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Прокарване на мостове между науката и политиката

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

Целите на Центъра са:

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

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

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

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

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

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

2020 беше година на криза, но и на нови възможности, породени от кризата. ин-
тегрираните 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 го-
дина 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 радикализа-
цията и насилствения екстремизъм;

• интеграция на мигранти, основни права, равенство и етика, жертви на прес-
тъпления, социално включване на уязвими групи.

утвърждавайки репутацията си на организация, бореща се за промяна, в пове-
чето от тези области Центърът успя да разработи нови аналитични подходи и 
инструменти, които са ориентирани към трансформация на действащите по-
литики 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 Центъ-
ра 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 демокраци-
ята в сферата на мониторинга на антикорупцията и изграждането на партньор-
ства за противодействие на корупцията, сред които са Коалиция 2000 и Иници-
ативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI). други признати 
постижения на Центъра в тази област са редовните доклади за оценка на коруп-
цията 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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През 2020 г. Правната програма работи върху четири основни теми: прес-
тъпност и правосъдие, жертви на престъпления, миграция и интеграция, и 
основни права и етика.

• Престъпност и правосъдие. основен фокус на дейността в тази об-
ласт беше превенцията и противодействието на организираната прес-
тъпност 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 на-
казателното 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 за-
подозрените и обвиняемите.

• Жертви на престъпления. Центърът продължи да изследва и предла-
га 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 транспони-
рането 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 защи-
тават правата на граждани на трети страни, станали жертва на експлоа-
тация 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 подобря-
ване на социално им включване чрез съвременни технологии (напр. об-
ществени услуги в онлайн среда, гарантиращи достъпа им до граждански 
и социални права като правото на жилищно настаняване и на образо-
вание) 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 де-
мокрацията събира данни и информация за сравнителните изследвания 
на Агенцията, като през годината се съсредоточи върху: дискриминаци-
ята, основана на увреждания и възраст, равният достъп до правосъдие за 

Правна програма
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I. Престъпност и правосъдие

През 2020 г. Центърът продължи учас-
тието си в редица общоевропейски 
инициативи, чиято цел е повишаване 
на капацитета на съдебните, полицей-
ските и затворните органи за превен-
ция и противодействие на тероризма, 
радикализацията и насилствения екс-
тремизъм. Същевременно, усилията 
на Правната програма бяха насочени 
и в области като равноправното трети-
ране на нарушители с психосоциални 
и интелектуални затруднения в нака-
зателното производство и ефектите на 
медийното отразяване на наказателни 
дела върху правото на справедлив 
процес.

в рамките на инициативата Съдебна 
стратегия за противодействие на всич-
ки форми на насилствения екстреми-
зъм в затворите се разработва механи-
зъм за вземане на решения по случаи 
на радикализация, който да подпо-
могне служителите на затворите и 
пробационните служби в процеса по 
изпълнение на наказанията. експерти 
от Центъра участваха в изготвянето на 
„хармонизирани насоки за съдии”, съ-
държащи практически указания във 
връзка с подходите и механизмите, с 
които съдебната власт разполага, за 
справяне с радикализацията и насил-
ствения екстремизъм, включително в 
затворите и пробационните служби. 
Продължи работата и по инициати-
вата за прилагане на Стокхолмската 
програма в случаи на тероризъм и ра-

жертвите на престъпления, влиянието на директивата на еС за терори-
зма върху основните права, разрешителните за дългосрочно пребиваване 
и прилагането на разпоредбите на директивата за санкциите срещу ра-
ботодатели 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 наци-
оналната харта за многообразието.

дикализация, която прави преглед на 
хармонизацията на съдебната практи-
ка в редица страни от еС по отноше-
ние на спазването на процесуалните 
права при престъпления, свързани с 
насилствена радикализация и теро-
ризъм. Под ръководството на експер-
ти от Центъра бе съставен докладът 
„Правни и политически аспекти на 
спазването на процесуалните права в 
контекста на антитерористичната дей-
ност” (Сравнителни правни изследва-
ния, т. 1). Публикацията застъпва теза-
та, че спазването на нормите на нака-
зателното правосъдие при дела, свър-

1

Harmonised Guidelines for Judges

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

https://jsafeproject.eu/
https://jsafeproject.eu/
https://jsafeproject.eu/
https://jsafeproject.eu/
https://www.agenformedia.com/publication/jsafe-handbooks-policy-recommendations/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://www.agenformedia.com/projects/fairness/
https://www.agenformedia.com/projects/fairness/
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зани с радикализация и тероризъм, е 
необходимо условие за изграждане на 
основани на доверието, ефективни и 
устойчиви стратегии за противодей-
ствие на тези явления и на подходи, 
укрепващи гражданската и национал-
ната сигурност.

С оглед трансграничния характер на 
тероризма и радикализацията, Цен-
търът продължи да работи за насър-
чаване на трансграничното сътрудни-
чество 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 об-
ласт, които могат да се модифицират 
и адаптират към условията в съответ-
ната страна. беше изготвена методо-
логията 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 ини-
циативата онлайн платформа за обу-
чение, където са събрани помагала и 
инструменти, свързани с рисковете от 
радикализация и тероризъм. Правна-
та програма участва и в стратегическа 
оценка на сътрудничеството между 
полицейските и съдебните органи, 
която повишава капацитета им за съ-
дебно 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 провеж-
дане на практически съдебни занятия 
върху прилагането на европейската 
заповед за разследване и за изготвяне 
на препоръки относно подобряване-
то на политиките и законодателната 
уредба.

През 2020 г. Правната програма про-
дължи да работи по друга своя основ-
на тема – правата на лицата, заподо-
зрени или обвинени в извършване 
на престъпление. в сътрудничество 
с партньори от гърция, испания и 
италия, Центърът анализира начина, 
по който разкриването на информа-
ция за наказателното производство 
и материалите относно наказателни-
те дела в медиите се отразяват върху 
заподозрените и обвиняемите. в рам-
ките на втората част на инициатива-
та за оценка на риска от изолация на 
заподозрени и обвиняеми и ролята на 
медиите бяха изготвени национални 
доклади на тази тема, които ще пос-
лужат като основа за разработването 
на насоки и етични стандарти за ком-
петентните органи и медиите относно 
спазването на презумпцията за неви-
новност при публикуване на инфор-
мация и отразяване на наказателни 
дела в медиите.

D3.1  
COMPARATIVE
LEGAL
RESEARCH (1 )

2
0

2
0

Ref. Ares(2020)1239552 - 27/02/2020

https://jpcoopsproject.eu/
https://jpcoopsproject.eu/
https://jpcoopsproject.eu/
https://jpcoopsproject.eu/
https://jpcoopsproject.eu/search-tool/
https://jpcoopsproject.eu/search-tool/
https://www.satlawproject.eu/
https://www.satlawproject.eu/
https://www.satlawproject.eu/
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
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по време на досъдебното производ-
ство, която се стреми да повиши ос-
ведомеността на съдебните органи с 
цел приемане на общи стандарти по 
отношение на основните права при 
предварителното задържане и алтер-
нативните на него мерки. През 2020 г. 
беше разработен подробен национа-
лен доклад по тези въпроси. Центъ-
рът участва в изготвянето на обширен 
преглед на законодателството, прак-
тиката и влиянието на предварител-
ното задържане и проведе поредица 
от интервюта със съдии и адвокати 
относно прилагането на предвари-
телното задържане и неговите алтер-
нативи.

в рамките на работата си по иденти-
фициране, оценка на потребностите 
и равноправно отношение към запо-
дозрените и обвиняемите лица с пси-
хосоциални и интелектуални затруд-
нения Центърът и международните 
му партньори разработиха учебен 
комплект, с чиято помощ полицей-
ските и съдебните органи да се научат 
да разпознават и общуват с хората с 
подобни затруднения в хода на на-

LAW: Strategic Assessment for Law and Police Cooperation with the goal to increase the capacity 
of national judicial and law enforcement authorities, addressed issues related to judicial 
cooperation in criminal matters by two main activities:  mapping and analysis on Special 
Investigation Techniques (SITs) across a sample of Member States (Bulgaria, Cyprus, Czech 
Republic, France, Greece, Italy, Malta and Spain); and conducting Judicial Living Labs for 
implementing European Investigation Orders and drafting recommendations for policy and 
legislative improvements.  

The rights of persons suspected or accused of committing a crime continued to be a main topic 
of the Law Program’s activities in the area of crime and justice in 2020. In cooperation with 
partners from Italy, Spain and Greece, CSD started exploring the impact on suspects and accused 
of the disproportionate disclosure of information about criminal proceedings and the media 
coverage of criminal cases. The new initiative, launched as ARISA 2: Assessing the Risks of Isolation 
of Suspects and Accused: The Role of the Media, has produced a series of national reports on 
disclosure of information and media coverage of criminal cases, which will serve as the basis for 
the upcoming development of guidelines and ethical standards for public authorities and media 
professionals on how to observe the presumption of innocence when sharing information or 
reporting on criminal cases. 

