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Център за изследване
на демокрацията
Прокарване на мостове между науката и политиката
Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интердисциплинарен 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 обществени политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна роля на България в европейските интеграционни процеси;
• да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и Европейския 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 социална 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 институции, 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 територия на държавните институции като разработване и мониторинг на антикорупционни политики и практики и реформи в сектора на националната сигурност, вкл. анализ и противодействие на конвенционалната и организираната
престъпност. Усилията на Центъра са насочени и към формирането на нова култура на сътрудничество и доверие в обществена среда с наследена фрагментация и непрозрачност, което е също толкова важно, колкото и реализирането на
конкретни социални цели и проекти.
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Увод
2020 беше година на криза, но и на нови възможности, породени от кризата. Интегрираните в икономиката на знанието организации съумяха да се възползват
от нея, като трансформираха работните си процеси и оптимизираха начините
за комуникация между служителите си, без това да отнеме от продуктивността
им и да попречи на постигането на поставените цели. През тази критична година Центърът за изследване на демокрацията продължи да търси иновативни
подходи за преодоляването на редица важни обществени проблеми:
• антикорупция и противодействие на завладяването на държавата, оценка и
противодействие на чуждото икономическо и медийно влияние, енергийна
сигурност и преход към нисковъглеродна икономика, скрита икономика и
недекларирана заетост, конкурентоспособност и икономика на знанието;
• оценка на заплахите от организирана престъпност, полицейска дейност и
противодействие на битовата престъпност, противодействие на радикализацията и насилствения екстремизъм;
• интеграция на мигранти, основни права, равенство и етика, жертви на престъпления, социално включване на уязвими групи.
Утвърждавайки репутацията си на организация, бореща се за промяна, в повечето от тези области Центърът успя да разработи нови аналитични подходи и
инструменти, които са ориентирани към трансформация на действащите политики и имат капацитета да я постигнат. Тази способност е извънредно важна
днес, когато в Европа и по света набират сила антилиберални и популистки
тенденции. В този контекст значима роля би могъл да изиграе разработеният
от Центъра иновативен инструмент Диагностична оценка на завладяването на
държавата. Пилотното му приложение в няколко европейски държави сочи,
че той може да се използва не само за оценка на прилаганите в ЕС политики
(Механизма за върховенството на закона), но и за формулиране на стратегии
срещу завладяването на държавата в региони извън Европа (Латинска Америка
и Африка). По същата причина ключово значение имат и усилията на Центъра за анализ и противодействие на зловредното чуждо влияние (в Европа и по
света), които през последните пет години доведоха до широко международно
признание.
В края на годината Центърът за изследване на демокрацията беше отличен с
Международната награда за постижения в областта на антикорупцията 2020,
присъждана от Центъра за върховенство на закона и антикорупция (ROLACC) в
партньорство със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СПООН).
Това отличие е признание за работата на Центъра за изследване на демокрацията в сферата на мониторинга на антикорупцията и изграждането на партньорства за противодействие на корупцията, сред които са Коалиция 2000 и Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI). Други признати
постижения на Центъра в тази област са редовните доклади за оценка на корупцията и разработените иновативни инструменти като Системата за монито-



ринг на корупцията (СМК), Системата за мониторинг на антикорупционните
политики (СМАК) и методологията Диагностична оценка на завладяването на
държавата.

София, януари 2021 г.

д-р Огнян Шентов
Председател на Управителния съвет

Част първа
Програми

Тази страница умишлено е оставена празна.
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Правна програма
През 2020 г. Правната програма работи върху четири основни теми: престъпност и правосъдие, жертви на престъпления, миграция и интеграция, и
основни права и етика.
• Престъпност и правосъдие. Основен фокус на дейността в тази област беше превенцията и противодействието на организираната престъпност с акцент върху тероризма и радикализацията. Центърът работи
още по-активно за защита на правата на заподозрените и обвиняемите
чрез укрепване на ролята на презумпцията за невиновност в хода на наказателното производство и повишаване на капацитета на съдебните и
правоприлагащите органи във връзка със специалните потребности на
нарушители с психосоциални и интелектуални затруднения, както и за
ограничаване на отрицателното влияние на медиите върху живота на заподозрените и обвиняемите.
• Жертви на престъпления. Центърът продължи да изследва и предлага начини за подобряване положението на жертвите на трафик на хора,
както и на пострадалите от престъпления жени, деца и мигранти. Бяха
анализирани темите за отношението към жертвите и адекватната им
финансова компенсация, най-вече чрез укрепване на сътрудничеството
между заинтересованите страни. Беше извършена оценка на транспонирането на приложимото европейско законодателство в областта и бяха
организирани обучения и семинари, на които се обсъдиха възможните
пътища за преодоляване на нормативните и практически пречки в този
процес. Представители на съдебната система бяха обучени как да защитават правата на граждани на трети страни, станали жертва на експлоатация в Европейския съюз.
• Миграция и интеграция. През 2020 г. основна тема на анализите беше
преодоляването на дискриминацията и маргинализацията на уязвими
групи като мигрантите и ромите. Бяха набелязани начини за подобряване на социално им включване чрез съвременни технологии (напр. обществени услуги в онлайн среда, гарантиращи достъпа им до граждански
и социални права като правото на жилищно настаняване и на образование) и чрез изследване на въздействието на обществените възприятия
върху миграционните потоци и свързаните с тях рискове за граничната
сигурност.
• Основни права, равенство и етика: Като член на мрежата FRANET
на Агенцията на ЕС за основните права, Центърът за изследване на демокрацията събира данни и информация за сравнителните изследвания
на Агенцията, като през годината се съсредоточи върху: дискриминацията, основана на увреждания и възраст, равният достъп до правосъдие за
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жертвите на престъпления, влиянието на Директивата на ЕС за тероризма върху основните права, разрешителните за дългосрочно пребиваване
и прилагането на разпоредбите на Директивата за санкциите срещу работодатели при тежка трудова експлоатация. Беше изготвена и поредица
от доклади, свързани с последиците на пандемията от COVID-19 върху
основните права. В резултат на усилията на Центъра за противодействие
на дискриминацията и отрицателните стереотипи беше учредена националната Харта за многообразието.
I. Престъпност и правосъдие
Harmonised Guidelines for Judges

През 2020 г. Центърът продължи участието си в редица общоевропейски
инициативи, чиято цел е повишаване
на капацитета на съдебните, полицейските и затворните органи за превенция и противодействие на тероризма,
радикализацията и насилствения екстремизъм. Същевременно, усилията
на Правната програма бяха насочени
и в области като равноправното третиране на нарушители с психосоциални
и интелектуални затруднения в наказателното производство и ефектите на
медийното отразяване на наказателни
дела върху правото на справедлив
процес.
В рамките на инициативата Съдебна
стратегия за противодействие на всички форми на насилствения екстремизъм в затворите се разработва механизъм за вземане на решения по случаи
на радикализация, който да подпомогне служителите на затворите и
пробационните служби в процеса по
изпълнение на наказанията. Експерти
от Центъра участваха в изготвянето на
„Хармонизирани насоки за съдии”, съдържащи практически указания във
връзка с подходите и механизмите, с
които съдебната власт разполага, за
справяне с радикализацията и насилствения екстремизъм, включително в
затворите и пробационните служби.
Продължи работата и по инициативата за прилагане на Стокхолмската
програма в случаи на тероризъм и ра-

J - S . A . F. E .
Judicial Strategy Against all Forms
of Violent Extremism in Prison
JUST-AG-2016-03

Handbooks, Guidelines
& Policy Recommendations
Validated in Real Environments
Harmonised Guidelines for Judges

1

дикализация, която прави преглед на
хармонизацията на съдебната практика в редица страни от ЕС по отношение на спазването на процесуалните
права при престъпления, свързани с
насилствена радикализация и тероризъм. Под ръководството на експерти от Центъра бе съставен докладът
„Правни и политически аспекти на
спазването на процесуалните права в
контекста на антитерористичната дейност” (Сравнителни правни изследвания, т. 1). Публикацията застъпва тезата, че спазването на нормите на наказателното правосъдие при дела, свър-
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D3.1
COMPARATIVE
LEGAL
RESEARCH (1)

зани с радикализация и тероризъм, е
необходимо условие за изграждане на
основани на доверието, ефективни и
устойчиви стратегии за противодействие на тези явления и на подходи,
укрепващи гражданската и националната сигурност.
С оглед трансграничния характер на
тероризма и радикализацията, Центърът продължи да работи за насърчаване на трансграничното сътрудничество между компетентните служби
в държавите от ЕС. Международната
инициатива за сътрудничество между
съдебните и полицейските органи за
предотвратяване на радикализацията,
водеща до тероризъм има за цел да
разшири съществуващите мрежи за
обучение и да разработи инструменти
за изграждане на капацитет в тази област, които могат да се модифицират
и адаптират към условията в съответната страна. Беше изготвена методологията за подготовка на обучаващи
и бяха проведени серия обучения на

служители от съдебната система и
полицията. Участниците имат достъп
и до разработената в рамките на инициативата онлайн платформа за обучение, където са събрани помагала и
инструменти, свързани с рисковете от
радикализация и тероризъм. Правната програма участва и в стратегическа
оценка на сътрудничеството между
полицейските и съдебните органи,
която повишава капацитета им за съдебно сътрудничество по въпроси от
наказателен характер. Двете основни
дейности в тази насока са: преглед и
анализ на специалните техники за
разследване, използвани в избрани
държави – членки на ЕС (България,
Гърция, Испания, Италия, Кипър,
Малта, Франция и Чехия), и провеждане на практически съдебни занятия
върху прилагането на Европейската
заповед за разследване и за изготвяне
на препоръки относно подобряването на политиките и законодателната
уредба.
През 2020 г. Правната програма продължи да работи по друга своя основна тема – правата на лицата, заподозрени или обвинени в извършване
на престъпление. В сътрудничество
с партньори от Гърция, Испания и
Италия, Центърът анализира начина,
по който разкриването на информация за наказателното производство
и материалите относно наказателните дела в медиите се отразяват върху
заподозрените и обвиняемите. В рамките на втората част на инициативата за оценка на риска от изолация на
заподозрени и обвиняеми и ролята на
медиите бяха изготвени национални
доклади на тази тема, които ще послужат като основа за разработването
на насоки и етични стандарти за компетентните органи и медиите относно
спазването на презумпцията за невиновност при публикуване на информация и отразяване на наказателни
дела в медиите.

In the framework of the international initiative OPSIDIANET: Of
with Psycho-Social and
Intellectual Disabilities: Identif
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Assessment of Needs and Equal Treatment CSD and its intern
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and
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по време на досъдебното производство, която се стреми да повиши осведомеността на съдебните органи с
цел приемане на общи стандарти по
отношение на основните права при
предварителното задържане и алтернативните на него мерки. През 2020 г.
беше разработен подробен национален доклад по тези въпроси. Центърът участва в изготвянето на обширен
преглед на законодателството, практиката и влиянието на предварителното задържане и проведе поредица
от интервюта със съдии и адвокати
относно прилагането на предварителното задържане и неговите алтернативи.

Благодарение на значителния си опит
по темата за лишаването от свобода,
Центърът стана част от международна инициатива, занимаваща се с алтернативните мерки на задържането

В рамките на работата си по идентифициране, оценка на потребностите
и равноправно отношение към заподозрените и обвиняемите лица с психосоциални и интелектуални затруднения Центърът и международните
му партньори разработиха учебен
комплект, с чиято помощ полицейските и съдебните органи да се научат
да разпознават и общуват с хората с
подобни затруднения в хода на на-
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Обучителен семинар „Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения
и интелектуални затруднения – идентификация, комуникация, участие
и права в наказателния процес”, София, 24 ноември 2020 г.
казателното производство. Основният му компонент е „Методология за
идентифициране на психосоциални
и интелектуални увреждания при
заподозрени и обвиняеми лица”, в
която се излагат принципите за изграждане на професионални умения
по отношение на спазването на правата на уязвимите групи и за вземане
на информирани професионални решения. Наръчникът „Идентифициране и комуникация със заподозрени и
обвиняеми лица с интелектуални и
психосоциални увреждания” съдържа практически насоки, съобразени с
уязвимото положение на страдащите
от подобни нарушения и гарантиращи спазването на правата им. Третият компонент е онлайн програмата
за самообучение OPSIDIAtrain, която
залага на практическия подход. Чрез
платформата служителите от системата на наказателното правосъдие
имат възможност виртуално да отиграят ситуации като среща, идентифициране и комуникация с лица, страдащи от най-разпространените интелектуални затруднения и психически

заболявания. Онлайн модулът беше
представен на поредица обучения за
служители в тази сфера от Белгия,
България, Гърция и Италия. В България обучението беше проведено съвместно с Академията на Министерството на вътрешните работи.
През 2020 г. Правната програма приключи изследването си на връзките
между трафика на хора и отделни
икономически сектори като строителство, земеделие и туризъм. Бяха
набелязани конкретни пътища, по
които заинтересованите институции
да продължат да бъдат информирани относно начините на противодействие на този вид престъпност и да си
сътрудничат.
II. Жертви на престъпления
Центърът продължи да полага усилия за подобряване на положението
за жертвите на престъпления, особено на жени, деца и мигранти, чрез
повишаване на ефективността на мул-
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Онлайн обучение по финансова компенсация на жертвите на трафик
на хора – граждани на трети страни, 11-12 юни 2020 г.
тидисциплинарното сътрудничество
при защитата им.
Проведени бяха мултидисциплинарни, мултинационални обучения на
служители от съдебната система, посветени на защитата правата на граждани на трети страни, жертви на
трафик, които са подложени на експлоатация в държави – членки на ЕС.
Експерти от Правната програма организираха и мащабно онлайн събитие
относно финансовата компенсация на
жертвите на трафик на хора – граждани на трети страни, с участието на
магистрати и адвокати от България,
Гърция и Румъния.
С участието си в успешно приключилата през 2020 г. международна
инициатива, насърчаваща спазването на правата на жените, пострадали
от престъпления, и подобряването
на тяхното положение, Центърът затвърди дългогодишния си ангажимент в тази област. Правната програ-

ма организира конференция върху
психологическите аспекти, свързани с
работата с жени, жертви на насилие.
Експерти от Центъра взеха участие в
заключителната международна конференция в Букурещ, на която бяха
разисквани текущите проблеми, свързани с противодействие на насилието,
основано на пола.
През 2020 г. стартира още една инициатива за адаптиране на подхода на наказателното правосъдие
към потребностите на жертвите
на престъпления. Екипът на Центъра изготви национален доклад за
отношението на органите на наказателното правосъдие спрямо жертвите на престъпления в страната и взе
участие в подготовката и разпространението на сборник добри практики
от цяла Европа, който бе представен
на работна среща, посветена на найновите законодателни инициативи
и практики в работата с жертви на
престъпления.
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Международна конференция за защита правата на жените – жертви на насилие,
Букурещ, 21 февруари 2020 г.

С финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейския съюз

Н

СБОРНИК ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО
ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Октомври 2020 г.
Настоящата публикация е създадена с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. За
съдържанието ѝ отговарят единствено координаторът и партньорите по проекта и в никакъв случай не може да се
смята, че то отразява възгледите на Европейската комисия.

В рамките на инициативата Ефективни стратегии за наказателно правораздаване срещу насилието, основано на

пола, в Източна Европа, Центърът за
изследване на демокрацията участва в
националната консултативна група по
тези проблеми. Инициативата имаше
за цел да подпомогне органите на наказателното правосъдие в противодействието, разследването и наказателното преследване на насилието, основано
на пола, и да повиши равнището на
докладваните престъпления от такъв
характер. Тя беше осъществена в България, Унгария и Румъния и координирана от Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа. Приключването ѝ през 2020 г. бе отбелязано с публикуването на заключителен доклад,
съдържащ най-важните изводи, добри
практики и препоръки. Представител
на Правната програма взе участие в
заключителната конференция, проведена на 5 и 6 март 2020 г. във Виена, на
която бяха обсъдени ситуационните
анализи за трите държави, информационните стратегии за разпространение на резултатите и повишаване на осведомеността, както и възможностите
за допълнителни съвместни дейности,
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Работна среща, посветена на добрите практики в наказателното правосъдие
при работа с жертви на престъпления, София, 23 октомври 2020 г.

напр. въвеждането на механизъм за редовни ситуационни анализи.
Новите заплахи за сигурността, включително разпространението на хими-

чески, биологични и ядрени оръжия,
са общ проблем за няколко различни
сфери, напр. разоръжаването, превенцията на престъпността и борбата
с тероризма. Методология за оценка
на националния капацитет за противодействие на злоупотребата с химически, биологични, радиологични и ядрени материали и информация е европейска инициатива за разработване
на интегриран и цялостен подход за
по-добра превенция на преднамерената злоупотреба с тези материали и
познания, която Центърът осъществява с партньори от Гърция, Германия и Испания. През 2020 г. представител на Центъра взе участие в експертна дискусия по време на Шестия
световен конгрес по проблемите на
световното здравеопазване и в координационна комисия към Международната федерация на асоциациите
по биобезопасност, която се стреми
да даде гласност на темите, по които
работят обичайно маргинализираните експерти и лидери в областта на
биобезопасността и биосигурността
от целия свят.
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Международна конференция „Ефективни стратегии за наказателно
правораздаване срещу насилието, основано на пола, в Източна Европа”,
Виена, 5-6 март 2020 г.
III. Миграция и интеграция
Екипът на Центъра, съвместно с четиринадесет изследователски организации, правителствени агенции и частни
компании от цяла Европа, продължи
да подпомага бежанците и мигрантите

в комуникацията им с институциите и
доставчиците на услуги чрез онлайн
публични услуги за мигранти. Експерти от Правната програма са съавтори на „Ръководство за включване”, съдържащо европейски и международни практики и примери за успешно
приобщаване на мигранти към редица
области на обществения живот с помощта на съвременните технологии.
В рамките на друга значима съвместна инициатива с 24 изследователски
института и правоприлагащи органи
от цял свят, Правната програма продължи да изследва въздействието на
социалните възприятия върху мигрантските потоци и свързаните с тях
заплахи за граничната сигурност и
вътрешния ред. Анкетирани бяха редица професионалисти в тази област
от различни части на ЕС, а с представители на правоприлагащите институции бяха проведени дълбочинни
интервюта.
Интеграцията на маргинализираните групи и социалното включване са
тема на инициативата „Лачо Дром”,
която насърчава преодоляването на
отрицателното отношение към роми-
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те, като обучава хора, работещи с тази
група, и овластява представителите
на ромската общност. Координатор
на стартиралата през 2019 г. дейност е
Aсоциация „Папа Йоан XXIII”, а неин
активен партньор е община Римини.
Като част от работата си в рамките на
инициативата, експерти от Центъра
изготвиха доклада „Дългият път към
интеграцията на ромите в ЕС”, който
прави цялостен преглед на проблематиката и изследванията по темата и
съдържа редица примери от реалния
живот.
IV. Основни права
Като част от мултидисциплинарната
мрежа FRANET на Агенцията на ЕС за
основните права, Центърът за изследване на демокрацията продължи да

осъществява мониторинг върху спазването на основните права в България.
Освен приноса си за изготвянето на
Годишния доклад за основните права
на Агенцията, Центърът подготви
информационни доклади за дискриминацията въз основа на увреждания
и възраст, равния достъп до правосъдие за жертвите на престъпления,
влиянието върху основните права на
Директивата на Европейския Съюз за
борбата с тероризма, разрешенията
за продължително пребиваване, както и тежката трудова експлоатация и
прилагането на разпоредбите на Директивата за налагане на санкции на
работодателите. И през тази година
продължи започналото през 2015 г.
ежемесечно представяне на доклади
за миграционната ситуация в страната (докладите от всички участващи в
проучването страни се публикуват на
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Димитър Марков, Директор на Правната програма на Центъра за изследване
на демокрацията, с обръщение към участниците в церемонията по учредяване
на Българската харта на многообразието
интернет страницата на Агенцията за
основните права). Стартира и нова поредица доклади относно влиянието на
пандемията от COVID-19 върху основните права, като през годината бяха
публикувани шест бюлетина. Центърът проведе и дълбочинни интервюта
със съдии, прокурори, полицаи и адвокати по наказателни дела, които ще
бъдат включени в предстоящ доклад
на Агенцията относно презумпцията
за невиновност.

компетенциите, талантите и уменията си. На официалната церемония
по обявяване на Хартата присъстваха представители на български и европейски институции, ангажирани
компании и неправителствени организации. Хартата бе подписана от десет водещи международни български
компании с представителства в България. Така страната стана една от 26-те
държави – членки на ЕС с действащи
национални харти.

В партньорство с Български форум
на бизнес лидерите, Центърът учреди
националната Харта за многообразието в България. Хартата представлява
споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не
само ключов фактор за креативността,
иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват знанията,

В областта на радикализацията Центърът работи и по инициатива за
oценка на въздействието и ефективността на превантивните мерки върху директивите и рамковите решения
на ЕС. Тя е насочена към укрепване
на международното сътрудничество по тези проблеми с акцент върху
спазването на основните права. Целта
е да се подобри координацията и съ-
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трудничеството между държавите –
членки на ЕС, основните европейски
институции и агенции, Съвета на Европа и ООН, за да може превенцията

на радикализацията и свързаните с
нея съображения за сигурност да не
накърняват спазването на основните
права.
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Икономическа програма
През 2020 г. Икономическата програма фокусира дейността си върху следните области:
• Енергийно управление, децентрализация на енергийните доставки и преход към нисковъглеродна икономика. Продължи работата
по проучване, моделиране и въздействие на ключовите фактори, влияещи върху енергийния избор на домакинствата и компаниите във връзка
с понижаването на въглеродните емисии. Центърът стана част от формулирането на Интегрирания национален план в областта на енергетиката
и климата и Националния план за възстановяване и устойчивост и предложи практически решения за улесняване на зеления преход в България,
сред които инструмента Калкулатор на ЕС и въвеждане на стимули за
произвеждащите електроенергия потребители/просуматори.
• Чуждо икономическо и медийно влияние. Центърът продължи да
анализира и предлага решения за противодействие на механизмите за
влияние на Кремъл в Европа и корупционните му практики и опити за
завладяване на държавата в стратегически сектори. Оригиналната методология за оценка на руския икономически отпечатък бе приложена и в
Латинска Америка. Беше направена оценка на степента, обхвата и въздействието на руската остра сила в Югоизточна Европа, както и на ефекта на пандемията от коронавирус върху доброто управление и свободата
на медиите.
• Антикорупция, завладяване на държавата и демократичен преход. Диагностичната оценка на завладяването на държавата беше приложена пилотно в Западните Балкани, а резултатите от изследването допълват данните от редовното прилагане на Системата за мониторинг на
корупцията и скритата икономика и подпомагат значително предприсъединителните усилия на страните от региона. Въз основа на този инструмент беше разработена и онлайн платформа за сравняване на данни,
проследяваща концентрацията на обществени поръчки и информация
за собствеността на фирмите участници на секторно равнище. Бяха изследвани нагласите на българите спрямо неуспехите на прехода към демокрация, състоянието на правовата държава, както и непреодолените
авторитарни рефлекси в обществото. Центърът беше удостоен с Международната награда за постижения в областта на антикорупцията за
2020 г., присъждана от Центъра за върховенство на закона и антикорупция (ROLACC) и Службата на ООН по наркотиците и престъпността.
• Скрита икономика, недекларирана заетост и конкурентоспособност. Беше разработен анализ върху най-новите данни за скритата икономика в държавите от Западните Балкани и връзката им с новия Ико-
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номически и инвестиционен план на ЕС за региона. Центърът продължи
да сътрудничи на Европейската платформа за противодействие на недекларираната заетост, като изготви анализи и наръчници с добри практики на равнище ЕС. Бяха изследвани основните фактори за развитие и
бариерите пред българския бизнес, включени в Годишника на световната
конкурентоспособност за 2020 г. на швейцарския Институт за развитие
на управлението.
I. Преход към нисковъглеродна
икономика

ция. Докладът предлага политически
решения за преодоляване на проблемите, свързани с компенсирането на
работниците и централите, сигурност
та на електроенергийната система и
отрицателните ефекти върху местната социално-икономическа среда.
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ход. Правителството трябва да планира трансформацията на енергийния
сектор и да постави дългосрочното си
икономическо развитие върху по-устойчиви основи, като използва ефективно предоставяното от ЕС финансиране. Това беше основното заключение на уебинара „Европейският зелен
пакт в България: възможни политики
и решения”, който Центърът за изследване на демокрацията организира
на 19 май 2020 г. По време на събитието беше представен CSD Policy Brief
No. 92: Загубени в прехода: България
и Европейският зелен пакт, който оценява амбицията, залегнала в Интегрирания национален план в областта на
енергетиката и климата. Българският
национален план показва умерен напредък към целите, свързани с енергийната ефективност, възобновяемата
енергия и интеграцията на регионалния енергиен пазар. Въпреки това, той
не очертава ясно страничните ефекти,
които енергийният сектор произвежда върху всички аспекти на икономическия и обществения живот. В анализа са предложени конкретни мерки за
по-ефективното прилагане на Плана
през следващото десетилетие, което
предполага, че той може да се използва като пътна карта към въглеродна
неутралност с хоризонт 2050 г.
На 6 октомври 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията участва в
организацията на онлайн събитието
„Зеленият пакт: Република Корея и
Република България по пътя към нисковъглеродна и зелена икономика”, по
време на което бе обсъдена трансформацията на енергийния сектор в контекста на икономическото възстановяване след COVID-19 и прилагането
на Зеления пакт. Официални лица от
Корея и България, както и представители на неправителствения и на частния сектор обсъдиха политическите,
икономическите и социалните предизвикателства на извеждането на въг

лищата от експлоатация в България и
различните европейски, международни и национални финансови механизми, чрез които може да се осигурят
необходимите за енергийния преход
инвестиции.
Гледната точка на Центъра относно
пътищата за постигане на целите на
Европейския зелен пакт беше представена и на уебинара „Изпълнение на
Eвропейския зелен пакт чрез конкретни алтернативи за дългосрочна декарбонизация”. Събитието се проведе на
6 ноември 2020 г. и беше организирано съвместно с Фондация „Фридрих
Еберт” – България. Говорителите, сред
които представители на държавни институции, обсъдиха необходимостта
от цялостни стратегически и политически мерки в националните планове
за действие, с чиято помощ намерението за пълен въглероден неутралитет до
2050 г. да бъде реално осъществимо.
По същата тема на 30 ноември 2020 г.
бе проведен и стратегически уебинар
за експерти, посветен на иновативните
механизми и алтернативните модели
за финансиране на зелените икономически дейности и зеленото предприемачество в България. Участниците
отбелязаха значението на националните оперативни програми за периода 2021 – 2027 г. и на Националния
план за възстановяване и устойчивост,
включително новите зелени фондове,
които ще подпомогнат процеса по
изпълнението им. По време на уебинара беше представен нов инструмент
за моделиране на бъдещи сценарии
за декарбонизация („Калкулатор на
ЕС”), който може да бъде помощно
средство за българските институции
при разработването на добре координирана дългосрочна стратегия с хоризонт 2050 г.
Центърът публикува и кратък анализ,
в който посочва някои основни пре-
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дизвикателства, пред които са изправени ВЕИ общностите в различни държави – членки на ЕС. Формулирани са
препоръки относно създаването на
благоприятна среда за просуматорски и енергийни общности на европейско равнище, която да отчита потребностите на уязвимите потребители и на жените. Документът очертава
изпълнението на План за акциoнерно
участие на енергопотребителите във
Вал ди Суза (Италия), Литомержице
(Чехия) и Есен (Германия).
На 18 декември 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията организира
обучение на експерти и държавни служители от министерствата на енергетиката, околната среда и регионалното развитие, на което бяха разгледани
алтернативни инструменти за разработване на дългосрочни сценарии за
декарбонизация с хоризонт 2030 г. и
2050 г. Беше представен нов интерактивен инструмент за моделиране на
подобни сценарии, който може да се
използва за разработване на дългосрочна стратегия за декарбонизация
до 2050 г. в сектори като енергетиката,
промишлеността, транспорта и земеделието.

