтото като приходи от лихви. Приходите от 
лихви по обезценените заеми се признават на база първоначалният ефективен лихвен 
процент.

2.14. Разпределение на дивиденти

групата не разпределя дивиденти.

3. Управление на финансовия риск

3.1. Глобална финансова криза

През 2019 г. икономиката на българия продължи да бележи ръст благодарение на 
вътрешното търсене и износа. Перспективите за бъдещ икономически растеж за европа 
като цяло обаче остават несигурни. основните фактори за това са продължаващата 
нестабилност в световен мащаб, търговските спорове между САщ и Китай, изгледи-
те за брекзит без споразумение, неразрешеният конфликт между Русия и украйна, и 
влошаването на отношенията между еС и турция. През втората четвърт на 2019 г. се 
наблюдава спад на растежа в еврозоната, което е сигнал за запазване на тенденцията 
за почти нулев лихвен процент. Същевременно, стабилността на еС бе потвърдена на 
изборите за европейски парламент през 2019 г., което е известна гаранция, че финанси-
рането на европейските проекти в българия ще продължи. този факт вероятно ще има 
положително влияние върху дейността на групата.

бъдещото икономическо развитие на българия зависи значително от ефективността на 
икономическите, финансови и монетарни мерки, които правителството предприема, 
както и от данъчните, регулаторни и политически промени. През 2019 г. политическата 
нестабилност в страната нарасна. българия продължава да е кандидат за приемане в 
шенген, но процесът вероятно ще протече със затруднения и отклонения от първона-
чалните планове.

Ръководството не е в състояние да предвиди всички промени, които биха имали вли-
яние върху сектора и по-широко върху икономиката, и следователно – какъв би бил 
техния ефект върху бъдещото финансово състояние на групата. Анализът, направен от 
ръководството, обаче сочи, че в краткосрочен и средносрочен план рисковете са балан-
сирани и средата за развитие като цяло вероятно ще продължи да бъде благоприятна 
за групата. Същевременно, някои инициативи на парламентарно представени партии, 
насочени срещу неправителствения сектор, предизвикват тревога и е добре развитието 
им да се следи отблизо.

българската икономиката е също така под прякото въздействие на колебанията на 
международната конюнктура. един от новите рискове е напрежението в глобалните 
търговски отношения, което би могло да повлияе отрицателно върху икономиката на 
еС и на българия в частност. Ръководството не е в състояние да прецени пълноценно 
дългосрочните последствия върху финансовото състояние на групата от евентуална 
последваща промяна на икономическата среда, в която групата работи.
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Ръководството вярва, че взема всички мерки за поддържане на стабилността и развити-
ето на бизнеса на групата в настоящата обстановка.

3.2. Фактори на финансовия риск

осъществявайки дейността си, групата е изложена на многообразни финансови риско-
ве: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и риск от промени в паричния 
поток поради променящ се пазарен лихвен процент), кредитен риск и ликвиден риск. 
Програмата на групата за цялостно управление на риска се фокусира върху финансовия 
риск и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовите 
показатели на групата.

3.2.1. Пазарен риск

Валутен риск

групата не е изложено на валутен риск, тъй като повечето транзакции в чуждестранна 
валута са деноминирани в евро. Към момента курсът на еврото е фиксиран към този на 
българския лев. През 2019 г. групата осъществяваше няколко проекта с финансиране 
в щатски долари и швейцарски франкове, като поради неблагоприятните курсове на 
долара и швейцарския франк към българския лев претърпя известни загуби, но цялост-
ното финансово състояние на групата не бе сериозно засегнато.

Ръководството на групата не допуска, че ще има промени в следващите 12 месеца, и 
затова не са правени допълнителни анализи.

Ценови риск

Ръководството на групата следи ценовия риск в контекста на очакваните бъдещи при-
ходи от оперативна дейност.

3.2.2. Лихвен риск

групата повиши своите лихвоносни активи, но поради отрицателното лихвено равни-
ще, наложено на банките, няма изгледи това да доведе до повишаване на приходите, 
като може дори да предизвика налагане на наказателна лихва за свръхликвидност. 
групата разглежда лихвената си експозицията регулярно и взима под внимание съот-
ветния риск.