Building upon its solid track record in prison research, CSD joined the international initiative PRE-
TRIAD: Alternative Pre-Trial Detention Measures: Judicial Awareness and Cooperation Towards 
the Realisation of Common Standards, which aims to lay the groundwork for the realisation of 
common standards with respect to fundamental rights on the practical application of pre-trial 
detention and its alternative measures. In 2020, the CSD team produced a comprehensive 
national report on pre-trial detention, contributed to the compilation of a large-scale literature 
review on the legislation, practices and impact of pre-trial detention, and conducted a series of 
interviews with criminal judges and lawyers on the use of pre-trial detention and its alternatives. 

In the framework of the international initiative OPSIDIANET: Offenders 
with Psycho-Social and  Intellectual Disabilities: Identification, 
Assessment of Needs and Equal Treatment CSD and its international 

partners 
developed a 

learning 
portfolio to 
help police 
and judicial 

authorities 
identify and 
communicate more successfully during 

благодарение на значителния си опит 
по темата за лишаването от свобода, 
Центърът стана част от международ-
на инициатива, занимаваща се с ал-
тернативните мерки на задържането 

https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.pretrial-detention.org/
https://www.pretrial-detention.org/
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казателното производство. основни-
ят му компонент е „Методология за 
идентифициране на психосоциални 
и интелектуални увреждания при 
заподозрени и обвиняеми лица”, в 
която се излагат принципите за из-
граждане на професионални умения 
по отношение на спазването на пра-
вата на уязвимите групи и за вземане 
на информирани професионални ре-
шения. наръчникът „идентифицира-
не и комуникация със заподозрени и 
обвиняеми лица с интелектуални и 
психосоциални увреждания” съдър-
жа практически насоки, съобразени с 
уязвимото положение на страдащите 
от подобни нарушения и гарантира-
щи спазването на правата им. трети-
ят компонент е онлайн програмата 
за самообучение OPSIDIAtrain, която 
залага на практическия подход. чрез 
платформата служителите от систе-
мата на наказателното правосъдие 
имат възможност виртуално да отиг-
раят ситуации като среща, идентифи-
циране и комуникация с лица, стра-
дащи от най-разпространените инте-
лектуални затруднения и психически 

заболявания. онлайн модулът беше 
представен на поредица обучения за 
служители в тази сфера от белгия, 
българия, гърция и италия. в бълга-
рия обучението беше проведено съв-
местно с Академията на Министер-
ството на вътрешните работи.

През 2020 г. Правната програма при-
ключи изследването си на връзките 
между трафика на хора и отделни 
икономически сектори като стро-
ителство, земеделие и туризъм. бяха 
набелязани конкретни пътища, по 
които заинтересованите институции 
да продължат да бъдат информира-
ни относно начините на противодей-
ствие на този вид престъпност и да си 
сътрудничат.

II. Жертви на престъпления

Центърът продължи да полага уси-
лия за подобряване на положението 
за жертвите на престъпления, осо-
бено на жени, деца и мигранти, чрез 
повишаване на ефективността на мул-

Обучителен семинар „Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения
и интелектуални затруднения – идентификация, комуникация, участие

и права в наказателния процес”, София, 24 ноември 2020 г.

https://opsidianet.eu/methodology-for-identifying-psychosocial-or-intellectual-disabilities-of-suspects-and-accused/
https://opsidianet.eu/methodology-for-identifying-psychosocial-or-intellectual-disabilities-of-suspects-and-accused/
https://opsidianet.eu/methodology-for-identifying-psychosocial-or-intellectual-disabilities-of-suspects-and-accused/
https://opsidianet.eu/methodology-for-identifying-psychosocial-or-intellectual-disabilities-of-suspects-and-accused/
https://csd.bg/bg/publications/publication/suspects-and-accused-persons-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities-identification-and-com/
https://csd.bg/bg/publications/publication/suspects-and-accused-persons-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities-identification-and-com/
https://csd.bg/bg/publications/publication/suspects-and-accused-persons-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities-identification-and-com/
https://csd.bg/bg/publications/publication/suspects-and-accused-persons-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities-identification-and-com/
https://opsidianet.eu/opsidiatrain/
https://csd.bg/bg/events/event/zapodozreni-i-obvinjaemi-s-psikhosocialni-narushenija-i-intelektualni-zatrudnenija-1/
http://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/
http://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/
http://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/
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тидисциплинарното сътрудничество 
при защитата им.

Проведени бяха мултидисциплинар-
ни, мултинационални обучения на 
служители от съдебната система, пос-
ветени на защитата правата на граж-
дани на трети страни, жертви на 
трафик, които са подложени на екс-
плоатация в държави – членки на еС. 
експерти от Правната програма орга-
низираха и мащабно онлайн събитие 
относно финансовата компенсация на 
жертвите на трафик на хора – граж-
дани на трети страни, с участието на 
магистрати и адвокати от българия, 
гърция и Румъния.

С участието си в успешно приклю-
чилата през 2020 г. международна 
инициатива, насърчаваща спазване-
то на правата на жените, пострадали 
от престъпления, и подобряването 
на тяхното положение, Центърът за-
твърди дългогодишния си ангажи-
мент 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 кон-
ференция в букурещ, на която бяха 
разисквани текущите проблеми, свър-
зани с противодействие на насилието, 
основано на пола.

През 2020 г. стартира още една ини-
циатива за адаптиране на подхо-
да на наказателното правосъдие 
към потребностите на жертвите 
на престъпления. екипът на Цен-
търа изготви национален доклад за 
отношението на органите на наказа-
телното правосъдие спрямо жертви-
те на престъпления в страната и взе 
участие в подготовката и разпростра-
нението на сборник добри практики 
от цяла европа, който бе представен 
на работна среща, посветена на най-
новите законодателни инициативи 
и практики в работата с жертви на 
престъпления.

Онлайн обучение по финансова компенсация на жертвите на трафик
на хора – граждани на трети страни, 11-12 юни 2020 г.

http://train-pro-rights.prorefugiu.eu/category/events/
https://csd.bg/bg/events/event/finansova-kompensacija-na-zhertvi-na-trafik-na-khora-grazhdani-na-treti-strani/
http://justiceforwomen.prorefugiu.eu/
http://re-just.prorefugiu.eu/
http://re-just.prorefugiu.eu/
http://re-just.prorefugiu.eu/
http://re-just.prorefugiu.eu/
https://csd.bg/bg/publications/publication/current-practices-in-the-national-criminal-justice-system-in-relation-to-victims-of-crimes/
https://csd.bg/bg/publications/publication/compendium-of-practices-victims-of-crime-and-the-justice-system/
https://csd.bg/bg/events/event/novi-zakonodatelni-iniciativi-i-dobri-praktiki-v-rabotata-s-zhertvi-na-prestplenija/
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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.  

 

                              С финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейския съюз 
 

 
 
 
 

СБОРНИК ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО 
ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И 
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октомври 2020 г. 
 

Международна конференция за защита правата на жените – жертви на насилие, 
Букурещ, 21 февруари 2020 г.

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 на-
казателното правосъдие в противодей-
ствието, разследването и наказателно-
то преследване на насилието, основано 
на пола, и да повиши равнището на 
докладваните престъпления от такъв 
характер. тя беше осъществена в бъл-
гария, унгария и Румъния и координи-
рана от организацията за сигурност и 
сътрудничество в европа. Приключва-
нето ѝ през 2020 г. бе отбелязано с пуб-
ликуването на заключителен доклад, 
съдържащ най-важните изводи, добри 
практики и препоръки. Представител 
на Правната програма взе участие в 
заключителната конференция, прове-
дена на 5 и 6 март 2020 г. във виена, на 
която бяха обсъдени ситуационните 
анализи за трите държави, информа-
ционните стратегии за разпростране-
ние на резултатите и повишаване на ос-
ведомеността, както и възможностите 
за допълнителни съвместни дейности, 

в рамките на инициативата Ефектив-
ни стратегии за наказателно правораз-
даване срещу насилието, основано на 

https://www.osce.org/secretariat/456268
https://www.osce.org/secretariat/448081
https://www.osce.org/projects/combating-gender-based-violence-eastern-europe-2018-2020
https://www.osce.org/projects/combating-gender-based-violence-eastern-europe-2018-2020
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напр. въвеждането на механизъм за ре-
довни ситуационни анализи.

новите заплахи за сигурността, вклю-
чително разпространението на хими-

Работна среща, посветена на добрите практики в наказателното правосъдие
при работа с жертви на престъпления, София, 23 октомври 2020 г.

чески, биологични и ядрени оръжия, 
са общ проблем за няколко различни 
сфери, напр. разоръжаването, пре-
венцията на престъпността и борбата 
с тероризма. Методология за оценка 
на националния капацитет за проти-
водействие на злоупотребата с хими-
чески, биологични, радиологични и яд-
рени материали и информация е евро-
пейска инициатива за разработване 
на интегриран и цялостен подход за 
по-добра превенция на преднамере-
ната злоупотреба с тези материали и 
познания, която Центърът осъщест-
вява с партньори от гърция, герма-
ния и испания. През 2020 г. предста-
вител на Центъра взе участие в екс-
пертна дискусия по време на шестия 
световен конгрес по проблемите на 
световното здравеопазване и в коор-
динационна комисия към Междуна-
родната федерация на асоциациите 
по биобезопасност, която се стреми 
да даде гласност на темите, по които 
работят обичайно маргинализирани-
те експерти и лидери в областта на 
биобезопасността и биосигурността 
от целия свят.

https://masc-cbrn.eu/
https://masc-cbrn.eu/
https://masc-cbrn.eu/
https://masc-cbrn.eu/
https://masc-cbrn.eu/
https://worldonehealthcongress.org/
https://worldonehealthcongress.org/
https://worldonehealthcongress.org/
https://internationalbiosafety.org/
https://internationalbiosafety.org/
https://internationalbiosafety.org/
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III. Миграция и интеграция

екипът на Центъра, съвместно с чети-
ринадесет изследователски организа-
ции, правителствени агенции и частни 
компании от цяла европа, продължи 
да подпомага бежанците и мигрантите 

Международна конференция „Ефективни стратегии за наказателно 
правораздаване срещу насилието, основано на пола, в Източна Европа”,

Виена, 5-6 март 2020 г.