мически и политически протекции,
Русия създава условия за пряко влияние върху националните политики
на държавите в Европа. През януари
2020 г. Центърът публикува третата
част от поредицата – „Кремълският наръчник в Югоизточна Европа:
икономическо влияние и остра сила”
Докато руската икономическа мощ в
Югоизточна Европа отслабва след налагането на санкции от страна на ЕС
и НАТО през 2014 г., влиянието, което
Русия оказва върху вътрешната политика в региона, остава значително, а в
някои държави дори по-силно, отколкото в миналото.

II. Оценка и противодействие
на чуждото авторитарно
влияние – икономически
отпечатък, завладяване
на държавата и медиите
и дезинформация
Кремълският наръчник
В поредицата си „Кремълският наръчник” Центърът за изследване на
демокрацията прави анализ на руския
модел на влияние в Европа, при който
ключови държавни институции се поставят в зависимост чрез използването
на икономически лостове. Изграждайки непрозрачна мрежа от иконо-

Намаляващата притегателна сила на
Европейския съюз оставя властови вакуум в Югоизточна Европа, който авторитарни сили като Русия са готови
да запълнят. Кремъл се възползва от
отстъплението на демокрацията, завладяването на държавата и нейните
нефункциониращи институции, за
да засили своето влияние. Вследствие
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Кръгла маса „Завладяване на държавата чрез икономическа зависимост:
стратегията на Кремъл за Балканите”, Вашингтон, 22 януари 2020 г.
експлоатацията на управленските
дефицити в страните от региона, рус
кото икономическо присъствие се
разширява и включва някои от найголемите компании за преработка на
нефт, продажба и разпространение
на горива и природен газ, телекомуникационни компании и търговски
вериги. Мащабното икономическо
присъствие води до засилване и на
политическото влияние, като Русия
ловко използва арсенала на острата
сила, в който влизат медийната пропаганда, преекспонирането на културните и религиозните връзки и
спонсорирането на неправителствени
инициативи.
Докладът беше представен по време
на кръгла маса на 22 януари 2020 г.
в Центъра за анализ на европейските политики (CEPA) във Вашингтон.
Той съдържа редица препоръки за
противодействие на влиянието на Русия в Югоизточна Европа, например
създаване и прилагане на национални стратегии срещу завладяването

на държавата; диверсифициране на
чуждестранните капиталови потоци
с оглед отхвърляне на зависимостта
от капитали, произхождащи от авторитарни държави, чиято цел е превземането на стратегически сектори чрез
прийоми, различни от пазарната конкуренция; подобряване на националната енергийна сигурност чрез пълна либерализация на националните
пазари, интеграция на регионалния
пазар и изграждане на ключови инфраструктурни проекти за алтернативни доставки на газ към региона.
ЕС трябва да прилага по-строго и
по-последователно законодателството срещу изпирането на пари, както
и да преодолее несъвършенствата на
регулаторната рамка в областта на
корпоративната собственост и преките чуждестранни инвестиции. В
САЩ трябва да бъдат използвани
възможностите на американския Закон за чуждестранните корупционни
практики и да се разшири обхватът
на Глобалния закон „Магнитски” за
разследване на политическа коруп-
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ция в Европа като цяло и в Югоизточна Европа в частност, особено по
отношение на случаи, подпомагащи
стратегическите интереси на Русия.

През октомври 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията публикува
„Кремълският наръчник в Европа”.
Докладът анализира методите и инструментите, които Русия използва,
за да разшири влиянието си на континента. Основен аргумент е връзката
между олигархизацията на управлението в някои държави и възможностите за упражняване на значителна
власт, които този модел предоставя на
Кремъл. Разкриват се и последствията
от политическото късогледство в някои страни, които позволяват дълбокото проникване на руски капитали
в европейските финансови центрове.
Обосновава се необходимостта от обединен трансатлантически отговор на
тези заплахи. Усилията за картографиране на руския отпечатък се разширяват, като към изследваните до

момента страни в поредицата „Кремълският наръчник” се добавят Гърция и Кипър. Поради стратегическото
си разположение в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, общите си религиозни традиции и дълготрайните си исторически връзки с
Русия, както и поради увеличаващия
се интерес на Русия към ключовите
им икономически сектори, двете държави са сериозен обект на влияние от
страна на Кремъл.

Стратегическите опити за корупцио
нен натиск на Русия са предмет на
анализ и в друг доклад, изготвен от
експерти на Центъра. Аржентина и
Боливия се характеризират с проблематично управление, което е типично
и за други страни от региона. Според
публикацията „Сделки на тъмно: рус
кият корозивен капитал в Латинска
Америка”, гражданското общество в
двете държави има нужда от по-съвременни средства за разследване на
корпоративната собственост, чуждест
ранните инвестиции и междуправителствените споразумения, които
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пряко да насочват вниманието му към
високорисковите сделки. Държавите в
Латинска Америка трябва да въведат
по-строго и адекватно законодателството срещу изпирането на пари и
да осигурят независимост на финансово-разузнавателните и данъчните
органи.
Чуждото влияние
в енергетиката
Онлайн дискусията „Турски поток:
енергийна сигурност и корупционни
рискове”, проведена на 16 декември
2020 г., постави на обсъждане начина,
по който Русия се възползва от осъществяването на газовите проекти
Северен поток 2 и Турски поток, които подхранват местни корупционни
мрежи и увеличават икономическото
и политическото ѝ влияние в Европа.
Издаденият доклад по темата представи основните последици за енергийната сигурност и корупционните
рискове за Югоизточна Европа, свързани с осъществяването на проекта
Турски поток.

TURKSTREAM AND THE RUSSIAN ECONOMIC INFLUENCE
IN EUROPE
Policy Brief No. 94, December 2020
Russian economic influence in Europe is centered
on energy. The Kremlin has sought to undermine or
avoid common EU energy rules, manipulate and
monopolize energy markets. It has sought to exploit
governance loopholes and lock in governments and
local oligarchic networks in corrupt large-scale
energy projects. The pinnacle of this strategy has
been Russia’s two politically driven gas projects –
Nord Stream II and TurkStream. By sowing discord
among affected European governments Russia
undermines Europe’s energy security1.
The key proponents/beneficiaries of both projects
are business and patronage networks close to the
Kremlin. This is paraded openly in the case of Nord
Stream II. But it has also been the case in the much
stealthier but arguably more strategically harmful
TurkStream. Over the last decade, the project has
successfully gripped the energy policy attention of
Southeast European governments, binding them in
asymmetric relations with the Kremlin. Completing
the TurkStream pipeline will have a range of
negative impacts on European energy security:


preserving the dependence on Russian gas
amid enormous and unnecessary

Shentov, Ognian, Stefanov, Ruslan and Vladimirov,
Martin. Kremlin Playbook in Europe. Sofia, Center for the
Study of Democracy, 2020.
1

KEY POINTS


Russia has sought to undermine common EU
energy rules and monopolize markets by
promoting two politically driven gas projects:
Nord Stream II and TurkStream.



The EU push for gas diversification fell prey to
the private interests of European energy
companies, financial institutions, construction
firms and industrial behemoths that have
benefited from Gazprom-led projects.



TurkStream will perpetuate SEE dependence on
Russian gas amid enormous and unnecessary
infrastructure spending diverting scarce
resources away from productive investments.



The project blocks the diversification of gas
markets, including by preventing cheaper LNG
supply to compete with Russian gas in Europe.



The EU should develop a robust monitoring and
enforcement mechanism to be able to
discontinue energy projects that might
undermine the security of supply, energy source
diversification and the integration of the EU
energy markets in its different regions.



The EU and the U.S. should assist national
governments and gas companies to renegotiate
their long-term contracts with Gazprom with the
aim of abolishing destination and take-or-pay
clauses, reducing their overall duration to a
maximum of 2 years and replacing oil-price
indexation to spot-based price-setting linked to a
liquid European gas hub.

Чуждото авторитарно влияние
върху медиите в Европа
Намесата от страна на авторитарни
държави в медийните системи на европейските страни продължава да
бъде едно от основните предизвикателства, пред които са изправени демократичните държави. Русия и Китай
разпространяват дезинформационни
послания, внушаващи съмнения по
отношение на демокрацията и силата
на Запада и изтъкващи привидното
превъзходство на авторитарните режими. Експерти от Центъра изложиха
предварителните резултати от анализ
на уязвимостта на България, Полша,
Чехия, Германия и Франция за руската
дезинформация. Изследването беше
представено като успешен пример от
инициативата за демокрация и солидарност в Европа Civitates.
Отражението на пандемията
от коронавирус върху доброто
управление и медийната свобода
в Югоизточна Европа
Пандемията от коронавирус беше явлението, белязало 2020 г. в световен
мащаб. Разпространението на вируса
предизвика поредната социално-икономическа криза в Югоизточна Европа, която задълбочи дългогодишните
проблеми на държавното управление
в региона, особено в медийната сфера. Съвместно с Медийната програма
за Югоизточна Европа на Фондация
„Конрад Аденауер”, Центърът започна изследване на ефекта от пандемията върху доброто управление и
демократичното развитие. На 8 май
2020 г. се проведе онлайн дискусия,
на която водещи медийни експерти
от България, Румъния, Сърбия и Албания представиха своите анализи и
обсъдиха темата.
Заключенията на уебинара бяха обобщени в доклада „Ограничаването
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на медийната свобода в Югоизточна
Европа”. Три основни фактора допринасят за влошаването на медийната
свобода в условията на пандемия и
извънредно положение – вътрешнополитически и обществени събития,
намеса от страна на авторитарни
държави и технологични влияния и
последствия от използването на социалните медии. Основен извод от
изследването е, че кризата около коронавируса засилва вече съществуващите вътрешни и външни тенденции, отговорни за ограничаването на
медийната свобода в региона, но и
стимулира демократичните инстинкти и предоставя нови възможности за
свободно изразяване. Изводите на доклада бяха представени и в поредица
видеоклипове.

ĺśŢŤŠŦŖŬŞŵŨŖ
ŘķŰšřŖŦŞŵ

ŘŧśŤůśŠŦśūŠŖŧšśŚŨŦŞ
ŚśŧśŨŞšśŨŞŵťŦśūŤŚ
ņũŢśţŖŊŞšŞťŤŘŖ
ņũŧšŖţŇŨśŪŖţŤŘ

www.csd.bg

икономика в основата на обществените дискусии все още стоят въпросите
доколко българският народ подкрепя
процеса на демократизация, доколко
вярва на медиите и как оценява социално-икономическото развитие на
страната като цяло.

The Shrinking Space
for Media freedoM
in SouTheaST europe
in The MidST of
coVid-19 pandeMic and
STaTe of eMergency

Отношение към демокрацията
и авторитаризма в България
Три десетилетия след началото на
прехода към демокрация и пазарна

През 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията в партньорство с
Globsec, Словакия, проведе сравнително изследване на обществените нагласи
към демокрацията и медиите в държавите от Централна и Източна Европа.
Центърът анализира анкетните данни
за България, като открои няколко ключови тенденции, сред които предпочитанията за твърда ръка в управлението
и продължаващото усещане за несправедливост (тъй като значителна част от
българското население смята, че хората с политически връзки и финансови
възможности печелят протекции). Недоверието към медиите у мнозинството българи също е сериозно, тъй като
се смята, че те са във владението на
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определени политически и олигархични кръгове.