3.2.3. Кредитен риск

Кредитният риск произлиза от пари и парични еквиваленти и депозити в банки и 
други финансови институции.
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3.2.4. Ликвиден риск

Съобразно основния си предмет на дейност, групата има възможност за финансиране 
чрез договорени кредитни линии, овърдрафти и други кредитни инструменти, ако това 
е необходимо.

таблицата по-долу анализира финансовите пасиви на групата в съответните падежни 
групи на базата на оставащия период от счетоводния баланс към падежната дата на 
договора. оповестените в таблицата суми са договорните недисконтирани парични 
потоци. балансовите задължения в рамките на 12 месеца се равняват на преносните 
стойности, тъй като влиянието на дисконтирането е незначително.

Към 31 декември 
2019 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

търговски и други 
задължения 814 - - -

Към 31 декември 
2018 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

търговски и други 
задължения 844 - - 200

4. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки

Приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други фак-
тори, включително очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. 
достоверността на приблизителните оценки и преценки се преразглежда редовно.

групата извършва приблизителни оценки и преценки за целите на счетоводното отчи-
тане и оповестяване, които, по дефиниция, в повечето случаи се различават от фактиче-
ските резултати. значимите счетоводни приблизителни оценки, при които има значи-
телен риск от последваща съществена корекция на балансовите стойности на активите 
и пасивите през следващата финансова година, са описани по-долу:

Полезен живот на имоти, машини и съоръжения

Представянето и оценката на имотите, машините и съоръжения и нематериални акти-
ви изисква ръководството, на база на счетоводни преценки, да направи предположения 
за техния полезен живот и остатъчна стойност. Ръководството оценява всяка година 
остатъчния полезен живот на активите.

Обезценка на вземания

обезценката на вземания се прави съобразно очакванията на ръководството за съби-
раемостта на вземанията. Към датата на изготвяне на отчетите, ръководството прави 
преглед на съществуващите вземания и преоценява тяхната събираемост.
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5. Имоти, машини и съоръжения

Отчетна
стойност

Към 31 декември
2018 г. 

Придобити Отписани Към 31 декември 
2019 г.

земя 1 136 - 723 413
Компютри 282 8 22 268
транспортни 
средства 243 - - 243
Стопански 
инвентар 111 - - 111
други активи 12 - - 8
Разходи за 
придобиване 911 - 312 599

Общо 2 695 8 1 061 1 642

Амортизация Към 31 декември
2018 г.  

Разходи за 
амортизация 

Отписани Към 31 декември 
2019 г.

земя 29 - - 29
Компютри 270 7 22 255
транспортни 
средства 238 5 - 243
Стопански 
инвентар 97 2 - 99
други активи 6 - 4 2
Разходи за 
придобиване - - - -

Общо 640 14 26 628

Балансова
стойност

Към 31 декември
2018 г.  

Разходи за 
амортизация

Отписани Към 31 декември 
2019 г.

земя 1 107 - - 384
Компютри 12 - - 13
транспортни 
средства 5 - - -

Стопански 
инвентар 14 - - 12
други активи 6 - - 6
Разходи за 
придобиване 911 - - 599

Общо 2 055 - - 1 014
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

6. Нематериални активи

Отчетна
стойност

Към 31 декември 
2018 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2019 г.

Софтуер 545 - 21 524
други 305 30 133 202
Общо 850 30 154 726

Амортизация Към 31 декември 
2018 г.

Разходи за 
амортизация 

Отписани Към 31 декември 
2019 г.

Софтуер 542 - 21 521
други 101 24 56 69
Общо 643 24 77 590

Балансова
стойност

Към 31 декември 
2018 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2019 г.

Софтуер 3 - - 3
други 204 - - 133
Общо 207 - - 136

7. Инвестиционни имоти

2019 г. 2018 г.
Към 1 януари
балансова стойност в началото на периода 354 358
Придобити 5 -

отписани 63 -

Разходи за амортизация (4) (4)
Балансова стойност в края на периода 418 354

Към 31 декември
отчетна стойност 513 508
натрупана амортизация (95) (154)
Балансова стойност 418 354

инвестиционните имоти на групата представляват земи и сгради, придобити в перио-
да 2005 – 2006 година. инвестиционните имоти се представят в баланса на групата по 
историческа стойност, намалена с начислените амортизации и загуби от обезценка.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

8. Краткосрочен заем, търговски и други вземания

Към 31 декември
2019 г. 2018 г.

Краткосрочен заем 122 122
търговски вземания 311 423
други 7 40
Общо 440 585

балансовата стойност на търговските и други вземания е близка до тяхната справедлива 
стойност.