в комуникацията им с институциите и 
доставчиците на услуги чрез онлайн 
публични услуги за мигранти. екс-
перти от Правната програма са съавто-
ри на „Ръководство за включване”, съ-
държащо европейски и международ-
ни практики и примери за успешно 
приобщаване на мигранти към редица 
области на обществения живот с помо-
щта на съвременните технологии.

в рамките на друга значима съвмест-
на инициатива с 24 изследователски 
института и правоприлагащи органи 
от цял свят, Правната програма про-
дължи да изследва въздействието на 
социалните възприятия върху миг-
рантските потоци и свързаните с тях 
заплахи за граничната сигурност и 
вътрешния ред. Анкетирани бяха ре-
дица професионалисти в тази област 
от различни части на еС, а с предста-
вители на правоприлагащите инсти-
туции бяха проведени дълбочинни 
интервюта.

интеграцията на маргинализирани-
те групи и социалното включване са 
тема на инициативата „лачо дром”, 
която насърчава преодоляването на 
отрицателното отношение към роми-

https://www.miict.eu/
https://www.miict.eu/
https://csd.bg/bg/publications/publication/inclusivity-handbook/
https://project.perceptions.eu/


20

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 проблема-
тиката 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 изслед-
ване на демокрацията продължи да 

осъществява мониторинг върху спаз-
ването на основните права в българия. 
освен приноса си за изготвянето на 
годишния доклад за основните права 
на Агенцията, Центърът подготви 
информационни доклади за дискри-
минацията въз основа на увреждания 
и възраст, равния достъп до право-
съдие за жертвите на престъпления, 
влиянието върху основните права на 
директивата на европейския Съюз за 
борбата с тероризма, разрешенията 
за продължително пребиваване, как-
то и тежката трудова експлоатация и 
прилагането на разпоредбите на ди-
рективата за налагане на санкции на 
работодателите. и през тази година 
продължи започналото през 2015 г. 
ежемесечно представяне на доклади 
за миграционната ситуация в страна-
та (докладите от всички участващи в 
проучването страни се публикуват на 

http://fra.europa.eu/bg
http://fra.europa.eu/bg
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интернет страницата на Агенцията за 
основните права). Стартира и нова по-
редица доклади относно влиянието на 
пандемията от COVID-19 върху основ-
ните права, като през годината бяха 
публикувани шест бюлетина. Центъ-
рът проведе и дълбочинни интервюта 
със съдии, прокурори, полицаи и ад-
вокати по наказателни дела, които ще 
бъдат включени в предстоящ доклад 
на Агенцията относно презумпцията 
за невиновност.

в партньорство с български форум 
на бизнес лидерите, Центърът учреди 
националната харта за многообрази-
ето в българия. хартата представлява 
споделената убеденост на подписали-
те я страни, че многообразието е не 
само ключов фактор за креативността, 
иновацията, растежа и продуктивнос-
тта, но и персонален стимул за служи-
телите да усъвършенстват знанията, 

компетенциите, талантите и умени-
ята си. на официалната церемония 
по обявяване на хартата присъства-
ха представители на български и ев-
ропейски институции, ангажирани 
компании и неправителствени орга-
низации. хартата бе подписана от де-
сет водещи международни български 
компании с представителства в бълга-
рия. така страната стана една от 26-те 
държави – членки на еС с действащи 
национални харти.

в областта на радикализацията Цен-
търът работи и по инициатива за 
oценка на въздействието и ефектив-
ността на превантивните мерки вър-
ху директивите и рамковите решения 
на еС. тя е насочена към укрепване 
на международното сътрудничест-
во по тези проблеми с акцент върху 
спазването на основните права. Целта 
е да се подобри координацията и съ-

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

http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews
https://csd.bg/bg/publications/publication/coronavirus-covid-19-outbreak-in-the-eu-fundamental-rights-implications/
http://www.bblf.bg/
http://www.bblf.bg/
https://diverse-bg.eu/bg/the-charter/
https://diverse-bg.eu/bg/the-charter/
https://csd.bg/bg/events/event/oficialen-start-na-khartata-za-mnogoobrazieto-v-blgarija/
https://www.pre-rights.eu/
https://www.pre-rights.eu/
https://www.pre-rights.eu/
https://www.pre-rights.eu/
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трудничеството между държавите – 
членки на еС, основните европейски 
институции и агенции, Съвета на ев-
ропа 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 след-
ните области:

• Енергийно управление, децентрализация на енергийните достав-
ки и преход към нисковъглеродна икономика. Продължи работата 
по проучване, моделиране и въздействие на ключовите фактори, влияе-
щи върху енергийния избор на домакинствата и компаниите във връзка 
с понижаването на въглеродните емисии. Центърът стана част от форму-
лирането на интегрирания национален план в областта на енергетиката 
и климата и националния план за възстановяване и устойчивост и пред-
ложи 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 мето-
дология за оценка на руския икономически отпечатък бе приложена и в 
латинска Америка. беше направена оценка на степента, обхвата и въз-
действието на руската остра сила в югоизточна европа, както и на ефек-
та на пандемията от коронавирус върху доброто управление и свободата 
на медиите.

• Антикорупция, завладяване на държавата и демократичен пре-
ход. Диагностичната оценка на завладяването на държавата беше прило-
жена пилотно в западните балкани, а резултатите от изследването до-
пълват данните от редовното прилагане на Системата за мониторинг на 
корупцията и скритата икономика и подпомагат значително предпри-
съединителните усилия на страните от региона. въз основа на този ин-
струмент 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 из-
следвани нагласите на българите спрямо неуспехите на прехода към де-
мокрация, състоянието на правовата държава, както и непреодолените 
авторитарни рефлекси в обществото. Центърът беше удостоен с Меж-
дународната награда за постижения в областта на антикорупцията за 
2020 г., присъждана от Центъра за върховенство на закона и антикоруп-
ция (ROLACC) и Службата на оон по наркотиците и престъпността.

• Скрита икономика, недекларирана заетост и конкурентоспосо-
бност. беше разработен анализ върху най-новите данни за скритата ико-
номика в държавите от западните балкани и връзката им с новия ико-
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I. Преход към нисковъглеродна 
икономика

във връзка със заложените в европей-
ския зелен пакт амбициозни цели за 
дългосрочна декарбонизация, Центъ-
рът за изследване на демокрацията, 
заедно със свои партньори, публикува 
доклад, формулиращ стратегически 
инвестиционен план за извеждане от 
експлоатация на въглищните електро-
централи в българия, Румъния и гър-

номически и инвестиционен план на еС за региона. Центърът продължи 
да сътрудничи на европейската платформа за противодействие на неде-
кларираната заетост, като изготви анализи и наръчници с добри прак-
тики 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.

ция. докладът предлага политически 
решения за преодоляване на пробле-
мите, свързани с компенсирането на 
работниците и централите, сигурност-
та на електроенергийната система и 
отрицателните ефекти върху местна-
та социално-икономическа среда.

Предвид европейската цел за въглерод-
на неутралност през 2050 г., българия 
не изглежда достатъчно подготвена да 
извърши ефективно енергийния пре-

Източник: Отвъд въглищата: стратегически план за трансформация на електроенергети 
 ката в Югоизточна Европа, REKK, TU Wien, CSD, EPG, and FACETS, 2020.

България: Инсталирани мощности по вид през 2023, 2025 и 2027 г.
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3.1 Modelling results 

Change in installed capacity in the different scenarios is mostly exogenous. The model can install 
new fossil capacities, but this opportunity is not exploited, as new exogenously included natural gas 
and nuclear capacities and one new coal plant are sufficient to replace outgoing capacities to satisfy 
a growing demand for electricity. The new natural gas capacities come from the retrofitted Varna 
plant, while the continuous phase-out of coal and lignite capacities ends by 2030, with a remaining 
capacity of only 422 MW in all analysed scenarios, compared with 3750 MW in 2018. Renewable 
capacities increase from a total of 4.9 GW in 2020 to 6.6 GW by 2030. The base year for the 
modelling is 2018, therefore the results shown for 2020 are modelled results. 