АВТОРИТАРНИ СЕНКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
МОДЕЛИ НА ГЛАСУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ
Д-р Румена Филипова, научен сътрудник, и Руслан Стефанов, директор,
Икономическа програма
Настоящият анализ разглежда моделите на
гласуване
на
българските
депутати
в
Европейския парламент (ЕП) в процеса на
обсъждане на европейската външна политика,
при приемането на резолюции, засягащи
авторитарни режими (с фокус върху Русия и
Китай). Данните за всички гласувания в
Европейския парламент са общодостъпни, което
позволява да се представят количествено
гласовете на отделните евродепутати и
парламентарните групи чрез два индекса:
Контраавторитарния индекс (CAI) и Индекса за
критичност към Кремъл (KCI).1 CAI и KCI измерват
съответно равнището на подкрепа за
авторитарни режими по принцип и за режима в
Русия в частност. Анализът позволява да се
сравни начинът на гласуване на българските
евродепутати с позициите, които обикновено
заемат партиите, чиито представители са те, с
европейските парламентарни групи и с

ОСНОВНИ ИЗВОДИ
 Моделите на гласуване на българските
евродепутати следват позициите, които
техните национални партии заемат по
отношение на Русия и Китай.
 Българските представители в ЕП са послабо критични към авторитарните
режими в сравнение с парламентарните
групи, към които те принадлежат и с
евродепутатите от останалите държави от
Централна и Източна Европа.
 Тези резултати показват ограничения
потенциал за европеизация, разбирана
като формиране на обща европейски
идентичност, която надделява над
националните
идеологически
обвързаности и интереси.
 Резолюцията относно принципите на
правовата държава и основните права в
България, приета в края на 2020 г. от
Европейския парламент, демонстрира
все още силното влияние на партийните
принадлежности в Европа.


* Този анализ е част от изследването Authoritarian Shadows in the European Union, проведено от Political Capital
в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията и други европейски изследователски институти.
Péter Krekó, Patrik Szicherle, and Csaba Molnár, “Project Rationale,” in Authoritarian Shadows in the European
Union. Influence of Third Countries on EU Institutions (Political Capital, 2020), p. 16.
1

В рамките на друга своя инициатива, Центърът изследва нагласите към
демокрацията и авторитаризма, проявяващи се на външнополитическата сцена, а именно чрез моделите на
гласуване на българските евродепутати по отношение на резолюции на
Европейския парламент, засягащи авторитарни режими (най-вече Русия и
Китай). Основният извод от проучването е, че българските евродепутати
заемат по-малко критични позиции
спрямо авторитарни режими в сравнение със своите европейски парламентарни групи, както и в сравнение
с евродепутатите от Централна и Източна Европа.

III. Регионално и европейско
сътрудничество за
противодействие на
корупцията и завладяването
на държавата
Центърът спечели
Международната награда
за постижения в областта
на антикорупцията за 2020 г.
Центърът за изследване на демокрацията беше отличен с Международната награда за постижения в областта
на антикорупцията 2020, присъждана от емира на Катар шейх Тамин бин
Хамад Ал-Тани, в категорията „Младежки инициативи и ангажираност”.
Наградата бе връчена на 9 декември
2020 г., на виртуална церемония, организирана от Центъра за върховенство
на закона и антикорупция (ROLACC)
в партньорство със Службата на ООН
по наркотиците и престъпността
(СПООН). Международното отличие е признание за успехите на Центъра в сферата на мониторинга на
антикорупцията и изграждането на
партньорства за противодействие на
корупцията, сред които са Коалиция
2000 и Инициативата за развитие
и почтеност в Югоизточна Европа
(SELDI). Други признати постижения
на Центъра в тази област са редовните доклади за оценка на корупцията
и разработените иновативни инструменти като Системата за мониторинг
на корупцията (СМК), Системата за
мониторинг на антикорупционните
политики (СМАК) и методологията
Диагностична оценка на завладяването на държавата.
Международната награда за постижения в областта на антикорупцията
е учредена през 2015 г. с идеята да се
изведе на преден план значението на
борбата с корупцията и да се насърчи прилагането на решителните мерки, залегнали в Конвенцията на ООН
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срещу корупцията. Целта на присъждането на подобна награда е да се популяризират водещите в тази област
организации като пример за успешно
противодействие на корупцията, коeто да вдъхнови нови антикорупционни инициативи.
Противодействие на корупцията
и завладяването на държавата
Като подходяща методология за мониторинг и разкриване на секторите
и органите, уязвими към явлението,
през 2020 г. Диагностичната оценка
на завладяването на държавата беше
приложена пилотно и в държави от
Западните Балкани в рамките на ръководената от Центъра антикорупционната инициатива на гражданското
общество в региона SELDI.net.
Първоначалните данни от оценката,
представени на уебинар на мрежата
SELDI на 30 октомври 2020 г., сочат, че
основното предизвикателство за страните от региона остава завладяването

на държавата чрез медиен контрол,
корупция в съдебната система, липса
на почтеност на публичните институции, липса на безпристрастност и
неадекватни антикорупционни процедури.
В Западните Балкани равнищата на
завладяване на държавата варират
между 39 и 45 по скала, в която пълното завладяване на държавата е оценено на 100. Данните също така свидетелстват, че макар никоя от страните
да не е близо до пълно завладяване на
държавата, т.е. авторитарно управление, са налице критични нарушения
на демократичния и икономическия
принцип за взаимен контрол. Ключови икономически сектори като енергетиката, фармацевтиката, телекомуникациите и строителството показват
признаци на монополен натиск, потенциално свързан със завладяване на
държавата. Стойността на индикатора
за натиск върху бизнеса (Business State
Capture Pressure) в Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Босна и Хер-
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цеговина не е за пренебрегване, като в
Косово e близо до средните нива, а в
Албания е тревожно висока. По същата методологията са идентифицирани
и значителни проблеми със свободата
на медиите в Западните Балкани, които допринасят за упадъка на демокрацията в региона.

State Capture Assessment
Diagnostics in the
Western Balkans 2020:
Risks and Policy Options

Policy Brief No. 10, October 2020

Центърът продължи да разширява
функциите на методологията си за диагностична оценка на завладяването на
държавата, като ги адаптира за сравнителен анализ на различни страни и
икономически сектори. В рамките на
нова европейска инициатива за оценка
и мониторинг на антикорупционните
политики на секторно равнище беше
разработен инструмент, чрез който, на
базата на три вида източници на информация, се онагледява появата на
случаи на завладяване на държавата
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посредством предупредителни сигнали. Той се използва онлайн и вече е
приложен пилотно в три високорискови сектора в четири държави от ЕС.
Платформата е резултат от сериозна
научноизследователска работа и обратната връзка от онлайн демонстрацията на нейните функции, проведена
през март 2020 г. На демонстрационния семинар експерти от България, Румъния, Италия и Испания споделиха
опита си в използването на нови подходи, включващи анализ на големи масиви от данни, мониторинг на медиите
и експертни оценки.
Данните от прилагането на инструмента бяха използвани като допълнение към изводите, публикувани в
докладите на ЕК относно върховенството на закона за България, Италия,
Румъния и Испания. През декември
2020 г. докладите бяха обсъдени на
онлайн дискусия с участието на евродепутати, а събитието бе открито
с видеосъобщение на еврокомисаря
по въпросите на правосъдието Дидие
Рейндерс. Той заяви решимостта на
ЕС да опази върховенството на закона
във всички държави членки. Участниците в дискусията очертаха основните предизвикателства, пред които са
изправени четирите държави, където
се прилага платформата, както и инструментите и мерките, които биха
улеснили вътрешните им реформи за
противодействие на завладяването на
държавата и корупцията.
IV. Противодействие
на скритата икономика
и недекларираната заетост
в Европа
Скритата икономика е широко разпространено явление в Западните
Балкани, което се проявява в различни сектори като селското стопанство,
услугите и строителството. То пораж-

да нелоялна конкуренция и корупция
и е заплаха за изпълнението на критериите за присъединяване към ЕС. Негативните ефекти от скритата икономика са многобройни: слабо финансиране и ниско качество на публичните
услуги, липса на здравно и пенсионно
осигуряване, отпуск по майчинство
или годишен отпуск. Като научен
и комуникационен координатор на
мрежата SELDI, Центърът за изследване на демокрацията изготви и публикува доклада „Скритата икономика в
Западните Балкани: тенденции и възможни политики”, който идентифицира предизвикателствата и предлага
решения за справяне с тях.

Hidden economy in the
Western Balkans 2020:

Trends and Policy Options
Policy Brief No. 11, November 2020

Кризата поради COVID-19 хвърли нова
светлина върху проблема с неформалната заетост. Наложените от правителствата в региона ограничения по време на пандемията доведоха до рязък
скок на безработицата, увеличавайки
риска от полагане на недеклариран
труд. Тази ситуация обаче предоставя
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и възможност за подобрение, както
показват резултатите от прилагането
на някои от фискалните пакети, разработени в шестте страни от Западните
Балкани, където се наблюдават признаци за формализиране на трудовите
договори и социалноосигурителните
плащания. Това бяха заключенията
на участниците в уебинара на SELDI,
проведен на 20 ноември 2020 г.
Според Индекса на скритата икономика на SELDI, между 2016 и 2019 г.
скритата заетост се е увеличила в пет
от шестте държави от Западните Балкани. Сърбия е единствената, която
отчита спад в сравнение с 2016 г., докато Косово остава страната с най-висок
дял на скритата заетост. Едва 60% от
заетите в Косово заявяват, че са здравно осигурени, а всяко десето наето
лице в региона работи без социално
осигуряване.

декларираната заетост, Центърът за
изследване на демокрацията продължи да разработва доклади, анализи
и наръчници, служещи като инструмент за споделяне на добри практики
в рамките на ЕС. През 2020 г. Центърът състави помагало относно трансграничните санкции в областта на
недекларираната заетост и практически наръчник относно провеждането
на съгласувани и съвместни трансгранични трудови инспекции.
От създаването си през 2016 г. Европейската платформа е форум, който дава възможност на социалните
партньори и правоприлагащи органи като службите за инспекция по
труда, данъчните и осигурителните
органи и др. да участват в по-тясно трансгранично сътрудничество и
съвместни дейности. През октомври
2019 г. Платформата беше определена за една от работните групи към
новосъздадения Европейски орган по
труда.
V. Конкурентоспособност
на българската икономика

Като част от екипа на Европейската
платформа за противодействие на не-

Центърът за изследване на демокрацията има значителен опит в изследването на пречките пред конкурентоспособността на българския
бизнес. Като официален партньор за
България на Института за развитие
на управлението (IMD), Швейцария,
Центърът участва в разработването
на Годишника на световната конкурентоспособност за 2020 г. В началото
на годината се наблюдава известно
възстановяване на българската икономика, но тя продължава да е далеч от
реализирането на пълния си потенциал. Както и през 2019 г., България
заема 48-мо място от 63 страни, което е подобрение от седем позиции в
сравнение с 2015 г., но влошаване
спрямо 2009 г., когато страната заема
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38-мо място. Българската икономика остава сред най-неконкурентните
в Европа, а дългосрочните фактори,
влияещи върху конкурентоспособ
ността, продължават да са в застой.
Вероятността за осезаемо подобрение
през следващите години е ниска, ако
правителство и водещите компании
не предприемат значителна промяна
на политиките си.
Резултатите на България за 2020 г., публикувани в Годишника, налагат следните заключения относно основните
предизвикателства и възможности
за подобряване на конкурентоспособността на българската икономика:
•	Ниско ниво на дигитализация на
икономиката и проблеми в публичното управление, засилени от
COVID-19 кризата.

•	Липса на напредък в съдебната
реформа и в контрола над корупцията.
•	Бавни структурни реформи за присъединяване към ЕRM II и банковия
съюз.
•	Недостатъчни усилия за ограничаването на неформалната икономика.
• Продължаваща енергийна зависимост от Русия, мудни реформи в
енергийния сектор и нарастващи
разходи за производство на електроенергия от въглища, които подкопават конкурентоспособността
на българската промишленост.
Икономическата програма участва активно в разработването на ежегодния
доклад Иновации.бг. Водеща тема на
Иновации.бг 2020 е новата стратегическа рамка на Европейската комисия

Българската конкурентоспособност през 2019 г. и 2020 г.
според Годишника на световната конкурентоспособност
на Института за развитие на управлението (IMD, Швейцария)
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2020

Докладът Иновации.бг е водещият инструмент за ежегодна оценка на иновационното представяне на българската икономика. Той беше представен на шестнадесетия Национален
информационен форум, проведен
под егидата на Президента на Република България, в който се включиха
над 180 представители на управлението, изследователските среди, бизнеса и др. Те споделиха своите гледни
точки относно начина, по който България е съумяла да повиши своята
устойчивост чрез иновации през изминалата тежка година. Събитието беше проведено в иновативен 3D
виртуален формат, осъществен със

ИНОВАЦИИ.БГ
ИНОВАЦИИ.БГ

за програмния период 2021 – 2027 с
включените в нея приоритети и мерки за по-иновативна и зелена европейска икономика. Докладът акцентира
върху политиката на българското
правителство за развитие на конкурентоспособен бизнес в условията на
засилващи се предизвикателства на
световната сцена.

БГ

Èíîâàöèè
WWW.ARCFUND.NET



ARC Fund
С финансовата
подкрепа на

съдействието на MP Studio – Иновативно предприятие на 2017 г., носител на награда за иновации в креативните индустрии.