9. Пари и парични еквиваленти

Към 31 декември
2019 г. 2018 г.

Пари в брой 10 17
Парични средства по разплащателни сметки 6 027 2 109
Общо 6 037 2 126

10. Търговски и други задължения

Към 31 декември
Дългосрочни задължения 2019 г. 2018 г.
дългосрочни заеми - 200

Към 31 декември
Краткосрочни задължения 2019 г. 2018 г.
задължения към клиенти 40 40
възнаграждения и социални осигуровки 12 30
данъци - 1
Корпоративен данък 105 5
други 657 768
Общо 814 844

Сумите по задълженията по заеми по-горе представляват заем, отпуснат през 2009 г. 
от „иР Комуникейшънс” еоод към „Проект 1” еоод. Съгласно договора за заем 
от 2015 г. годишният лихвен процент възлиза на 1,5%. През 2019 г. заемът е напълно 
изплатен.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
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(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

11. Финансиране за бъдещи периоди

Към 31 декември

2019 г. 2018 г.

европейска комисия (еК) – методология за оценка 
на националната готовност за злоупотреба с химични, 
биологични, радиологични и ядрени материали 
и познания в тази област 216

еК – оценка на риска от изолация на заподозрените 
лица и обвиняемите: влиянието на медиите 115

еК – усъвършенстване на подхода на наказателното 
правосъдие към жертвите на престъпления 26

Фондация „институт „отворено обшество” – София” – 
Противодействие на битовата престъпност 
чрез мониторинг и повишаване на гражданската 
осведоменост 13

еК – оценка на въздействието и ефективността 
на превантивните мерки върху директивите 
и рамковите решения на еС 62

националeн фонд за демокрация – Анализ и 
противодействие на зловредното чуждo влияние 70

еК – Противодействие на антициганските прояви 
чрез обучение на специалисти и овластяване 
на ромската общност 10

Партньорство за отворена информация – Подобряване 
на техническия и изследователския капацитет 
на Центъра за изследване на демокрацията за 
противодействие на информационните манипулации 15

еК – обучение на адвокати, прокурори и съдии 
за гарантиране на по-добра защита на правата 
на мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора 4

европейска фондация за климата – дългосрочни 
перспективи за декарбонизацията в българия 8

еК – ефектът на новите технологии, социалните медии 
и възприятията на населението върху миграционните 
потоци и сигурността в еС. Създаване на работещи 
мерки за противодействие, инструменти и практики 85

еК – Прилагане на Стокхолмската програма в случаите 
на тероризъм и радикализация 39
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
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Към 31 декември

2019 г. 2018 г.

мрежа на европейские фондации – Провокации 
и устойчивост: Предизвикателства и отговори 
на руската дезинформация в западна и Централна 
и източна европа 62

еК – Сътрудничество между съдебните и полицейските 
органи по превенция на радикализацията, 
водеща до тероризъм 25

Централноевропейска инициатива – изграждане 
на капацитет за прилагане на иновативни инструменти 
в рамките на еС за мониторинг на доброто управление 
и антикорупцията 26

еК – Радикализация, секуларизъм и управление 
на религиите – сближаване на европейските 
и азиатските перспективи 35

еК – оценка на завладяването на държавата 
и мониторинг на антикорупционните политики 
на секторно равнище 154 263

еК – изграждане на умения у младежите за справяне 
с крайнодесния екстремизъм онлайн 103 217

еК – услуги за мигранти, подпомогнати от иКт 93 156

националeн фонд за демокрация – Анализ и 
противодействие на зловредното чуждo влияние 27 76

еК – нелегални парични потоци и жертви на трафик 
на хора с цел трудова експлоатация 31 51

еК – мрежа за превенция на нетолерантността 
и груповата омраза в Централна и източна европа 2 5

еК – Разработване и прилагане на харта 
на многообразието в българия 38 112

еК – Към по-ефективна защита на правата и достъп 
до правосъдие за жертви на престъпления 13

еК – Сътрудничество между структурите за борба 
с трафика на хора и засегнатите икономически сектори 
за противодействие на веригите за трафик 5 24

еК – Стратегическа оценка на сътрудничеството 
между съдебните и полицейските органи 26
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
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Към 31 декември

2019 г. 2018 г.