Figure 10: Installed capacity by type in 2023, 2025 and 2027 in Bulgaria 

 

Sensitivity analysis was performed for the targeted 2030 RES share with a Low RES scenario. The 
reference (Ref RES) scenario for the RES uptake results in a total of around 6.6 GW RES capacity in 
2030, with hydro and PV dominating. This means around 1.7 GW net increase in the renewable 
capacity in the next decade. The Low RES sensitivity scenario (with already somewhat lower RES 
capacities in 2020) results in total renewable capacity of around 5 GW in 2030 with a total net 
increase of 0.3 GW.A net decrease in wind capacity is visible in both scenarios: close to 0.4 and 0.5 
GW in the Ref RES and Low RES scenarios respectively.  
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https://csd.bg/bg/publications/publication/accelerated-lignite-exit-in-bulgaria-romania-and-greece/
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ход. Правителството трябва да плани-
ра трансформацията на енергийния 
сектор и да постави дългосрочното си 
икономическо развитие върху по-ус-
тойчиви основи, като използва ефек-
тивно предоставяното от еС финан-
сиране. това беше основното заключе-
ние на уебинара „европейският зелен 
пакт в българия: възможни политики 
и решения”, който Центърът за из-
следване на демокрацията организира 
на 19 май 2020 г. По време на събити-
ето беше представен CSD Policy Brief 
No. 92: загубени в прехода: българия 
и европейският зелен пакт, който оце-
нява амбицията, залегнала в Интегри-
рания национален план в областта на 
енергетиката и климата. българският 
национален план показва умерен на-
предък към целите, свързани с енер-
гийната ефективност, възобновяемата 
енергия и интеграцията на регионал-
ния енергиен пазар. въпреки това, той 
не очертава ясно страничните ефекти, 
които енергийният сектор произвеж-
да върху всички аспекти на икономи-
ческия и обществения живот. в анали-
за са предложени конкретни мерки за 
по-ефективното прилагане на Плана 
през следващото десетилетие, което 
предполага, че той може да се използ-
ва като пътна карта към въглеродна 
неутралност с хоризонт 2050 г.

на 6 октомври 2020 г. Центърът за из-
следване на демокрацията участва в 
организацията на онлайн събитието 
„зеленият пакт: Република Корея и 
Република българия по пътя към нис-
ковъглеродна и зелена икономика”, по 
време на което бе обсъдена трансфор-
мацията на енергийния сектор в кон-
текста на икономическото възстано-
вяване след COVID-19 и прилагането 
на зеления пакт. официални лица от 
Корея и българия, както и представи-
тели на неправителствения и на част-
ния сектор обсъдиха политическите, 
икономическите и социалните пре-
дизвикателства на извеждането на въг-

лищата от експлоатация в българия и 
различните европейски, международ-
ни и национални финансови механи-
зми, 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 пред-
ставена и на уебинара „изпълнение на 
Eвропейския зелен пакт чрез конкрет-
ни алтернативи за дългосрочна декар-
бонизация”. Събитието се проведе на 
6 ноември 2020 г. и беше организира-
но съвместно с Фондация „Фридрих 
еберт” – българия. говорителите, сред 
които представители на държавни ин-
ституции, обсъдиха необходимостта 
от цялостни стратегически и полити-
чески мерки в националните планове 
за действие, с чиято помощ намерение-
то 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 икономи-
чески дейности и зеленото предпри-
емачество в българия. участниците 
отбелязаха значението на национал-
ните оперативни програми за пери-
ода 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 уеби-
нара 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 коорди-
нирана дългосрочна стратегия с хори-
зонт 2050 г.

Центърът публикува и кратък анализ, 
в който посочва някои основни пре-

https://csd.bg/bg/events/event/evropeiskijat-zelen-pakt-v-blgarija-vzmozhni-politiki-i-reshenija/
https://csd.bg/bg/events/event/evropeiskijat-zelen-pakt-v-blgarija-vzmozhni-politiki-i-reshenija/
https://csd.bg/bg/events/event/evropeiskijat-zelen-pakt-v-blgarija-vzmozhni-politiki-i-reshenija/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-92-lost-in-transition-bulgaria-and-the-european-green-deal/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-92-lost-in-transition-bulgaria-and-the-european-green-deal/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-92-lost-in-transition-bulgaria-and-the-european-green-deal/
https://csd.bg/bg/events/event/the-green-deal-the-pathway-for-the-republic-of-korea-and-the-republic-of-bulgaria-towards-a-low-car/
https://csd.bg/bg/events/event/the-green-deal-the-pathway-for-the-republic-of-korea-and-the-republic-of-bulgaria-towards-a-low-car/
https://csd.bg/bg/events/event/the-green-deal-the-pathway-for-the-republic-of-korea-and-the-republic-of-bulgaria-towards-a-low-car/
https://csd.bg/bg/events/event/izplnenie-na-evropeiskija-zelen-pakt-chrez-konkretni-alternativi-za-dlgosrochna-dekarbonizacija/
https://csd.bg/bg/events/event/izplnenie-na-evropeiskija-zelen-pakt-chrez-konkretni-alternativi-za-dlgosrochna-dekarbonizacija/
https://csd.bg/bg/events/event/izplnenie-na-evropeiskija-zelen-pakt-chrez-konkretni-alternativi-za-dlgosrochna-dekarbonizacija/
https://csd.bg/bg/events/event/izplnenie-na-evropeiskija-zelen-pakt-chrez-konkretni-alternativi-za-dlgosrochna-dekarbonizacija/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-93-mapping-policy-options-for-renewable-energy-communities-in-europe/
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дизвикателства, пред които са изпра-
вени веи общностите в различни дър-
жави – членки на еС. Формулирани са 
препоръки относно създаването на 
благоприятна среда за просуматор-
ски и енергийни общности на евро-
пейско равнище, която да отчита по-
требностите на уязвимите потребите-
ли 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 из-
следване на демокрацията организира 
обучение на експерти и държавни слу-
жители от министерствата на енерге-
тиката, околната среда и регионално-
то развитие, на което бяха разгледани 
алтернативни инструменти за разра-
ботване на дългосрочни сценарии за 
декарбонизация с хоризонт 2030 г. и 
2050 г. беше представен нов интерак-
тивен инструмент за моделиране на 
подобни сценарии, който може да се 
използва за разработване на дълго-
срочна стратегия за декарбонизация 
до 2050 г. в сектори като енергетиката, 
промишлеността, транспорта и земе-
делието.

II. Оценка и противодействие 
на чуждото авторитарно 
влияние – икономически 
отпечатък, завладяване 
на държавата и медиите 
и дезинформация

Кремълският наръчник

в поредицата си „Кремълският на-
ръчник” Центърът за изследване на 
демокрацията прави анализ на руския 
модел на влияние в европа, при който 
ключови държавни институции се по-
ставят в зависимост чрез използването 
на икономически лостове. изграж-
дайки непрозрачна мрежа от иконо-

мически и политически протекции, 
Русия създава условия за пряко вли-
яние върху националните политики 
на държавите в европа. През януари 
2020 г. Центърът публикува третата 
част от поредицата – „Кремълски-
ят наръчник в югоизточна европа: 
икономическо влияние и остра сила” 
докато руската икономическа мощ в 
югоизточна европа отслабва след на-
лагането на санкции от страна на еС 
и нАто през 2014 г., влиянието, което 
Русия оказва върху вътрешната поли-
тика в региона, остава значително, а в 
някои държави дори по-силно, откол-
кото в миналото.

намаляващата притегателна сила на 
европейския съюз оставя властови ва-
куум в югоизточна европа, който ав-
торитарни сили като Русия са готови 
да запълнят. Кремъл се възползва от 
отстъплението на демокрацията, зав-
ладяването на държавата и нейните 
нефункциониращи институции, за 
да засили своето влияние. вследствие 

https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-in-southeast-europe-economic-influence-and-sharp-power/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-in-southeast-europe-economic-influence-and-sharp-power/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-in-southeast-europe-economic-influence-and-sharp-power/
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експлоатацията на управленските 
дефицити в страните от региона, рус-
кото икономическо присъствие се 
разширява и включва някои от най-
големите компании за преработка на 
нефт, продажба и разпространение 
на горива и природен газ, телекому-
никационни 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 про-
паганда, преекспонирането на кул-
турните 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 европейски-
те политики (CEPA) във вашингтон. 
той съдържа редица препоръки за 
противодействие на влиянието на Ру-
сия в югоизточна европа, например 
създаване и прилагане на национал-
ни стратегии срещу завладяването 

на държавата; диверсифициране на 
чуждестранните капиталови потоци 
с оглед отхвърляне на зависимостта 
от капитали, произхождащи от авто-
ритарни държави, чиято цел е превзе-
мането на стратегически сектори чрез 
прийоми, различни от пазарната кон-
куренция; подобряване на национал-
ната енергийна сигурност чрез пъл-
на либерализация на националните 
пазари, интеграция на регионалния 
пазар и изграждане на ключови ин-
фраструктурни проекти за алтерна-
тивни доставки на газ към региона. 
еС трябва да прилага по-строго и 
по-последователно законодателство-
то срещу изпирането на пари, както 
и да преодолее несъвършенствата на 
регулаторната рамка в областта на 
корпоративната собственост и пре-
ките чуждестранни инвестиции. в 
САщ трябва да бъдат използвани 
възможностите на американския за-
кон за чуждестранните корупционни 
практики и да се разшири обхватът 
на глобалния закон „Магнитски” за 
разследване на политическа коруп-

Кръгла маса „Завладяване на държавата чрез икономическа зависимост: 
стратегията на Кремъл за Балканите”, Вашингтон, 22 януари 2020 г.

https://csd.bg/bg/events/event/zavladjavane-na-drzhavata-chrez-ikonomicheska-zavisimost-strategijata-na-kreml-za-balkanite/
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ция в европа като цяло и в югоиз-
точна европа в частност, особено по 
отношение на случаи, подпомагащи 
стратегическите интереси на Русия.