Тази страница умишлено е оставена празна.
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Програма „Сигурност“
През 2020 г. усилията на Програма „Сигурност” бяха съсредоточени в следните области:
• Оценка на заплахите от организирана престъпност. Центърът за
изследване на демокрацията изготви третата си поредна годишна оценка на заплахите от организирана престъпност в България. Бяха анализирани състоянието и динамиката на четиринадесет престъпни пазара,
включително слабо изследваните досега нелегален дърводобив, измами
със средства на ЕС и нелегална търговия с лекарства. Изследването разглежда и въздействието на пандемията от COVID-19 върху организираната престъпност, включително пазари, при които пандемията ограничи
престъпните дейности (напр. трафик на хора и каналджийство), както и
такива, при които възникнаха допълнителни рискове (напр. киберпрестъпност и лихварство). Беше завършена и оценката на риска от проникване на тежката и организираната престъпност в законната икономическа дейност в рамките на ЕС.
• Престъпност и полицейска дейност. На базата на Националното
изследване на престъпността, което Центърът въвежда за пръв път като
методология през 2002 г., програма „Сигурност” продължи да анализира
тенденциите в битовата престъпност в България. Изготвеният в резултат
на НИП доклад „Тенденции на престъпността в България 2010 – 2020” използва и данни от системата на телефон 112, за да подчертае проблемите
при докладването и регистрирането на битови престъпления и да предложи мерки за подобряване на дейността на полицейските управления и
на националната система за спешни повиквания.
• Противодействие на радикализацията и тероризма. Продължи
изследването на ключови аспекти на радикализацията и тероризма с
цел да се подпомогне формулирането на политики за противодействие.
Центърът анализира динамиката на радикализацията в затворите и
пробационните служби, като в резултат на тези усилия беше изготвен
доклад за междуведомственото сътрудничество в сфери като дерадикализация, рехабилитация и реинтеграция на радикализирани нарушители в четири държави – членки на ЕС. Въз основа на изследването
си върху податливостта на младежите към крайнодесни екстремистки
съобщения, Центърът проведе първата по рода си в България стратегическа комуникационна кампания за превенция на крайнодясната радикализация чрез предлагане на алтернативни наративи. Бяха разработени индикатори за мониторинг и оценка на тенденциите за радикализация и насилствен екстремизъм и усилията за противодействие на
тези явления. Методологията беше приложена пилотно в 23 държави
от цял свят.
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• Оценка на политики и програми на ЕС в областта на вътрешните работи. Експерти от Центъра се включиха в изготвянето на оценка на Стратегията на Европейския съюз по отношение на наркотиците
(2013 – 2020 г.) по поръчка на Генерална дирекция „Вътрешни работи”
на Европейската комисия, както и на проучване по поръчка на Европейския парламент, засягащо трафика на хора в контекста на миграцията и
на въпросите, свързани с пола.
I. Оценка на организираната
престъпност
На 27 октомври 2020 г. Центърът за
изследване на демокрацията представи годишната „Оценка на заплахите от организирана престъпност
в България 2020”, обобщаваща найзначимите организирани престъпни
дейности, начина на функциониране
на организираните престъпни групи
при различните криминални пазари
в страната, и щетите, които те нанасят
върху жертвите, обществото и икономиката. Докладът разглежда четиринадесет престъпни пазара разделени
в три категории: 1) традиционни
пазари на организираната престъпност – трафик на хора и пазар на
секс услуги, каналджийство, кражби
на МПС, рекет и лихварство; 2) акцизни и данъчни престъпления –
незаконна търговия с тютюневи изделия и с горива, както и организирани
ДДС измами; и 3) нововъзникващи
престъпни пазари – измами със
средства на Европейския съюз, нелегална търговия с лекарства, киберпрестъпления, измами с електронни
платежни средства, телефонни измами и нелегален дърводобив. През последните години е налице свиване на
традиционните криминални пазари,
а все по-голяма част от финансовите
щети от престъпна дейност са резултат от активността на т.нар. „бели
якички” и от нарастващото разпространение на иновативни технологии. Въпреки спада на приходите от
престъпна дейност, организираната

ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХИТЕ
ОТ ОРГАНИЗИРАНА
ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ
2020

престъпност все още представлява
значителна заплаха за легалната икономика. Редица престъпни мрежи в
България използват законен бизнес
за прикриване на престъпния, което
улеснява прането на пари и поставя
нови предизвикателства пред борбата с организираната престъпност.
На 20 октомври 2020 г. Центърът за
изследване на демокрацията, в сътрудничество с Академия на Министерство на вътрешните работи,
проведе еднодневен семинар със служители на МВР на тема оценка на
заплахите от организираната престъпност.

нелегална търговия
с тютюневи изделия

нелегална търговия
с горива

Организирани
ДДС измами

нововъзникващи пазари

измами със
средства на еС

нелегална
търговия
с лекарства

киберпрестъпления

измами
с електронни
платежни средства
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телефонни
измами

нелегален
дърводобив

Оценка на ключови нелегални пазари в България (2019)

Големите традиционни пазари запазват или увеличават обема си.
при пазарите, свързани с акцизни и данъчни престъпления, се наблюдава постепенно свиване.
изключение при криминалните пазари са кражбите на МпС и телефонните измами,
при които има стабилен спад.

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

Нелегална търговия с горива
450-500 млн. лв.

Нелегална
търговия
с лекарства
200-210
млн. лв.

измами
със средства
на еС
70-300 млн. лв.

наркотици
400-450 млн. лв.

Вътрешен пазар
на секс услуги
210-240 млн. лв.

Нелегална
търговия
с тютюневи
изделия
116-162
млн. лв.

Алкохол
210 млн. лв.

Нелегален
дърводобив
70-150
млн. лв.

Телефонни
измами
4 млн. лв.

Организирани ДДС измами
120 млн. лв.
„Сива икономика” и криминална
икономика, неконтролирана
от организираната престъпност

Криминална икономика
под контрола на
организираната престъпност

Измами
с електронни
платежни
средства
6 млн. лв.

Кражби Лихварство
на МПС
33 млн. лв.
11 млн. лв.

Каналджийство
5 млн. лв.

Източник: Оценка на заплахите от организирана престъпност в България 2020,
Център за изследване на демокрацията, 2020.

През 2020 г. Центърът насочи усилия
и към повишаване ефективността на
разследването на случаите на трудова
експлоатация и трафик на хора. Експерти от Центъра участваха в разработването на наръчника „Разследване
на трафик на хора с цел трудова експлоатация”, предназначен за служители на правоохранителните органи и
на инспекциите по труда в България,
Финландия, Латвия и Естония. Неговата цел е да повиши осведомеността
и да предложи конкретни стъпки в
идентифицирането и разследването
на това престъпление.
Докладът „Управление на веригите за
доставки” съдържа инструментариум
за управление на риска и общ преглед на явлението трудова експлоатация. Публикацията описва трафика
на хора, рисковете за бизнеса, както и

Разследване на
трафик на хора
с цел трудова
експлоатация:
Наръчник за служители на
правоохранителните органи и
инспекциите по труда

Пека Илинен
Анина Йокинен
Ана-Грета Пекаринен
Наталия Олус
Катя-Пиа Йену
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TRAFFICKING FOR LABOUR EXPLOITATION IN BULGARIA:
BUSINESS MODELS AND FINANCIAL ASPECTS
Working Paper, February 2020
Atanas Rusev and Anton Kojouharov
Trafficking for labour exploitation has remained
under the radar of Bulgarian institutions for many
years. The National Commission for Combatting
trafficking in Human Beings, which is the main
coordinating authority in the field of trafficking, has
started to pay more attention to this less
recognizable phenomenon only recently (НКБТХ,
2016, 2018). Bulgaria has been a major source of
trafficked victims for EU countries in the last twenty
years, wherein the largest share of these victims
have been subject to sexual exploitation (CSD, 2019).
Cases of labour trafficking accounted for roughly 1020 percent of all registered victims and institutions
largely acknowledge that this is due to the fact that
it is often hard to distinguish trafficking cases from
the common violations of labour rights. Along with
that victims of labour trafficking apparently file
reports to the police or seek assistance from the
authorities less frequently (НКБТХ, 2018).

Насоки за превенция на
трафика на хора с цел
трудова експлоатация

Ани Лиетонен
Анина Йокинен
Наталия Олус

The explanation for the low levels of reporting could
be sought in the overall state of the Bulgarian labour
market dominated by high levels of undeclared
work, low wages and ineffective control exercised by
the national authorities with regard to the evasion of
taxes and social contributions and the observance of
labour regulations in general. Bulgaria has
traditionally high level of undeclared work in the

country, which is roughly 2-4 times higher compared
to Western European countries (European
Commission, 2017). According to a recent study 9.2%
of the adult Bulgarian population admits about
working in the undeclared economy, whereas 14.4%
indicate that they have received envelop
(undeclared) wages (Stefanov, Ruslan; Williams,
Colin C.; Rodgers, 2017). These practices often go
hand in hand with various infringements of labour
law and violations of worker‘s rights. The high social
acceptability of such grey economy practices and the
tolerance to concomitant labour law violations
makes labour trafficking cases less recognizable to
both victims and institutions.
The current legal framework of the country is
generally in line with the international and EU
legislation against trafficking in human beings,
including both the UNTOC convention and the
accompanying TIP protocol1 and the European antitrafficking directive2. Trafficking for labour
exploitation is defined in the Bulgarian Penal Code
as: “Recruitment, transportation, hiding or admitting
of individuals or groups of people in view of using
them for … forceful labour … regardless of their
consent”.3 Since Bulgaria does not have a legal
definition of forced labour, usually courts follow the
definition provided in the ILO Forced Labour

United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto.
Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking
in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, OJ L 101, 15.4.2011, p.
1–11.
3
Article 159a, Section IX of the Bulgarian Criminal Code.
1
2

This publication was funded by the European Union’s Internal Security Fund – Police. The content of the publication represents
the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for
use that may be made of the information it contains.

успешните практики за преодоляването им.
Инструментариумът беше представен
на виртуална публична дискусия, озаглавена „Трафик на хора с цел трудова
експлоатация: инструменти за успешното му разследване и превенция във
веригите за доставки”, организирана
от Центъра на 18 ноември 2020 г. съвместно с Националната комисия за
борба с трафика на хора и Британското посолството в България.
Анализът „Трафик с цел трудова експлоатация в България” разглежда методите, използвани от трафикантите,
бизнес моделите и финансовите потоци, свързани с този вид трафика на
хора. В по-голямата си част, случаите
на трудова експлоатация се основават
на сравнително прост бизнес модел,
при който жертвите се набират и експлоатират без официални трудови
договори в сектори като земеделието,
строителството, почистването и гри-

жите за възрастни хора. През последните години обаче е налице тенденция
трафикантите да използват легални
компании като прикритие на схемите
за трафик. Това често е съпътствано с
различни форми на избягване на плащане на данъци и социални осигуровки чрез използване на схеми като
фиктивно самонаемане или командироване на работници в чужбина.
През 2020 г. Центърът за изследване на
демокрацията, съвместно с европейския клон на изследователския институт RAND и компанията „Ернст енд
Янг”, завърши изследване, възложено
от Генерална дирекция „Вътрешни
работи”, с което се оценява риска от
проникване на тежка и организирана престъпност в законния бизнес.
Докладът разглежда динамиката на
престъпната икономика в ЕС и анализира факторите, които способстват
за придобиването и управлението на
приходи от организирана престъпна
дейност.
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II. Конвенционална престъпност
и полицейска дейност
Инициативата Противодействие на
битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската
осведоменост разглежда проблема с
битовата престъпност в малките градове и села в България. Тя има за цел
да идентифицира проблемите при
докладването и регистрирането на
битови престъпления чрез преглед
на данни от телефонната линия 112
и от полицейската статистика. В рамките на изследването се разработва
инструмент чрез който гражданското
общество може да проследява резултатите от действията на полицията и
да оказва пряк натиск за подобряване
на работата на конкретните полицейски управления и регионални структури. По този начин би се повишило

доверието към полицията и би се подобрил цялостният процес на регистрация на престъпленията.
В доклада „Тенденции на престъпност
та в България 2010 – 2020” бяха публикувани резултатите от национално
виктимизационно изследване, както и
от фокус групи, проведени в няколко
малки града в България. Анализът се
базира на Националното изследване на престъпността (НИП), което е
първият алтернативен инструмент за
измерване на престъпността, разработен от Центъра за изследване на демокрацията и приложен за пръв път
в България през 2002 г. Разглеждат се
данни от националната система 112 и
се формулират препоръки за по-активен граждански мониторинг и ангажимент към докладването на престъпления. Предлагат се и мерки за по-

Регистрирана и необхваната от полицейската
статистика престъпност

ïĠĭĩĲĨġĤƎāĝĨĭĸīĠĖġĠĬĦĝĜĘĖĨĝĨĖĜĝħĩĤīĖĳġńĭĖ

Източник: Тенденции на престъпността в България 2010 – 2020, Център за изследване
öĖĬĭĩńĵġńĭ
ĜĩĤĦĖĜ īĖĠęĦĝğĜĖ
на демокрацията,
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ĪīĝĬĭĸĪĨĩĬĭĘĬĭīĖĨĖĭĖĘĪĝīġĩĜĖŬŪūŪƢŬŪŬŪęƌƍĬİĩĤĮĬĘĸīıĮűĩĬĨĩĘĨġĤĖĭĝęĩīġġĤĩĨĘĝĨĳġĩĨĖĦĨġ
ĪīĝĬĭĸĪĦĝĨġńƢĮħġĴĦĝĨġĮėġĢĬĭĘĖƍĨĖĪĖĜĝĨġńƍĤīĖğėġĨĖõøúƍĤīĖğėġĩĭõøúƍĤīĖğėġĩĭğġĦġĵĖ
ĬĘĠĦĩħƍĤīĖğėġĨĖĦġĲĨĩġħĮĵĝĬĭĘĩġęīĖėĝğġƌæĭĩīĖĭĖĲĖĬĭĩĭĜĝĦńĬĪĝĳġĖĦĨĩĘĨġħĖĨġĝĨĖĭĝħĖĭĖ
ĠĖ ĨĝĩėıĘĖĨĖĭĖ ĩĭ ĪĩĦġĳĝĢĬĤĖĭĖ ĬĭĖĭġĬĭġĤĖ ĪīĝĬĭĸĪĨĩĬĭ Ƣ ƩĪĩĦġĳĝĢĬĤġĭĝ İġĦĭīġƪ ġ ĦĖĭĝĨĭĨĖĭĖ
ƛĨĝĠĖńĘĝĨĖƜĪīĝĬĭĸĪĨĩĬĭƍĤĖĭĩĬĖġĠĬĦĝĜĘĖĨġĩĬĨĩĘĨġĭĝĪīġĲġĨġġİĖĤĭĩīġĠĖĜĭĝĠġĜĘĝńĘĦĝĨġńƌæ

presented to civil society, media and independent ex
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добряване на комуникацията между
районните полицейски управления и
населението, както и редовно организиране на информационни кампании
за насърчаване на гражданите да съобщават за извършени престъпления
на телефон 112.