еК – нарушители с психо-социални и интелектуални 
увреждания: идентифициране, оценка на потребностите 
и равнопоставеност 55 117

еК – гражданското общество за добро управление 
и антикорупция в югоизточна европа: изграждане 
на капацитет за мониторинг, застъпничество 
и повишаване на осведомеността 47 28

еК – Подкрепа на дяловото участие на 
енергоoпотребителите във веи инсталации 29 33

немско сдружение за международно сътрудничество 
(GIZ) – диалог за енергийния преход 
в югоизточна европа 36 9

еК – интегриран подход за превенция 
на радикализацията в общността, пробационните 
служби и затворите 6

еК – Свободно движение в еС – правата на еднополови 
двойки с официално признат брак или съжителство 21

институт „отворено общество” (будапеща) – 
Подпомагане на достъпа и използването на мерките 
по програма „гаранция за младежта” от ромската 
младеж в българия, унгария и Румъния 3 37

еК – Подобряване на положението на пострадалите 
от престъпления и на взаимодействието 
между заинтересованите страни 20

еК – Превенция и противодействие на расизма 
и ксенофобията чрез социална ориентация 
на чуждите граждани 54

еК – Подпомагане интеграцията на жени, получили 
международна закрила, чрез разработване и прилагане 
на комплексни интеграционни програми за обучение 30

еК – оценка на риска от изолация на заподозрените 
лица и обвиняемите 27

еК – Анализ на измеренията на организираната 
престъпност и терористичните мрежи и разработване 
на ефективни инструменти за служителите в сферата 
на сигурността на предна линия 30
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Към 31 декември

2019 г. 2018 г.

институт „отворено общество” (будапеща) – 
завладяване на държавите в европа: мониторинг на 
рисковете и формиране на политики за противодействие 89

Филип морис интернешънъл – незаконната търговия 
с тютюневи изделия и балканският маршрут: 
преодоляване на институционалните слабости 
и корупцията 36 63

други 18

Общо финансирания по проектни действия 1 470 1 525

Финансиране на дълготрайни активи 4 1

Общо финансиране за бъдещи периоди 1 474 1 526

12. Приходи от грантове

Приходите от грантове и други проекти за съответните периоди са както следва:

Към 31 декември

2019 г. 2018 г.

Фондация „институт „отворено обшество” – София” –
Противодействие на битовата престъпност 
чрез мониторинг и повишаване на гражданската 
осведоменост 20

европейска фондация за климата – Стратегически 
инвестиционен план 2019 54

националeн фонд за демокрация – Анализ и 
противодействие на зловредното чуждo влияние 14

Център за международно частно предприемачество – 
Съдаване на благоприятна среда за легитимните 
капитали в еврoпа и евразия 18

европейска комисия (еК) – Противодействие 
на антициганските прояви чрез обучение на 
специалисти и овластяване на ромската общност 8

Партньорство за отворена информация – Подобряване 
на техническия и изследователския капацитет 
на Центъра за изследване на демокрацията за 
противодействие на информационните манипулации 6
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
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Към 31 декември

2019 г. 2018 г.

еК – обучение на адвокати, прокурори и съдии 
за гарантиране на по-добра защита на правата 
на мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора 20

европейска фондация за климата – дългосрочни 
перспективи за декарбонизацията в българия 8

еК – ефектът на новите технологии, социалните медии 
и възприятията на населението върху миграционните 
потоци и сигурността в еС. Създаване на работещи 
мерки за противодействие, инструменти и практики 6

еК – Прилагане на Стокхолмската програма в случаите 
на тероризъм и радикализация 3

държавен департемент на САщ – Разобличаване 
на руските информационни операции в бившите 
социалистичсеки държави: автоматизиран анализ, 
мониторинг и оценка на уязвимостта 45

мрежа на европейските фондации – Провокации 
и устойчивост: предизвикателства и отговори 
на руската дезинформация в западна и Централна 
и източна европа 52

еК – Сътрудничество между съдебните и полицейските 
органи по превенция на радикализацията, 
водеща до тероризъм 14

еК – оценка на завладяването на държавата 
и мониторинг на антикорупционните политики 
на секторно равнище 115

еК – изграждане на умения у младежите за справяне 
с крайнодесния екстремизъм онлайн 115

еК – услуги за мигранти, подпомогнати от иКт 64

Централноевропейска инициатива – изграждане 
на капацитет за прилагане на иновативни инструменти 
в рамките на еС за мониторинг на доброто управление 
и антикорупцията 3

националeн фонд за демокрация – Анализ и 
противодействие на зловредното чуждo влияние 213

еК – нелегални парични потоци и жертви на трафик 
на хора с цел трудова експлоатация 70
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Към 31 декември

2019 г. 2018 г.