момента страни в поредицата „Кре-
мълският наръчник” се добавят гър-
ция и Кипър. Поради стратегическото 
си разположение в югоизточна евро-
па и източното Средиземноморие, об-
щите си религиозни традиции и дъл-
готрайните си исторически връзки с 
Русия, както и поради увеличаващия 
се интерес на Русия към ключовите 
им икономически сектори, двете дър-
жави са сериозен обект на влияние от 
страна на Кремъл.

През октомври 2020 г. Центърът за из-
следване на демокрацията публикува 
„Кремълският наръчник в европа”. 
докладът анализира методите и ин-
струментите, които Русия използва, 
за да разшири влиянието си на кон-
тинента. основен аргумент е връзката 
между олигархизацията на управле-
нието в някои държави и възможност-
ите за упражняване на значителна 
власт, които този модел предоставя на 
Кремъл. Разкриват се и последствията 
от политическото късогледство в ня-
кои страни, които позволяват дълбо-
кото проникване на руски капитали 
в европейските финансови центрове. 
обосновава се необходимостта от обе-
динен трансатлантически отговор на 
тези заплахи. усилията за картогра-
фиране на руския отпечатък се раз-
ширяват, като към изследваните до 

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 пробле-
матично 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-съ-
временни средства за разследване на 
корпоративната собственост, чуждест-
ранните инвестиции и междупра-
вителствените споразумения, които 

https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-in-europe/
https://www.ned.org/sharp-power-and-democratic-resilience-series-deals-in-the-dark-russia-corrosive-capital-latin-america/
https://www.ned.org/sharp-power-and-democratic-resilience-series-deals-in-the-dark-russia-corrosive-capital-latin-america/
https://www.ned.org/sharp-power-and-democratic-resilience-series-deals-in-the-dark-russia-corrosive-capital-latin-america/
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пряко да насочват вниманието му към 
високорисковите сделки. държавите в 
латинска Америка трябва да въведат 
по-строго и адекватно законодател-
ството срещу изпирането на пари и 
да осигурят независимост на финан-
сово-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 осъ-
ществяването на газовите проекти 
Северен поток 2 и турски поток, ко-
ито подхранват местни корупционни 
мрежи и увеличават икономическото 
и политическото ѝ влияние в европа. 
издаденият доклад по темата пред-
стави основните последици за енер-
гийната сигурност и корупционните 
рискове за югоизточна европа, свър-
зани с осъществяването на проекта 
турски поток.

Чуждото авторитарно влияние 
върху медиите в Европа

намесата от страна на авторитарни 
държави в медийните системи на ев-
ропейските страни продължава да 
бъде едно от основните предизвика-
телства, пред които са изправени де-
мократичните държави. Русия и Китай 
разпространяват дезинформационни 
послания, внушаващи съмнения по 
отношение на демокрацията и силата 
на запада и изтъкващи привидното 
превъзходство на авторитарните ре-
жими. 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 соли-
дарност в европа Civitates.

Отражението на пандемията 
от коронавирус върху доброто 
управление и медийната свобода 
в Югоизточна Европа

Пандемията от коронавирус беше яв-
лението, белязало 2020 г. в световен 
мащаб. Разпространението на вируса 
предизвика поредната социално-ико-
номическа криза в югоизточна евро-
па, която задълбочи дългогодишните 
проблеми на държавното управление 
в региона, особено в медийната сфе-
ра. Съвместно с Медийната програма 
за югоизточна европа на Фондация 
„Конрад Аденауер”, Центърът запо-
чна изследване на ефекта от панде-
мията 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 Ал-
бания представиха своите анализи и 
обсъдиха темата.

заключенията на уебинара бяха об-
общени в доклада „ограничаването 

 

 

 

 

 
 
 

 
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  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://csd.bg/bg/events/event/turski-potok-energiina-sigurnost-i-korupcionni-riskove/
https://csd.bg/bg/events/event/turski-potok-energiina-sigurnost-i-korupcionni-riskove/
https://csd.bg/bg/events/event/turski-potok-energiina-sigurnost-i-korupcionni-riskove/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-94-turkstream-and-the-russian-economic-influence-in-europe/
https://civitates-eu.org/2020/07/02/examining-russian-disinformation-in-both-western-and-central-eastern-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-shrinking-space-for-media-freedom-in-southeast-europe/
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на медийната свобода в югоизточна 
европа”. три основни фактора допри-
насят за влошаването на медийната 
свобода в условията на пандемия и 
извънредно положение – вътрешно-
политически и обществени събития, 
намеса от страна на авторитарни 
държави и технологични влияния и 
последствия от използването на со-
циалните медии. основен извод от 
изследването е, че кризата около ко-
ронавируса засилва вече съществу-
ващите вътрешни и външни тенден-
ции, отговорни за ограничаването на 
медийната свобода в региона, но и 
стимулира демократичните инстинк-
ти и предоставя нови възможности за 
свободно изразяване. изводите на до-
клада бяха представени и в поредица 
видеоклипове.

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

През 2020 г. Центърът за изследва-
не на демокрацията в партньорство с 
Globsec, Словакия, проведе сравнител-
но изследване на обществените нагласи 
към демокрацията и медиите в държа-
вите от Централна и източна европа. 
Центърът анализира анкетните данни 
за българия, като открои няколко клю-
чови тенденции, сред които предпочи-
танията за твърда ръка в управлението 
и продължаващото усещане за неспра-
ведливост (тъй като значителна част от 
българското население смята, че хора-
та с политически връзки и финансови 
възможности печелят протекции). не-
доверието към медиите у мнозинство-
то българи също е сериозно, тъй като 
се смята, че те са във владението на 

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 
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определени политически и олигархич-
ни кръгове.

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 демокра-
цията беше отличен с Международна-
та награда за постижения в областта 
на антикорупцията 2020, присъжда-
на от емира на Катар шейх тамин бин 
хамад Ал-тани, в категорията „Мла-
дежки инициативи и ангажираност”. 
наградата бе връчена на 9 декември 
2020 г., на виртуална церемония, орга-
низирана от Центъра за върховенство 
на закона и антикорупция (ROLACC) 
в партньорство със Службата на оон 
по наркотиците и престъпността 
(СПоон). Международното отли-
чие е признание за успехите на Цен-
търа 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 редовни-
те доклади за оценка на корупцията 
и разработените иновативни инстру-
менти като Системата за мониторинг 
на корупцията (СМК), Системата за 
мониторинг на антикорупционните 
политики (СМАК) и методологията 
Диагностична оценка на завладяване-
то на държавата.

Международната награда за пости-
жения 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 насър-
чи прилагането на решителните мер-
ки, залегнали в Конвенцията на оон 

 

 

 

 

 
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  

                                                           
* 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. 
1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 по-
слабо 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. 

  

в рамките на друга своя инициати-
ва, Центърът изследва нагласите към 
демокрацията и авторитаризма, про-
явяващи се на външнополитическа-
та сцена, а именно чрез моделите на 
гласуване на българските евродепу-
тати по отношение на резолюции на 
европейския парламент, засягащи ав-
торитарни режими (най-вече Русия и 
Китай). основният извод от проучва-
нето е, че българските евродепутати 
заемат по-малко критични позиции 
спрямо авторитарни режими в срав-
нение със своите европейски парла-
ментарни групи, както и в сравнение 
с евродепутатите от Централна и из-
точна европа.

https://www.aceaward.com/
https://www.aceaward.com/
https://www.aceaward.com/
https://seldi.net/
https://seldi.net/
https://seldi.net/
https://seldi.net/cms-data/cms-methodology/
https://seldi.net/cms-data/cms-methodology/
https://csd.bg/bg/publications/publication/monitoring-anti-corruption-in-europe-bridging-policy-evaluation-and-corruption-measurement/
https://csd.bg/bg/publications/publication/monitoring-anti-corruption-in-europe-bridging-policy-evaluation-and-corruption-measurement/
https://csd.bg/bg/publications/publication/monitoring-anti-corruption-in-europe-bridging-policy-evaluation-and-corruption-measurement/
https://csd.bg/bg/publications/publication/monitoring-anti-corruption-in-europe-bridging-policy-evaluation-and-corruption-measurement/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
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срещу корупцията. Целта на присъж-
дането на подобна награда е да се по-
пуляризират водещите в тази област 
организации като пример за успешно 
противодействие на корупцията, коe-
то да вдъхнови нови антикорупцион-
ни инициативи.

Противодействие на корупцията 
и завладяването на държавата

Като подходяща методология за мо-
ниторинг 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 ръ-
ководената от Центъра антикорупци-
онната 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 стра-
ните от региона остава завладяването 

на държавата чрез медиен контрол, 
корупция в съдебната система, липса 
на почтеност на публичните инсти-
туции, липса на безпристрастност и 
неадекватни антикорупционни про-
цедури.