Countering radicalisation and terrorism

In 2020, CSD continued to
radicalisation and violent
through strategic communicatio
prevention. The YouthRightOn i
problem of far-right influence ov
developing alternative narr
extremist messages and idea
Through
theразработването
online communication
campaign Find A
телно чрез
на инструменти
за
стратегическа
комуникация.
enhance resilience, inspire critical thinking and in
Инициативата „Устойчива младеж среBulgaria
susceptible
to extremist
content online.
щу крайнодесни
екстремистки
съобщения онлайн” (YouthRightOn) противо-

The
campaign
is based onвлияния
an in-depth
действа
на крайнодесните
над study of fardelineation
at-risk audiences,
and push
младежта в of
България
чрез създаване
на and pull fac
алтернативни
наративи,
които
да
проpresented the results of a diagnostic study, based
тивостоят на екстремистките послания
youth
14-19, пространството.
which informed the
и идеиaged
в интернет
Он- objectives, m
лайн кампанията
„Намериapproach
друг начин”,
strategic
communication
of the alternativ
която е част от инициативата, има за
online webinar was attended by 30 institutional and C
цел да насърчи критичното мислене и
leading
roleгражданската
in developing
state-of-the-art approach
да повиши
ангажираност
на
младежите
в
България,
до
досextremism within the nationalкоито
context.
тига екстремистко онлайн съдържание.

1

Резултатите от НИП 2020 бяха представени пред медии, граждански организации и независими експерти на
уебинар на 24 ноември 2020 г. Обсъдени бяха и препоръките за подобряване работата на полицията и други институции по регистрацията на престъпления, докладвани от потърпевши
граждани.
III. Противодействие на
радикализацията и тероризма
През 2020 г. Центърът за изследване на
демокрацията продължи да разглежда
рисковете, свързани с радикализацията
и насилствения екстремизъм, включи-

Кампанията е изградена на базата на
изследване на крайнодесните наративи и влиянието им върху младежта,
групите уязвими интернет потребители и факторите, които ги тласкат или
привличат към този тип съдържание.
На уебинар през юли 2020 г. експерти
от Центъра представиха доклада „Как
крайнодесните послания в интернет
достигат и вилият на българските
младежи”, който анализира резултатите от национално представително
проучване сред младежи на възраст
между 14 и 19 години. Въз основа на
тези резултати бяха определени и целите на информационната кампания
в социалните медии, нейните послания, целеви групи и медийни похвати. Уебинарът, на който присъстваха
30 представители на държавни институции и граждански организации,
затвърди водещата роля на Центъра
за изследване на демокрацията в раз-
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работването на съвременни подходи
за противодействие на радикализацията и насилствения екстремизъм в
България.

КАК КРАЙНОДЕСНИТЕ ПОСЛАНИЯ
В ИНТЕРНЕТ ДОСТИГАТ И ВЛИЯЯТ
НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ

Въз основа на опита си в разработването на инструменти за наблюдение и
измерване на факторите, пораждащи
радикализацията и насилствен екстремизъм, Програма „Сигурност” състави комплексни индикатори за мониторинг и оценка на тенденциите при
тези явления и на методите за противодействие срещу тях. Индикаторите
бяха приложени пилотно в 23 страни
в Европа, Южна и Югоизточна Азия,
Азиатско-тихоокеанския регион, Северна Африка и Близкия изток. Те
са част от набора от инструменти в
рамките на инициативата GREASE и
измерват три основни оси на насилствената радикализация: 1) структурни фактори като граждански свободи,
легитимност на държавата и неравномерност на икономическото развитие,
които могат да доведат до междугрупово разделение и недоволство; 2) социални фактори като дискриминация
спрямо определени групи или лица и
степен на чувството на отчуждение
у тях; 3) честота и мащаб на екстремисткото насилие, вкл. терористични
действия, на религиозна основа.

Индикатор 3: Насилствена радикализация

Индикатори, отразяващи
социалните възприятия/
социалния опит

Структурни фактори/
фактори на средата
• Равнище на гражданските
свободи
• Защита на човешките права
• Придържане към
върховенството на закона
• Официални ограничения
върху вероизповеданията
• Легитимност на държавата
• Междугрупово разделение
и несправедливости
• Неравномерно разпределение
на богатствата
• Неравномерно икономическо
развитие

•
•
•
•

Недоверие към политиците
Политическо недоволство
Икономическо недоволство
Усещане за дискриминация
и поляризация
• Нагласи към насилствения
екстремизъм

Индикатори, отразяващи
честотата на насилието
и конфликтите
• Въоръжени конфликти
с участието на държавата
• Религиозни конфликти и
религиозно-мотивирано
насилие
• Честота и въздействие
на тероризма
• Случаи на насилствен
екстремизъм
• Най-активни екстремистки
фигури/мрежи

46

Комплексен индикатор за радикализация – резултати на 23-те
страни за честотата на проявите на насилие
Violent Radicalisation Composite Indicator – Incidence-based scores in 23 countries

CSD continued to analyse radicalisation drivers among youth at micro, meso and macro levels by
drafting a Country Report on National Approaches to Violent Extremism.
Radicalisation in prison and probation environments is another paramount point of societal
Центърът
за изследване на демокра- „Сигурност” продължи да оказва подconcern
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of
multi-agency
cooperation.
The
report
Addressing
Radicalisation
in
Prison
and
които присъстваха над 250 представи- и насърчаване на междуведомственоNeeds and Risk Assessment
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of the contextual
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включително
на radicalisation
Европей- risksзатворите
и пробационните
служби:
скатаMember
комисия,
за осведомеStates:Мрежата
Bulgaria, France,
Greece, Italy andоценка
Portugal.на потребностите и рисковеност по въпросите на радикализация- те” представя задълбочена картина на
та, Канадската научноизследователска контекста и динамиката на радикаликатедра за високи постижения в об- зацията, институционалната среда и
ластта на миграцията и интеграцията предизвикателствата, пред които са
и др.
изправени служителите на първа линия при справянето с рисковете от раЦентърът продължи да анализира дикализация в затворите и пробацимикро-, мезо- и макроравнище факто- онните служби в пет държави – членрите, водещи до радикализация при ки на ЕС: България, Франция, Гърция,
младежта, и изготви доклада „Нацио- Италия и Португалия.
нални подходи към насилствения екстремизъм”.

Радикализацията в затворите и пробационните служби е обществено
значим въпрос и един от проблемите,
по които Центърът работи. Програма
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IV. Мониторинг и оценка
на политики в областта
на сигурността
и вътрешните работи
Експерти от Центъра участваха в няколко изследвания и оценки на политики на ЕС в областта на граничната
и митническата сигурност, противодействието на разпространението на
наркотици и трафика на хора. Беше
завършена оценката на Стратегията
на Европейския съюз по отношение на
наркотиците (2013 – 2020) в партньорство с консултантската компания ICF.
Центърът извърши оценка на ефективността, добавената стойност за ЕС
и устойчивостта на политиките на ЕС
за борба с наркотиците и формулира
препоръки към Европейската комисия относно разработването на следващата Стратегия по отношение на
наркотиците за периода 2021 – 2028 г.
В доклада „Прилагане на Директива
2011/36/ЕС: миграция и въпроси, свързани с пола”, възложен от Европейската комисия и посветен на трафи-
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ка на хора от тази перспектива, беше
поместена и глава под авторството на
експерти от Центъра. Докладът беше
публикуван от Службата на ЕП за
парламентарни изследвания.

Тази страница умишлено е оставена празна.
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Социологическа програма

През 2020 г. Социологическата програма фокусира дейността си върху следните области:
• Интеграция на мигранти. С оглед трудностите при управлението на
миграционните потоци в Европейския съюз, Центърът за изследване на
демокрацията се ангажира с разработване на управленски инструменти
за прогнозиране на миграционните потоци и за интегриране на бежанците и търсещите убежище лица, чрез които да се сведат до минимум
конфликтите и общественото напрежение. Започна работа и по създаването и въвеждането на ново приложение, подпомагащо приема, релокацията, заселването и интеграцията на мигранти.
• Социално включване на уязвими групи. Отчитайки важността на
пълното приобщаване на уязвимите и системно маргинализирани групи, Центърът проведе проучване на дезинформационните кампании и
фалшивите новини по отношение на ромската етническа общност в България. В подкрепа на правата на жените през 2020 г. бе създадена методологическата рамка на иновативен инструмент за критична оценка на
превенцията и противодействието на домашното насилие и насилието,
основано на пола, в България.
• Радикализация, водеща до тероризъм, и враждебност към определени групи. Центърът продължи съвместната си работа с международна партньорска мрежа по въпросите на управлението на религиозното многообразие и изграждането на устойчивост към религиозната
радикализация с прояви на насилие. Сред разработените инструменти
са набор от индикатори, прилагани в 23 държави, сравнителен анализ
на най-важните структурни фактори и причините за разминаването
между политиката и практиката, и сборник добри практики за изграждане на устойчивост. През 2020 г. продължи изследването и на други
ключови теми като враждебност към определени обществени групи,
създаване на условия за конструктивен диалог между заинтересованите страни, и идентифициране на обещаващи практики за противодействие на нетолерантността, омразата и дискриминацията в Централна
и Източна Европа.
I. Интеграция на мигранти
През септември 2020 г. Центърът за
изследване на демокрацията започна
работа по инициативата ITFLOWS,
осъществявана от мултидисциплинарен международен екип, в който са

включени академични институции,
организации с нестопанска цел и
фирми. Целта ѝ e да бъде създаден и
тестван базиран на ИКТ инструмент
за картографиране на миграционни
модели. С негова помощ не само ще
бъдат изяснени причините и моти-

50

Прогнозиране и управление
на миграционните потоци

но и ще се използва за координация
на действията на групи от експерти в
областта. В рамките на инициативата
Центърът ще формулира препоръки
към отговорните за миграционната
политика институции на национално
и европейско равнище.
II. Социално включване
на уязвими групи
Социалното включване на уязвими
групи и групи от населението, чийто
обществен образ бива системно изкривяван, са теми, по които Центърът отдавна работи. През 2020 г. беше извършена оценка на дезинформационните
кампании и фалшивите новини, засягащи ромската общност в България. Според направения анализ, социалната и
икономическата криза вследствие на
пандемията от COVID-19 е задълбочила механизмите, провокиращи враждебното отношение на медиите към
ромите. Здравната криза затвърждава
съществуващите стереотипи, като им
предоставя поле за изява в медийното
пространство, където ромите многократно са обвинявани за отрицателните икономически и здравни последици
от пандемията. Поради нееднозначните послания по време на извънредното
положение, сред ромската общност добиват популярност и се разпространяват фалшиви новини, дезинформация
и конспиративни теории.

вите за миграцията в световен мащаб,
но и ще бъдат смекчени възможните конфликти и напрежение между
мигрантите и гражданите на страните дестинации. Приложението ще
бъде използвано и с цел улесняване
на приема, релокацията, заселването
и интеграцията на мигрантите. След
тестовия период то ще бъде подобре-

Основното заключение на изследването е, че борбата с дезинформацията
и медийната враждебност е оставена
предимно в ръцете на ромските активисти и здравните медиатори, които
играят ролята на умиротворителна
сила и ключов канал за комуникация с
институциите. Резултатите от изследването биха били добър ориентир при
бъдещи инициативи за изграждане
на медийна и онлайн грамотност сред
ромското население. Възпитаването
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През 2020 г. насилието над жените продължи да бъде главна тема за
много международни и национални
организации, които работят с жени
или по проблемите на правата на жените. Налице са тревожни тенденции
в тази област, като най-значимата сред
тях е продължаващото несправяне
с насилието над жени и момичета в
световен, регионален и местен план.
Същевременно, с решение от 2019 г.
Конституционния съд на България
обяви Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над
жени и домашно насилие (Истанбулската конвенция) за противоконституционна, а съдебната система не успява
ефективно да се справи с насилието
над жени в страната. Центърът за изследване на демокрацията се стреми
да допринесе за ефективната превенция на насилието и за гарантирането

Популяризиране на фалшиви
новини сред ромите

неравенства и стереотипи чрез образователни мерки и кампании за подобряване
на обществената осведоменост.