еК – мрежа за превенция на нетолерантността 
и груповата омраза в Централна и източна европа 11

еК – Разработване и прилагане на харта 
на многообразието в българия 74

еК – Към по-ефективна защита на правата и достъп 
до правосъдие за жертви на престъпления 33

еК – Сътрудничество между структурите за борба 
с трафика на хора и засегнатите икономически сектори 
за противодействие на веригите за трафик 42

еК – Стратегическа оценка на сътрудничеството 
между съдебните и полицейските органи 53

еК – нарушители с психо-социални и интелектуални 
увреждания: идентифициране, оценка на потребностите 
и равнопоставеност 62

еК – Адаптиране на обучението за изграждане 
на приобщаваща образователна среда 62 33

еК – Свободно движение в еС – правата на еднополови 
двойки с официално признат брак или съжителство 36 56

еК – Подкрепа на дяловото участие на 
енергоoпотребителите във веи инсталации 85 33

еК – Превенция и противодействие на расизма 
и ксенофобията чрез социална ориентация 
на чуждите граждани 48 62

еК – Подобряване на положението на пострадалите 
от престъпления и на взаимодействието 
между заинтересованите страни 25 28

еК – гражданското общество за добро управление 
и антикорупция в югоизточна европа: изграждане 
на капацитет за мониторинг, застъпничество 
и повишаване на осведомеността 38 30

немско сдружение за международно сътрудничество 
(GIZ) – Помощ за противодействието на насилствения 
екстремизъм в йордания 57

Център за международно частно предприемачество – 
от клептокрация към завладяване на държавата: 
руското влияние в западните балкани 7



31

Център за изследване на демокрацията (Групата)
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Към 31 декември

2019 г. 2018 г.

еК – Съдебна стратегия за противодействие на всички 
форми на насилствен екстремизъм в затворите 29 71

министерство на външните работи, търговията 
и развитието, Канада – Противодействие на зловредното 
руско влияние и пропаганда в молдова по отношение 
на жените 12

немско сдружение за международно сътрудничество 
(GIZ) – диалог за енергийния преход 
в югоизточна европа 56 61

еК – Радикализация, секуларизъм и управление 
на религиите – сближаване на европейските 
и азиатските перспективи 82 12

еК – иновативни методи за разследване на измамите 
с европейските средства за земеделие 10 71

министерство на вътрешните работи (мвР) – оценка 
на заплахите от организирана престъпност в българия 76 78

еК – Създаване на система за управление на данни 
за конфискувано имущество в еС 58

еК – барометър на корупцията в частния сектор – 
разработване и пилотиране на модел за сравнително 
виктимизационно изследване сред бизнеса 
за корупцията за частния сектор в еС 25

еК – Подпомагане на европейския енергиен съюз 
чрез анализ на мотивите за индивидуалния 
и колективен енергиен избор в европа 149 199

еК – интегриран подход за превенция 
на радикализацията в общността, пробационните 
служби и затворите 41 25

еК – Подпомагане интеграцията на жени, получили 
международна закрила, чрез разработване и прилагане 
на комплексни интеграционни програми за обучение 33 38

EК – Финансиране на дейностите на организираната 
престъпност – фокус върху трафика на хора с цел 
сексуална експлоатация 5 164

Център за международно частно предприемачество – 
Постигане на икономическа устойчивост чрез 
преодоляване на недостатъците в управлението 43 56



32

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Към 31 декември

2019 г. 2018 г.