в западните балкани равнищата на 
завладяване на държавата варират 
между 39 и 45 по скала, в която пъл-
ното завладяване на държавата е оце-
нено на 100. данните също така свиде-
телстват, че макар никоя от страните 
да не е близо до пълно завладяване на 
държавата, т.е. авторитарно управле-
ние, са налице критични нарушения 
на демократичния и икономическия 
принцип за взаимен контрол. Ключо-
ви икономически сектори като енер-
гетиката, фармацевтиката, телекому-
никациите и строителството показват 
признаци на монополен натиск, по-
тенциално свързан със завладяване на 
държавата. Стойността на индикатора 
за натиск върху бизнеса (Business State 
Capture Pressure) в черна гора, Север-
на Македония, Сърбия и босна и хер-

https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
http://www.seldi.net/
https://csd.bg/bg/events/event/zavladjavane-na-drzhavata-preodoljavane-na-propuskite-mezhdu-diagnostichnite-ocenki-i-prakticheskite-resh/
https://seldi.net/publications/policy-briefs/seldi-policy-brief-10-state-capture-assessment-diagnostics-in-the-western-balkans-2020-risks-and-policy-options/
https://seldi.net/publications/policy-briefs/seldi-policy-brief-10-state-capture-assessment-diagnostics-in-the-western-balkans-2020-risks-and-policy-options/
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Policy Brief No. 10, October 2020

State Capture Assessment
Diagnostics in the

Western Balkans 2020:
Risks and Policy Options

цеговина не е за пренебрегване, като в 
Косово e близо до средните нива, а в 
Албания е тревожно висока. По съща-
та методологията са идентифицирани 
и значителни проблеми със свободата 
на медиите в западните балкани, кои-
то допринасят за упадъка на демокра-
цията в региона.

Центърът продължи да разширява 
функциите на методологията си за ди-
агностична оценка на завладяването на 
държавата, като ги адаптира за срав-
нителен 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 ин-
формация, се онагледява появата на 
случаи на завладяване на държавата 

https://scemaps.eu/
https://scemaps.eu/
https://scemaps.eu/
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посредством предупредителни сиг-
нали. той се използва онлайн и вече е 
приложен пилотно в три високориско-
ви сектора в четири държави от еС. 
Платформата е резултат от сериозна 
научноизследователска работа и обра-
тната връзка от онлайн демонстраци-
ята на нейните функции, проведена 
през март 2020 г. на демонстрацион-
ния семинар експерти от българия, Ру-
мъния, италия и испания споделиха 
опита си в използването на нови под-
ходи, включващи анализ на големи ма-
сиви от данни, мониторинг на медиите 
и експертни оценки.

данните от прилагането на инстру-
мента бяха използвани като допъл-
нение към изводите, публикувани в 
докладите на еК относно върховен-
ството на закона за българия, италия, 
Румъния и испания. През декември 
2020 г. докладите бяха обсъдени на 
онлайн дискусия с участието на ев-
родепутати, 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. участни-
ците в дискусията очертаха основни-
те предизвикателства, пред които са 
изправени четирите държави, където 
се прилага платформата, както и ин-
струментите 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 раз-
пространено явление в западните 
балкани, което се проявява в различ-
ни сектори като селското стопанство, 
услугите и строителството. то пораж-

да нелоялна конкуренция и корупция 
и е заплаха за изпълнението на крите-
риите за присъединяване към еС. не-
гативните ефекти от скритата иконо-
мика са многобройни: слабо финанси-
ране 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 изследва-
не на демокрацията изготви и публи-
кува доклада „Скритата икономика в 
западните балкани: тенденции и въз-
можни политики”, който идентифи-
цира предизвикателствата и предлага 
решения за справяне с тях.

Policy Brief No. 11, November 2020

Hidden economy in the
Western Balkans 2020:

Trends and Policy Options

Кризата поради COVID-19 хвърли нова 
светлина върху проблема с неформал-
ната заетост. наложените от правител-
ствата в региона ограничения по вре-
ме на пандемията доведоха до рязък 
скок на безработицата, увеличавайки 
риска от полагане на недеклариран 
труд. тази ситуация обаче предоставя 

https://csd.bg/bg/events/event/zavladjavane-na-drzhavata-diagnostika-i-monitoring-v-podkrepa-na-vrkhovenstvoto-na-zakona-v-es/
https://csd.bg/bg/events/event/zavladjavane-na-drzhavata-diagnostika-i-monitoring-v-podkrepa-na-vrkhovenstvoto-na-zakona-v-es/
https://seldi.net/publications/policy-briefs/seldi-policy-brief-11-hidden-economy-in-the-western-balkans-2020-trends-and-policy-options/
https://seldi.net/publications/policy-briefs/seldi-policy-brief-11-hidden-economy-in-the-western-balkans-2020-trends-and-policy-options/
https://seldi.net/publications/policy-briefs/seldi-policy-brief-11-hidden-economy-in-the-western-balkans-2020-trends-and-policy-options/
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и възможност за подобрение, както 
показват резултатите от прилагането 
на някои от фискалните пакети, разра-
ботени в шестте страни от западните 
балкани, където се наблюдават при-
знаци 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 иконо-
мика на SELDI, между 2016 и 2019 г. 
скритата заетост се е увеличила в пет 
от шестте държави от западните бал-
кани. Сърбия е единствената, която 
отчита спад в сравнение с 2016 г., дока-
то Косово остава страната с най-висок 
дял на скритата заетост. едва 60% от 
заетите в Косово заявяват, че са здрав-
но осигурени, а всяко десето наето 
лице в региона работи без социално 
осигуряване.

декларираната заетост, Центърът за 
изследване на демокрацията продъл-
жи да разработва доклади, анализи 
и наръчници, служещи като инстру-
мент за споделяне на добри практики 
в рамките на еС. През 2020 г. Центъ-
рът състави помагало относно тран-
сграничните санкции в областта на 
недекларираната заетост и практичес-
ки наръчник относно провеждането 
на съгласувани и съвместни трансгра-
нични трудови инспекции.

от създаването си през 2016 г. евро-
пейската платформа е форум, кой-
то дава възможност на социалните 
партньори и правоприлагащи орга-
ни като службите за инспекция по 
труда, данъчните и осигурителните 
органи и др. да участват в по-тяс-
но трансгранично сътрудничество и 
съвместни дейности. През октомври 
2019 г. Платформата беше определе-
на за една от работните групи към 
новосъздадения европейски орган по 
труда.

V. Конкурентоспособност 
на българската икономика

Центърът за изследване на демо-
крацията има значителен опит в из-
следването на пречките пред конку-
рентоспособността на българския 
бизнес. Като официален партньор за 
българия на института за развитие 
на управлението (IMD), швейцария, 
Центърът участва в разработването 
на годишника на световната конку-
рентоспособност за 2020 г. в началото 
на годината се наблюдава известно 
възстановяване на българската иконо-
мика, но тя продължава да е далеч от 
реализирането на пълния си потен-
циал. Както и през 2019 г., българия 
заема 48-мо място от 63 страни, кое-
то е подобрение от седем позиции в 
сравнение с 2015 г., но влошаване 
спрямо 2009 г., когато страната заема 

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

https://csd.bg/bg/events/event/skritata-ikonomika-v-zapadnite-balkani-predizvikatelstva-i-pouki-za-ikonomichesko-vzstanovjavane-i-k/
https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2020_12/LRP_Cross_Border_Sanctions_final.pdf
https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2020_12/LRP_Cross_Border_Sanctions_final.pdf
https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2020_12/LRP_Cross_Border_Sanctions_final.pdf
https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2020_01/Undeclared/Toolkit_cross-border_concerted_2020.pdf
https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2020_01/Undeclared/Toolkit_cross-border_concerted_2020.pdf
https://www.ela.europa.eu/
https://www.ela.europa.eu/
https://csd.bg/bg/events/event/mezhdunarodnata-konkurentosposobnost-na-blgarija-2020-g/
https://csd.bg/bg/events/event/mezhdunarodnata-konkurentosposobnost-na-blgarija-2020-g/
https://csd.bg/bg/publications/publication/contributions-to-the-european-platform-tackling-undeclared-work/
https://csd.bg/bg/publications/publication/contributions-to-the-european-platform-tackling-undeclared-work/
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38-мо място. българската икономи-
ка 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., пуб-
ликувани в годишника, налагат след-
ните заключения относно основните 
предизвикателства и възможности 
за подобряване на конкурентоспосо-
бността на българската икономика:

• ниско ниво на дигитализация на 
икономиката и проблеми в пуб-
личното управление, засилени от 
COVID-19 кризата.

• липса на напредък в съдебната 
реформа и в контрола над коруп-
цията.

• бавни структурни реформи за при-
съединяване към еRM II и банковия 
съюз.

• недостатъчни усилия за ограни-
чаването на неформалната иконо-
мика.

• Продължаваща енергийна зависи-
мост от Русия, мудни реформи в 
енергийния сектор и нарастващи 
разходи за производство на елек-
троенергия от въглища, които под-
копават конкурентоспособността 
на българската промишленост.

икономическата програма участва ак-
тивно в разработването на ежегодния 
доклад Иновации.бг. водеща тема на 
Иновации.бг 2020 е новата стратегиче-
ска 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)

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18492
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за програмния период 2021 – 2027 с 
включените в нея приоритети и мер-
ки за по-иновативна и зелена европей-
ска икономика. докладът акцентира 
върху политиката на българското 
правителство за развитие на конку-
рентоспособен бизнес в условията на 
засилващи се предизвикателства на 
световната сцена.