Една от ключовите цели на мониторинговата методология, която в момента се
разработва от Центъра и партньори, е да спомогне за идентифицирането на
слабостите в съществуващата система за противодействие на ДННОП и да
предложи конструктивни и базирани на доказателства насоки за
преодоляването на тези предизвикателства.

Основа и резултати
на мониторинговата
методология

Фигура 1. Източници и очаквани резултати на методологията

на критично мислене и изграждането
на умение у представителите на ромската общност да отсяват фактите от
потока противоречива информация
са основа за разпознаването на фалшивите новини и преодоляването на
изключването на ромите от медийното пространство.
2
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правата на жертвите. В партньорство с
организации от България и Норвегия,
работещи в тази област, Центърът започна разработването на нов, подробен и задълбочен методологически инструмент за оценка на ефективността,
уместността и обхвата на българската
правна уредба, стратегически документи и институционални практики
за справяне с домашното насилие и
насилието, основано на пола.
Методологията се базира на редица
международни правни инструменти,
препоръки на международни организации, доклади и оценки на напредъка на България, проучвания на
неправителствени организации, изследователски инициативи и методологии за мониторинг на спазването на
човешките права, както и независимо
разработени индикатори за ефективността на полицията и съдебната система при случаи на домашно насилие
и насилие, основано на пола. Методологическият инструмент дава насоки
за оценка на съответствието на правните инструменти, политиките и институционалните практики с приложимите международни задължения
и стандарти, най-вече по отношение
на потребностите на жертвите на този
вид насилие. Целта на инициативата
е създаденият инструмент да може
да се прилага при бъдещи оценки
на развитието и пречките пред законодателната и политическата рамка
и институционалната практика за
противодействие на домашното насилие и насилието, основано на пола.
Методологията ще може да се използва и за формулиране на адекватни
препоръки към законодателната и
изпълнителната власт по отношение
на международните правни и политически задължения на България.
Публикацията „Мониторингова методология за оценка на политики и
институционални практики във връзка с ДННОП в България” представя

модела, по който е разработена методологията.
III. Радикализация, водеща
до тероризъм, и враждебност
към определени групи
През 2020 г. Центърът за изследване
на демокрацията, съвместно с мрежа
от партньори от целия свят (Европа, Северна Африка, Близкия изток,
Южна и Югоизточна Азия и Азиатско-тихоокеанския район) продължи
да разработва аналитични инструменти и да проучва управлението на
религиите и религиозното многообразие, както и начините за изграждане на устойчивост срещу радикализацията и насилието на религиозна
основа. Наборът от индикатори за
управление на отношенията между
държавата и религиите е създаден
от Центъра с цел оценка на четири
групи променливи: (1) равнище на
свобода и автономност на религиозни институции/групи от държавата, (2) статус/права на религиозните
малцинства в страната, (3) фактори,
водещи до радикализация с прояви
на насилие (на религиозна основа) и
(4) равнище на мерките за превенция
на радикализацията. Индикаторите
бяха пилотно приложени от Центъра,
а след това бяха използвани от цялата
партньорска мрежа за извършването
на оценки на 24 държави (Австралия,
Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Египет, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Ливан,
Литва, Малайзия, Мароко, Франция,
Русия, Словакия, Тунис, Турция и
Унгария). Въз основа на тях Центърът
изготви сравнителни анализи за четирите групи променливи.
На 23 и 29 септември 2020 г., екип на
Центъра за изследване на демокрацията представи набора от индикатори
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Основни изводи от сравнителния анализ
1.	Законодателната уредба на повечето от анализираните страни насърчава свободата и независимостта на религиозните институции/групи от
държавата. Тези очаквания обаче не винаги се оправдават на практика.
Ситуацията с правата на религиозните малцинства е подобна – законодателството предоставя повече права, но в действителност религиозните малцинства упражняват само една част от тях. Държавите, в които
религиозните малцинства се възползват в най-малка степен от правата
си са Италия, Испания, Мароко, Русия и Малайзия.
2.	Що се отнася до факторите за появата на радикализация в отделните държави (като състоянието на гражданските свободи, защитата на
правата на човека, придържането към върховенството на закона, официалните ограничения, наложени върху религията, пропастта между
богати и бедни, неравномерното икономическо развитие), най-сериозни ограничения върху вероизповеданията, гражданските свободи и
човешките права, както и междугрупово разделение в обществото, има
в Турция и Русия, следвани от държавите от Близкия изток и Северна
Африка (Египет, Мароко, Ливан) и страните от Южна и Югоизточна
Азия (Индонезия, Малайзия, Индия).
3. По отношение на социалните възприятия, свързани с радикализацията
(т.е. начина, по който обществото възприема и интерпретира структурните фактори и материалните условия), данните сочат, че:
a.	Най-изразени политически и икономически разделения са налице в
Ливан и Тунис, а за Европа – в Гърция, следвана от страните от Западните Балкани. Подобни разделения и усещане за несправедливост са
обикновено по-слаби в Азия и Азиатско-тихоокеанския район.
b.	Възприеманото равнище на заплаха от насилствен екстремизъм е
високо във всички изследвани региони. Над 80% от населението в
Ливан, Индонезия, Франция и Белгия смята Ислямска държава за
основна заплаха или е на мнение, че тероризмът/насилственият екстремизъм е сериозен проблем.
4. По честота на терористични действия и последиците от тях през последните 5 години, предни позиции заемат държави като Египет, Индия, Турция, Ливан, Франция, Великобритания и Русия.
5. С най-последователна и обхватна стратегическа политика и законодателство за превенция и противодействие на насилствения екстремизъм
разполагат Белгия, Франция, Германия, Великобритания и Австралия,
докато в Литва, Словакия и Унгария липсва каквато и да е държавна
стратегия в тази област.
и резултатите от приложението му на
две международни събития с участието на Европейската Комисия, Мре-

жата за осведоменост по въпросите
на радикализацията, Групата за миграционна политика в Брюксел, канад-
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ското Министерство на имиграцията,
бежанците и гражданството, учени и
служители от институции, занимаващи с проблемите на радикализацията, от цял свят.
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Центърът се включи и в изготвянето на
„Международен наръчник на добрите
практики за изграждане на устойчивост срещу радикализация и насилие
на религиозна основа”. Публикацията
е дело на Кралския институт за изследвания в областта на сигурността
и отбраната (RUSI), член на консорциума GREASE, и съдържа резюмета и изводи от изследвани случаи на
устойчивост срещу радикализация
с прояви на насилие (на религиозна
основа) по целия свят, както и набор
от препоръки в тази област. Част от
него са и препоръките и анализите,
изготвени от Центъра за изследване
на демокрацията, за изграждане на
устойчивост срещу радикализацията
и насилствения екстремизъм в Босна
и Херцеговина.

В рамките на усилията си за противодействие на поляризацията и радикализацията, Центърът представи
работния документ „Застъпничество
за превенция на нетолерантност, дискриминация и омраза сред младежите в България, Германия и Вишеградската група”, изготвен съвместно
с неправителствени организации и
изследователски институти от Централна и Източна Европа. В него се
очертават стратегии за участие на
професионалистите от тази сфера и
на гражданското общество в политическо застъпничество с цел предотвратяване на нетолерантността, дискриминацията и омразата към някои
обществени групи сред младите хора.
Препоръчва се използването на определени изразни средства, подходящи
при застъпничество, създаването на
трайни мрежи и коалиции и начини
за преодоляване на предизвикателствата пред застъпническата дейност
при неблагоприятни условия. Основните изводи на работния документ
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бяха представени и обсъдени на семинар, организиран от Центъра на
10 септември 2020 г., с участието на
учители, психолози, неправителствени организации, работещи с младежи, и представители на местните институции от област Добрич.
Социологическата програма участва в
съставянето на сборника „10+1 Добри
практики за превенция на нетолерантност, дискриминация и омраза в страните от Централна и Източна Европа”.
Изданието бе съставено в резултат на
динамичен обмен на идеи, практики
и методи между организации и представители на гражданското общество
от Централна и Източна Европа. Сред
описаните добри практики е действащата в България програма за обучение „Киберскаут”, разработена от
Фондация „Приложни изследвания и
комуникации”. Чрез нея се изгражда
общност от деца киберскаути, които
демонстрират осъзнато, отговорно и
безопасно поведение в интернет и по-
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пуляризират програмата и нейната
мисия сред своите връстници.

Тази страница умишлено е оставена празна.

Част втора
Администрация и управление

Тази страница умишлено е оставена празна.
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Институционално развитие
Центърът за изследване на демокрацията е организация с нестопанска
цел, осъществяваща общественополезна дейност. До 2017 г. Центърът е
регистриран в Софийския градски
съд и Централния регистър на юридическите лица при Министерство
на правосъдието. През 2018 г. Центърът е пререгистриран, съгласно измененията в националното законодателство, в публичния Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден
от Агенцията по вписванията към
министъра на правосъдието. Юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност имат редица допълнителни задължения, сред които ежегодно
да изготвят и заявяват за обявяване в
регистъра годишен доклад и финансов отчет.
През 2020 г. Центърът продължи да
оптимизира вътрешно-административните си и финансови правила и
процеси. Системата за плащания бе
доусъвършенствана в съответствие с
изискванията на различни финансиращи институции, както и на националното трудово законодателство.
През 2020 г. в Центъра бяха заети
общо 35 души, от които 27 души управленски и професионален персонал
(включително външни консултанти), и
8 души административен персонал.
Отчетността и прозрачността са
ръководни принципи в работата на
Центъра за изследване на демокрацията. Прилагането на тези принципи се
осъществява чрез:
• ежегодно публикуване на одиторски отчет (от 1992 г.);

• извършване на одит на отделните
проекти;
• публикуване на годишни отчети
(от 1994 г.);
• редовно публикуване на информация за дейността на интернет страницата на Центъра;
• предоставяне на информация за
изпълняваните проекти и резултатите от тях на средствата за масова
информация;
• издаване на широк спектър от анализи и доклади.
Прилагането на добри управленски
практики има решаващо значение за
успеха на Центъра за изследване на
демокрацията. През 2020 г. Центърът
продължи усилията си да разнообрази източниците си на финансиране извън рамките на традиционните
финансови инструменти на Европейския съюз: Хоризонт 2020, Европейския социален фонд и финансовите
механизми в областите „правосъдие”
и „вътрешни работи”. Дейността на
Центъра беше финансирана и със
средства по оперативни програми на
българското правителство, както и
от Центъра за международна правна
инициатива, Европейската фондация
за климата, Централноевропейската
инициатива, Мрежата на европейските фондации и Националния фонд
за демокрация. В допълнение към
финансирането по проекти, диверсификация се осъществява и чрез участието в търгове чрез консултантските
звена на Центъра „Витоша Рисърч”
ЕООД и „Проект 1” ЕООД.
През 2020 г. Центърът беше търсен
партньор и координатор на изследователски проекти с общоевропейска
насоченост в областта на правото, си-
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гурността и социалните политики.
В сътрудничество с водещи европейски неправителствени организации
и академични институти, Центърът
се включи в общоевропейския дебат
за оценка и формиране на политики
в областта на борбата срещу организираната престъпност, интеграцията
на жертви на трафик и други уязвими групи, общественото доверие в

правосъдието, (де)радикализацията и
противодействието на компютърните
престъпления.
През 2020 г., Центърът за изследване
на демокрацията дари книги и образователни материали на Главна дирекция „Национална полиция” и Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев”.

Комуникации
Виртуални събития
Безпрецедентните промени в начина
на живот, предизвикани от пандемията от COVID-19, направиха невъзможни традиционните конферентни събития, които по цял свят бяха заменени от виртуални формати. Центърът
бързо се адаптира към настъпилата
ситуация и съумя да организира редица онлайн кръгли маси, семинари
и пресконференции с национално и
международно участие, на които да
обсъди с партньори и експерти ключовите проблеми, по които работи.
От началото на пандемията Центърът
бeше домакин на над 25 виртуални събития в различни формати, като публиката на някои от тях надхвърляше
100 участници.
Присъствие в социалните мрежи
Онлайн присъствието вече е норма, но
истинското предизвикателство на онлайн комуникацията е ангажирането
на аудиторията. През 2020 г. Центърът
прибави Twitter и LinkedIn към порт-

фолиото си от социални медии, с цел
да изгради по-широка партньорска
мрежа в управленските, експертните
и професионалните среди и да разкрие възможност за дискутиране на
политики и обмен на идеи в реално
време.
С оглед на това Центърът, съвместно с
лондонската консултантска и медийна агенция Zink Network, организира
поредица от семинари, на които бяха
представени успешни примери и ноухау за използването на социалните медии от неправителствения сектор.
Нови формати
Непрестанно нарастващият информационен поток засяга в еднаква степен
и създателите на публични политики, и обикновените хора. Затова е необходимо изводите и резултатите от
изследователската дейност в обществено-политическата сфера да бъдат
представяни в подходящи формати.
Центърът започна да разработва нови,
по-лесни за възприемане форми, като
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видео клипове и блог постове, които
предават основната идея на научните
му публикации и ги правят достъпни
за по-широка аудитория.
Осъвременяване на брандинга
През 2020 г. Центърът направи промени във визуалната си идентичност
и разработи насоки за използване на

новите си издателски стандарти, за
да се вписват публикуваните материали по-успешно в дигиталната среда
на общуване. Беше изготвен нов набор от визуализации и образци за
печатни издания и публикации в социалните медии, които да направят
изследователската работа на организацията по-разпознаваема и по-интерактивна.