Център за международно частно предприемачество – 
Противодействие на клептокрацията на балканите 5 35

еК – оценка на риска от изолация на заподозрените 
лица и обвиняемите 46 49

Фондация „джърман маршал” – Руското икономическо 
влияние в медийния сектор на страните 
от черноморския регион 55

институт „отворено общество” (будапеща) – 
Подпомагане на достъпа и използването на мерките 
по програма „гаранция за младежта” от ромската 
младеж в българия, унгария и Румъния 57 44

европейска фондация за климата – децентрализация 
на енергетиката в българия 53

европейска фондация за климата – Регионален доклад 
„Пътната карта за електроенергийния сектор 
на югоизточна европа” 19

Фондация „Смит Ричардсън” – Кремълският наръчник 2 28 159

швейцарска агенция за развитие и сътрудничество – 
Преодоляване на институционалните дефицити 
в борбата с корупцията и организираната престъпност 
в българия 46

еК – Анализ на измеренията на организираната 
престъпност и терористичните мрежи и разработване 
на ефективни инструменти за служителите в сферата 
на сигурността на предна линия 23

мвР – Разработване и прилагане на унифицирани 
стандарти за мониторинг на принудителното връщане, 
фаза II 17

институт „отворено общество” (будапеща) – 
завладяване на държавите в европа: 
мониторинг на рисковете и формиране 
на политики за противодействие 72 130

други проекти 67 100

Общо приходи от проекти 2 216 1 906
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13. Приходи

Към 31 декември
2019 г. 2018 г.

Продажби на услуги 683 1 156
Приходи от безвъзмездни дарения 338 3
Приходи от продажба на активи 4 694 -

други приходи 87 13
Общо приходи 5 802 1 172

14. Себестойност на продажбите и административните разходи

Себестойност на продажбите Към 31 декември
2019 г. 2018 г.

Себестойност на продажбите 2 268 1 855
Административни и други разходи 2 195 1 116
Общо разходи 4 463 2 971

в себестойността на продажбите и административните разходи на групата се включват:

Към 31 декември
2019 г. 2018 г.

Разходи за материали и консумативи 18 14
външни услуги 1 295 1 446
обезценка и амортизация 43 115
заплати и хонорари 1 310 1 027
Социални осигуровки 193 149
други разходи 555 220
отписани (продажба на активи) 1 049 -

Общо разходи 4 463 2 971
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15. Финансови разходи, нетно

Към 31 декември
2019 г. 2018 г.

Приходи от лихви - -

Разходи от лихви (80) -

Лихви, нетно (80) -

Печалби от валутно-курсови разлики, нетно 7 27
загуби от валутно-курсови разлики, нетно (18) (37)
Печалби/загуби от валутнокурсови
разлики, нетно (11) (10)

други финансови разходи (9) (30)
Други финансови разходи, нетно (9) (30)

Финансови разходи, нетно (100) (40)

16. Разходи за данъци

основните компоненти на разхода за данъци върху дохода за годините, приключващи 
на 31 декември 2018 и 2019 г. са:

Към 31 декември
2019 г. 2018 г.

текущи данъци 345 16
Разходи за данъци 345 16

официалната данъчна ставка за 2019 г., определена със закона за корпоративното подо-
ходно облагане, е 10% (2018 г.: 10%). отсроченият данък е изчислен на база временни 
разлики по балансовия метод, използвайки приложимите данъчни ставки.

Движение на отсрочени данъци през годината

Баланс на
1 януари 2019 г.

Приход в отчета
за доходите

Баланс
31 декември 2019 г.

имоти, машини 
и съоръжения - - -

търговски задължения
- - -

нетни отсрочени 
данъчни активи/
(пасиви) - - -
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данъчните власти могат да извършват проверки на финансовите отчети и документа-
ция за предходните пет години от настоящия данъчен период и да определят допълни-
телни глоби. Ръководството на групата не разполага с информация, която би довела до 
значителни задължения в тази област.

През последните години не са били извършвани данъчни проверки.

17. Сделки със свързани лица

групата е свързано лице с Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и кон-
султантските звена на Фондацията.

През годината са извършени следните транзакции:

Свързано
лице

Транзакции
през годината

януари –
декември 31 декемвридекември 31 декемвридекември

2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г.
Транзакции Вземания Задължения

Фондация ПиК договор за наем 51 51

„АРК Консултинг” 
еоод

договор
за консултантски 
услуги (205) 21 226

„иР Комуникейшънс” договор за заем (200) 200

българска асоциация
за оценка на 
политиките договор за заем 142 142

(354) 72 142 142 0 426

Сделки с директори и други ръководни лица

общата сума на изплатените възнаграждения, хонорари и социални осигуровки, вклю-

чени в разходите за външни услуги, са, както следва:

2019 г. 2018 г.
борд на директорите 280 283
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18. Събития след датата на баланса

няма значими събития след датата на финансовите отчети на групата, които да 
изискват специфично оповестяване.