докладът Иновации.бг е водещият ин-
струмент за ежегодна оценка на ино-
вационното представяне на българ-
ската икономика. той беше предста-
вен на шестнадесетия национален 
информационен форум, проведен 
под егидата на Президента на Репу-
блика българия, в който се включиха 
над 180 представители на управлени-
ето, изследователските среди, бизне-
са и др. те споделиха своите гледни 
точки относно начина, по който бъл-
гария е съумяла да повиши своята 
устойчивост чрез иновации през из-
миналата тежка година. Събитие-
то беше проведено в иновативен 3D 
виртуален формат, осъществен със 

БГÈíîâàöèè
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съдействието на MP Studio – инова-
тивно предприятие на 2017 г., носи-
тел на награда за иновации в креа-
тивните индустрии.

https://mp-studio.eu/


Тази страница умишлено е оставена празна.
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Програма „Сигурност“

През 2020 г. усилията на Програма „Сигурност” бяха съсредоточени в след-
ните области:

• Оценка на заплахите от организирана престъпност. Центърът за 
изследване на демокрацията изготви третата си поредна годишна оцен-
ка на заплахите от организирана престъпност в българия. бяха анали-
зирани състоянието и динамиката на четиринадесет престъпни пазара, 
включително слабо изследваните досега нелегален дърводобив, измами 
със средства на еС и нелегална търговия с лекарства. изследването раз-
глежда и въздействието на пандемията от COVID-19 върху организирана-
та престъпност, включително пазари, при които пандемията ограничи 
престъпните дейности (напр. трафик на хора и каналджийство), както и 
такива, при които възникнаха допълнителни рискове (напр. киберпрес-
тъпност и лихварство). беше завършена и оценката на риска от проник-
ване на тежката и организираната престъпност в законната икономиче-
ска 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” из-
ползва и данни от системата на телефон 112, за да подчертае проблемите 
при докладването и регистрирането на битови престъпления и да пред-
ложи 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 деради-
кализация, рехабилитация и реинтеграция на радикализирани нару-
шители 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 стратеги-
ческа комуникационна кампания за превенция на крайнодясната ра-
дикализация чрез предлагане на алтернативни наративи. бяха разра-
ботени индикатори за мониторинг и оценка на тенденциите за радика-
лизация 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 вътрешни-
те работи. експерти от Центъра се включиха в изготвянето на оцен-
ка 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 европей-
ския 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 пред-
стави годишната „оценка на запла-
хите от организирана престъпност 
в българия 2020”, обобщаваща най-
значимите 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 иконо-
миката. докладът разглежда четири-
надесет престъпни пазара разделени 
в три категории: 1) традиционни 
пазари на организираната прес-
тъпност – трафик на хора и пазар на 
секс услуги, каналджийство, кражби 
на МПС, рекет и лихварство; 2) ак-
цизни и данъчни престъпления – 
незаконна търговия с тютюневи изде-
лия и с горива, както и организирани 
ддС измами; и 3) нововъзникващи 
престъпни пазари – измами със 
средства на европейския съюз, не-
легална търговия с лекарства, кибер-
престъпления, измами с електронни 
платежни средства, телефонни изма-
ми и нелегален дърводобив. През по-
следните години е налице свиване на 
традиционните криминални пазари, 
а все по-голяма част от финансовите 
щети от престъпна дейност са ре-
зултат от активността на т.нар. „бели 
якички” и от нарастващото разпрос-
транение на иновативни техноло-
гии. въпреки спада на приходите от 
престъпна дейност, организираната 

престъпност все още представлява 
значителна заплаха за легалната ико-
номика. Редица престъпни мрежи в 
българия използват законен бизнес 
за прикриване на престъпния, което 
улеснява прането на пари и поставя 
нови предизвикателства пред борба-
та с организираната престъпност.

на 20 октомври 2020 г. Центърът за 
изследване на демокрацията, в съ-
трудничество с Академия на Ми-
нистерство на вътрешните работи, 
проведе еднодневен семинар със слу-
жители на МвР на тема оценка на 
заплахите от организираната прес-
тъпност.

ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХИТЕ
ОТ ОРГАНИЗИРАНА

ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ

2020

https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija-2020/
https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija-2020/
https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija-2020/
https://csd.bg/bg/publications/publication/bulgarian-organised-crime-threat-assessment-2020/
https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija-2/
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През 2020 г. Центърът насочи усилия 
и към повишаване ефективността на 
разследването на случаите на трудова 
експлоатация и трафик на хора. екс-
перти от Центъра участваха в разра-
ботването на наръчника „Разследване 
на трафик на хора с цел трудова екс-
плоатация”, предназначен за служи-
тели на правоохранителните органи и 
на инспекциите по труда в българия, 
Финландия, латвия и естония. него-
вата 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 пре-
глед на явлението трудова експлоата-
ция. Публикацията описва трафика 
на хора, рисковете за бизнеса, както и 

Оценка на ключови нелегални пазари в България (2019)

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

пре
тъпни пазари �ключени � �Ценката

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 Мп
 и телефонните измами,
при които има стабилен спад.

Телефонни
измами

4 млн. лв.

„Сива икономика” и криминална
икономика, неконтролирана

от организираната престъпност

Криминална икономика
под контрола на

организираната престъпност

Каналджийство
5 млн. лв.

�ъншен пазар на секс услуги
900-1000 млн. лв.

�ътрешен пазар
на секс услуги

210-240 млн. лв.

наркотици
400-450 млн. лв.

Нелегална търговия с горива
450-500 млн. лв.

Организирани ДДС измами
120 млн. лв.

Неле-
гална 

търговия 
с тютю-

неви
изделия
116-162 
млн. лв.

измами
със средства

на е

70-300 млн. лв.

Нелега-
лен

дърво-
добив
70-150

млн. лв.

Лихварство
33 млн. лв.

Кражби
на МПС

11 млн. лв.

Измами
с електронни

платежни
средства
6 млн. лв.

Нелегална
търговия

с лекарства
200-210
млн. лв.

Алкохол
210 млн. лв.

трафик на хора
и пазар на секс услуги

разпространение
и трафик

на наркотици каналджийство кражби на Мп

рекет

и лихварство

традиционни пазари на организираната престъпност

нелегална търговия
с горива

�рганизирани
ДД
 измами

нелегална търговия
с тютюневи изделия

акцизни и данъчни престъпления

кибер-
престъпления

телефонни
измами

нелегален
дърводобив

измами със 
средства на е


измами
с електронни

платежни средства

нелегална
търговия

с лекарства

нововъзникващи пазари

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

https://csd.bg/bg/publications/publication/uncovering-labour-trafficking/
https://csd.bg/bg/publications/publication/uncovering-labour-trafficking/
https://csd.bg/bg/publications/publication/uncovering-labour-trafficking/
https://csd.bg/bg/publications/publication/navigating-through-your-supply-chain-toolkit-for-prevention-of-labour-exploitation-and-trafficking/
https://csd.bg/bg/publications/publication/navigating-through-your-supply-chain-toolkit-for-prevention-of-labour-exploitation-and-trafficking/
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успешните практики за преодолява-
нето им.

инструментариумът беше представен 
на виртуална публична дискусия, оза-
главена „трафик на хора с цел трудова 
експлоатация: инструменти за успеш-
ното му разследване и превенция във 
веригите за доставки”, организирана 
от Центъра на 18 ноември 2020 г. съв-
местно с националната комисия за 
борба с трафика на хора и британско-
то посолството в българия.

Анализът „трафик с цел трудова екс-
плоатация в българия” разглежда ме-
тодите, използвани от трафикантите, 
бизнес моделите и финансовите по-
тоци, 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 екс-
плоатират без официални трудови 
договори в сектори като земеделието, 
строителството, почистването и гри-

жите за възрастни хора. През послед-
ните 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 пла-
щане на данъци и социални осигу-
ровки чрез използване на схеми като 
фиктивно самонаемане или команди-
роване на работници в чужбина.

През 2020 г. Центърът за изследване на 
демокрацията, съвместно с европей-
ския клон на изследователския инсти-
тут RAND и компанията „ернст енд 
янг”, завърши изследване, възложено 
от генерална дирекция „вътрешни 
работи”, с което се оценява риска от 
проникване на тежка и организира-
на престъпност в законния бизнес. 
докладът разглежда динамиката на 
престъпната икономика в еС и ана-
лизира факторите, които способстват 
за придобиването и управлението на 
приходи от организирана престъпна 
дейност.

Ани Лиетонен
Анина Йокинен 

Наталия Олус 

Управление 
на веригите за 

доставки

Насоки за превенция на 
трафика на хора с цел 
трудова експлоатация

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. 

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 10-
20 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).  

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 
                                                           
1 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 
2 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. 