Стажантска програма
Центърът за изследване на демокрацията предоставя възможности за
стаж на изявени студенти от различни
университети. През 2020, годината на
пандемията от COVID-19, значителен
брой младежи кандидатстваха за дистанционен стаж в Центъра. В началото
на 2020 г., както и през летните месеци,
част от стажантите работиха в близка
до обичайната офис среда, като екипът на Центъра им оказваше подкрепа при организиране на преместването им в София и при ориентирането
им в сложната ситуация на менящи
се разпоредби и здравна обстановка.
Стажантите, които сътрудничиха изцяло в онлайн среда, станаха част от
виртуалното офис пространство, като
експертите на Центъра се стараеха възможно най-пълноценно да ги приобщят към екипа, задачите и духа на организацията. В този несигурен период
част от стажантите бяха принудени да
се откажат, а други да си тръгнат и да
продължат работа дистанционно. Попълненията в екипа на Центъра обаче бяха много повече, което е доказателство за нарастващата популярност

на организацията сред академичната
младеж, и го превръща в един от найжеланите аналитични институти за
студентски стаж и подготовка за бъдещо поприще в областта на обществено-политическите изследвания и публичното управление.
През годината в Центъра стажуваха
57 души от 25 страни. Освен българските завършващи и завършили студенти, в Центъра работиха стажанти
от Албания, Босна и Херцеговина,
Бразилия, Венецуела, Гана, Германия,
Индия, Испания, Италия, Канада,
Китай, Колумбия, Мексико, Непал,
Нидерландия, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Сингапур, Франция, Чили,
Швейцария и Швеция. Сред тях имаше четирима стажанти, наети в рамките на програмата „Европейски университети за ЕС” (EU4EU), която чрез
професионални стажове съдейства на
студентите да осъществят по-лесно
прехода от университетско образование към заетост, най-вече чрез проекти, финансирани от ЕС и осъществявани в държави – членки на ЕС. През
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годината на стаж в Центъра бяха и
студенти от Факултета по държавно
управление „Блаватник” на Оксфордския университет, Принстънския университет, Хагския университет, Университета в Глазгоу и много други.
Центърът привлича талантливи студенти от най-различни академични
области. Всеки стажант получава възможност да напише кратък тематичен анализ (под наставничеството и с
бележки от експертите на Центъра),
свързан с областта, в която следва, и/
или с бъдещите му професионални
цели.
През 2020 г. програмите на Центъра
активно ангажираха стажанти във
всички свои ключови дейности, като
събиране и анализ на публикуваната
информация, събиране на данни, преглед на литературата и отразяване на
събития, организирани от Центъра.
По този начин стажантите придобиваха практически умения и задълбочени познания в следните области:
• антикорупция и добро управление
в Европа; завладяване на държавата и руско икономическо и медийно влияние в Централна и Източна Европа; енергийна сигурност и
преход към нисковъглеродна икономика; скрита икономика и недекларирана заетост; международна
конкурентоспособност;
• интеграция на мигранти и социално включване на уязвими групи; младежка заетост и политика
за образование на малцинствата;
превенция на радикализацията,
водеща до тероризъм; управление
на религиозното многообразие;
насилие, основано на пола; преодоляване на пречките за намиране на
работа пред младите европейци;
• противодействие на радикализацията и насилствения екстремизъм; превенция на радикализация-

та в затворите, борба с трафика на
наркотици, оценка на заплахите от
организирана престъпност;
• права на заподозрените и обвиняемите; миграция, прием, интеграция и социална ориентация
на мигранти; правна и социална
помощ на пострадалите от престъпления; харти за многообразието
в ЕС; права на човека и зачитането
им от страна на бизнеса; социални
възприятия по отношение на миграцията и тяхната роля.
През 2020 г. стажантите участваха и в
подготовка и провеждане на анкети и
обработка на събрани качествени данни. Те бяха и активни участници в изготвянето и подаването на документи
за участие в проекти с европейско финансиране и тръжни процедури, като
подпомагаха цялостния процес от
изготвянето на проектната документация до изпълнението на проекта и по
този начин трупаха ценен опит. Публичните събития на Центъра, които
през по-голямата част от годината се
провеждаха в онлайн среда, също се
осъществяваха с незаменимото участие на стажантите, които имат добри
дигитални умения и владеят съвременните начини за комуникация.
Центърът разполага с ясна политика
и стандарти за въвеждане в работата и наставничество на новопостъпилите стажанти. Стажът им в организацията често продължава под
формата на трудова заетост на изследователски и експертни позиции в
самата организация или в други институции, или е последван от прием
в елитни университети или в схеми
за допълнителна заетост и/или образование. Продължителността на стажа варира от два до шест месеца. На
стажантите се предоставя изчерпателна информация, която да улесни
приспособяването им към особеностите на организацията или, за чуж-
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дестранните студенти, към средата и
условията на живот в България, а при
онлайн стажовете – за комуникационните платформи и инструменти,
които Центърът използва. При наемане на стажанти се прилагат стандартизирани модели и процедури за
разработване на планове за действие
на всеки от тях. Тези планове съдържат срокове и показатели за оценка
на работата на стажанта, по които
се определя дали стажът е бил успешен. По тях се прави оценка на силните страни и възможностите, които

стажът предоставя както за студента,
така и за организацията. През 2020 г.,
в условията на корона-кризата и при
преобладаващи онлайн или смесени
стажове, беше създаден специален
онлайн канал за комуникация със и
между стажантите за обмяна на информация почти в реално време. По
този начин те бяха напълно приобщени към Центъра, с възможност да
участват в дискусии, да получават
актуална информация за хода на работата в организацията, както и за
предстоящи срещи и уебинари.

„Прекарах шест месеца като стажантка в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и спокойно мога да кажа, че това беше
страхотен, уникален период, през който имах възможността да разбера как
работи един изследователски институт, да придобия нови и интересни умения и да преодолея колебанията си относно бъдещата си кариера.
Още през първите дни получих интересни задачи и бях включена в работата
по проект за руското влияние в Испания и Латинска Америка. Помагах и по
темата за енергетиката и имах шанса да присъствам на едно от събитията на Центъра, посветено на руското влияние в Европа. Наставникът ми ме
представи и на дипломат от родината ми Венецуела, което беше едно от найценните преживявания по време на стажа ми.
Стажът протече с усещането за комфорт и принадлежност към екипа. Непрекъснато научавах нови неща в интересните разговори с другите стажанти
от различни краища на света и колегите от Центъра. Имах уникалния шанс
да съм сред професионалисти, от чийто изследователски опит черпех вдъхновение и които проявяваха искрен интерес към моята история и към живота
на всички останали стажанти. Затова бих препоръчала Центъра за изследване на демокрацията като добро работно място за всеки любознателен млад
човек, който има намерение да изследва различни области на познанието и да
обогати автобиографията и познанствата си, и то в приятна обстановка и с
международно участие.“
Сусана Кореия, Венецуела, стажантка в Икономическата програма,
15 октомври 2019 г. – 17 април 2020 г.
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„Имах невероятната възможност в продължение на два месеца да стажувам
в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. Сред
основните ми задачи беше изготвянето на преглед на литературата по темата
за китайското влияние в Централна и Източна Европа, проучване на корупционни скандали от последните 3 години в Италия в секторите на инфраструктурата, търговията с лекарства и търговията с горива, както и сравняване на
официалните уебсайтове и моделите на гласуване на българските евродепутати при ключови решения на ЕП с позициите им във връзка с авторитарното
управление в Китай и Русия, изразени в интервюта, статии и речи.
Стажът ми даде възможност да науча изключително полезни неща от невероятно отдадените на работата си експерти от Икономическата програма.
Въпреки че работех дистанционно заради пандемията, директорът на програмата Руслан Стефанов и наставникът ми Мартин Владимиров направиха
всичко възможно да ме предразположат и да ме информират подробно за всяка
задача, която ми поставяха. Надявам се знанията, които придобих в Центъра
относно завладяването на държавата, корупцията и чуждото влияние, да са
полезни в обучението ми и в бъдещата ми академична кариера. Имах късмета
да работя в международен екип с хора от цял свят, всеки от които беше с различна специалност. Да си сътруднича с тях беше забавно, вълнуващо и полезно.
Искам да изразя благодарността си към екипа за цялата информация и съвети, които ми дадоха, и за това, че ми позволиха да се включа в тяхната работа
през трудната 2020 г. Бих препоръчал на всеки с дори минимален интерес към
политиката, международните отношения и икономиката да обърне внимание на възможността за стаж в Центъра, тъй като това би му помогнало да
придобие безценен опит.”
Илия Курто Пелле, САЩ/Италия/България,
стажант в Икономическата програма,
1 юни – 31 юли 2020 г.

„Проведох стажа си в Програма „Сигурност” на Центъра за изследване на демокрацията. За мен той беше от голяма полза, тъй като бях активно ангажирана в подготовката на проектни предложения, вкл. прегледи на литературата,
подготовка на резюмета и участие в изготвянето на съдържателната част на
предложенията. Занимавах се с редица теми, като трафик на хора, трафик на
оръжия, престъпност на белите якички, устойчивост срещу крайнодесните
наративи, и инструменти за разследване на престъпления. Широкият тематичен спектър на задачите ми отразява богатството от теми, по които Центърът разполага с експертни познания. Това беше добър начин да предизвикам
себе си и поддържаше у мен ежедневен интерес към работата. Най-ценна за
мен обаче беше възможността да работя от начало до край по едно конкретно
проектно предложение на тема престъпления против околната среда. Изпълнявайки множество различни задачи в този процес, успях да науча неимоверно
много и да се вдъхновя да специализирам в тази област.
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Екипът на Програма „Сигурност” се състои от невероятни експерти. Те ме
предразположиха от самото ми идване и ме съветваха как да се справя по-добре
със задачите си. Най-много ми помогна д-р Томазо Комунале, който ми даваше
непрекъснати насоки, особено в началото, преди да се ориентирам в обстановката. Смятам, че престоят ми в Центъра ме обогати с нови познания и ми
помогна да развия най-вече аналитичните и писмените си умения. Работейки
ежедневно с анализаторите от Центъра, успях да се възползвам от техния богат опит и наставления. Допълнително предимство беше активният живот
в офиса на организацията преди втората вълна на Covid-19 в България, когато
в дружелюбна атмосфера имах шанса да общувам и работя със стажанти от
различни страни и специалности.“
Елетра Кампаньоло, Италия, стажантка в Програма „Сигурност”,
3 август – 23 декември 2020 г.

Консултантските звена на Центъра:
„Витоша Рисърч” и „Проект 1“
„Витоша Рисърч” ЕООД и „Проект 1”
ЕООД са 100 % собственост на Центъра 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 подпомагане на дългосрочната финансова устойчивост на Центъра чрез навлизане
на пазара на маркетинговите и социологическите изследвания. Управител
на дружеството е директорът по научната дейност на Центъра.
„Проект 1” ЕООД е създаден след
консултации с одиторската компания

KPMG с цел участие на Центъра в консултантски проекти и конкурси на територията на България и Европейския
съюз, и управление на инвестиционната дейност на Центъра. Управител
на „Проект 1” ЕООД е изпълнителният директор на Центъра за изследване
на демокрацията. Трите организации
използват взаимно своите човешки,
физически и финансови ресурси, за да
реализират по-добре целите и мисията си, като гарантират ясно разделение на стопанските от нестопанските
дейности на групата.
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Програмна и административна
структура
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 Лилия Якова, Директор, Социологическа програма
Росица Джекова, Координатор, 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
Мария Трифонова, Научен сътрудник
Кристоф Ролан, Анализатор
Петър Терзиев, Анализатор
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
Социологическа програма
Д-р Лилия Якова, Директор, Социологическа програма
Д-р Мила Манчева, Научен сътрудник
Д-р Гергана Цветкова, Научен сътрудник
Росалина Тодорова, Анализатор
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
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Д-р Атанас Русев, Старши анализатор
Стефан Ралчев, Научен сътрудник
Д-р Томазо Комунале, Анализатор
Мариян Събев, Анализатор
Надя Стойнова, Анализатор
Горан Георгиев, Анализатор
Администрация
Марияна Янкова, Административен секретар
Милена Йорданова, Административен сътрудник
Леда Кунева, Сътрудник по програма
Лилия Лютакова, Сътрудник по програма
Мария Стоянова, Сътрудник по програма
Димитър Стаменов, Системен администратор
Комуникации
Елица Бакърджиева, Сътрудник „Комуникации”
Галина Сапунджиева, Сътрудник „Комуникации”
Счетоводство
Милена Момчилова-Бояджиева, Финансов директор
Цветомир Аврамов, Финансов сътрудник
Петър Лозанов, Счетоводител
Технически сътрудници
Бойко Тасев
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