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 anti-
trafficking 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 
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https://csd.bg/bg/events/event/trafik-na-khora-s-cel-trudova-eksploatacija/
https://csd.bg/bg/events/event/trafik-na-khora-s-cel-trudova-eksploatacija/
https://csd.bg/bg/events/event/trafik-na-khora-s-cel-trudova-eksploatacija/
https://csd.bg/bg/events/event/trafik-na-khora-s-cel-trudova-eksploatacija/
https://csd.bg/bg/publications/publication/trafficking-for-labour-exploitation-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/trafficking-for-labour-exploitation-in-bulgaria/
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II. Конвенционална престъпност 
и полицейска дейност

инициативата Противодействие на 
битовата престъпност чрез монито-
ринг и повишаване на гражданската 
осведоменост разглежда проблема с 
битовата престъпност в малките гра-
дове 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 рам-
ките на изследването се разработва 
инструмент чрез който гражданското 
общество може да проследява резул-
татите от действията на полицията и 
да оказва пряк натиск за подобряване 
на работата на конкретните полицей-
ски управления и регионални струк-
тури. По този начин би се повишило 

доверието към полицията и би се по-
добрил цялостният процес на регис-
трация на престъпленията.

в доклада „тенденции на престъпност-
та в българия 2010 – 2020” бяха пуб-
ликувани резултатите от национално 
виктимизационно изследване, както и 
от фокус групи, проведени в няколко 
малки града в българия. Анализът се 
базира на националното изследва-
не на престъпността (ниП), което е 
първият алтернативен инструмент за 
измерване на престъпността, разра-
ботен от Центъра за изследване на де-
мокрацията и приложен за пръв път 
в българия през 2002 г. Разглеждат се 
данни от националната система 112 и 
се формулират препоръки за по-акти-
вен граждански мониторинг и анга-
жимент към докладването на престъ-
пления. Предлагат се и мерки за по-

Регистрирана и необхваната от полицейската 
статистика престъпност

Източник: Тенденции на престъпността в България 2010 – 2020, Център за изследване 
 на демокрацията, 2020.

11

https://csd.bg/bg/publications/publication/crime-trends-in-bulgaria-2010-2020/
https://csd.bg/bg/publications/publication/crime-trends-in-bulgaria-2010-2020/
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добряване на комуникацията между 
районните полицейски управления и 
населението, както и редовно органи-
зиране на информационни кампании 
за насърчаване на гражданите да съ-
общават за извършени престъпления 
на телефон 112.

телно чрез разработването на инстру-
менти за стратегическа комуникация. 
инициативата „устойчива младеж сре-
щу крайнодесни екстремистки съобще-
ния онлайн” (YouthRightOn) противо-
действа на крайнодесните влияния над 
младежта в българия чрез създаване на 
алтернативни наративи, които да про-
тивостоят на екстремистките послания 
и идеи в интернет пространството. он-
лайн кампанията „намери друг начин”, 
която е част от инициативата, има за 
цел да насърчи критичното мислене и 
да повиши гражданската ангажираност 
на младежите в българия, до които дос-
тига екстремистко онлайн съдържание.

Кампанията е изградена на базата на 
изследване на крайнодесните нарати-
ви и влиянието им върху младежта, 
групите уязвими интернет потребите-
ли 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 резулта-
тите от национално представително 
проучване сред младежи на възраст 
между 14 и 19 години. въз основа на 
тези резултати бяха определени и це-
лите на информационната кампания 
в социалните медии, нейните посла-
ния, целеви групи и медийни похва-
ти. уебинарът, на който присъстваха 
30 представители на държавни инсти-
туции и граждански организации, 
затвърди водещата роля на Центъра 
за изследване на демокрацията в раз-

1

Резултатите от ниП 2020 бяха пред-
ставени пред медии, граждански ор-
ганизации и независими експерти на 
уебинар на 24 ноември 2020 г. обсъде-
ни бяха и препоръките за подобрява-
не работата на полицията и други ин-
ституции по регистрацията на прес-
тъпления, 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-

increasing the rate of reporting and improving the overall process of registration of offences. 

The results of a national victimisation survey, along with focus groups 
with victims of crime in several Bulgarian small towns were published in 
the report Crime Trends in Bulgaria: 2010 – 2020. The report is based 
on the National Crime Survey methodology, which is the  first 
alternative crime assessment tool in Bulgaria pioneered by CSD in 2002. 
The analysis assesses data on reported crimes from the  National 
Emergency Call System 112 and provides recommendations for 
enhancing civic monitoring and  engagement in crime reporting. These 
included measures such as improving communication between regional 
police departments and local communities and organisation of regular 
information campaigns among citizens to promote the use the 112 
emergency number to report crimes. 
  

 

 

The findings of the 2020 National Crime Survey, as well as recommendations for improving the 
performance of police and other institutions in registering crimes reported by crime victims were 
presented to civil society, media and independent experts at a webinar on 24 November 2020. 
 

 

 

III. Countering radicalisation and terrorism  

In 2020, CSD continued to address the risks of 
radicalisation and violent extremism, including 
through strategic communication tools as a means of 
prevention. The YouthRightOn initiative addresses the 
problem of far-right influence over youth in Bulgaria by 
developing alternative narratives to confront 
extremist messages and ideas propagated online. 

Through the online communication campaign Find Another Way, it aims to 
enhance resilience, inspire critical thinking and increase civic engagement among youth in 
Bulgaria susceptible to extremist content online. 

The campaign is based on an in-depth study of far-right narratives and their impact on youth, 
delineation of at-risk audiences, and push and pull factors. In October 2020, a team of CSD experts 
presented the results of a diagnostic study, based on a national representative survey among 
youth aged 14-19, which informed the objectives, messages, target groups and mediums of the 
strategic communication approach of the alternative-narrative campaign via social media. The 
online webinar was attended by 30 institutional and CSO representatives and demonstrated CSD’s 
leading role in developing state-of-the-art approaches to countering radicalisation and violent 
extremism within the national context. 

https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/10/07/prevencija-na-radikalizacijata-chrez-strategicheska-komunikacija-ekspertnata-gledna-tochka/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/10/07/prevencija-na-radikalizacijata-chrez-strategicheska-komunikacija-ekspertnata-gledna-tochka/
https://youthrighton.com/
https://anotherway.bg/
https://csd.bg/bg/events/event/protivopostavjane-na-radikalni-poslanija-i-idei-nasocheni-km-mladezhi-v-onlain-prostranstvoto/
https://csd.bg/bg/events/event/tendencii-na-prestpnostta-v-blgarija-2020-g/
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работването на съвременни подходи 
за противодействие на радикализа-
цията и насилствения екстремизъм в 
българия.

КАК КРАЙНОДЕСНИТЕ ПОСЛАНИЯ 
В ИНТЕРНЕТ ДОСТИГАТ И ВЛИЯЯТ 

НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ

въз основа на опита си в разработва-
нето на инструменти за наблюдение и 
измерване на факторите, пораждащи 
радикализацията и насилствен екс-
тремизъм, Програма „Сигурност” със-
тави комплексни индикатори за мони-
торинг и оценка на тенденциите при 
тези явления и на методите за проти-
водействие срещу тях. индикаторите 
бяха приложени пилотно в 23 страни 
в европа, южна и югоизточна Азия, 
Азиатско-тихоокеанския регион, Се-
верна Африка и близкия изток. те 
са част от набора от инструменти в 
рамките на инициативата GREASE и 
измерват три основни оси на насил-
ствената радикализация: 1) структур-
ни фактори като граждански свободи, 
легитимност на държавата и неравно-
мерност на икономическото развитие, 
които могат да доведат до междугру-
пово разделение и недоволство; 2) со-
циални фактори като дискриминация 
спрямо определени групи или лица и 
степен на чувството на отчуждение 
у тях; 3) честота и мащаб на екстре-
мисткото насилие, вкл. терористични 
действия, на религиозна основа.

Индикатор 3: Насилствена радикализация

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

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

Индикатори, отразяващи
социалните възприятия/

социалния опит

•	 Недоверие	към	политиците
•	 Политическо	недоволство
•	 Икономическо	недоволство
•	 Усещане	за	дискриминация	

и	поляризация
•	 Нагласи	към	насилствения	

екстремизъм

https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/21/developing-practical-tools-to-assess-trends-in-radicalisation-and-its-socio-political-drivers/
http://grease.eui.eu/publications/indicators/
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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 
concern and thus a topic of focus for CSD. The Security Program continued providing support to 
professionals from the penitentiary system by means of capacity building, trainings and 
facilitation of multi-agency cooperation. The report Addressing Radicalisation in Prison and 
Probation: Needs and Risk Assessment contributed to a better understanding  of the contextual 
radicalisation dynamics, institutional environments and the challenges faced by frontline 
practitioners when dealing with radicalisation risks in the prison and probation settings in five EU 
Member States: Bulgaria, France, Greece, Italy and Portugal. 

Комплексен индикатор за радикализация – резултати на 23те 
страни за честотата на проявите на насилие

Центърът за изследване на демокра-
цията представи индикаторите на два 
уебинара през септември 2020 г., на 
които присъстваха над 250 представи-
тели на международни институции, 
специалисти и учени от целия свят, 
включително служители на европей-
ската комисия, Мрежата за осведоме-
ност по въпросите на радикализация-
та, Канадската научноизследователска 
катедра за високи постижения в об-
ластта на миграцията и интеграцията 
и др.

Центърът продължи да анализира 
микро-, мезо- и макроравнище факто-
рите, водещи до радикализация при 
младежта, и изготви доклада „нацио-
нални подходи към насилствения екс-
тремизъм”.

Радикализацията в затворите и про-
бационните служби е обществено 
значим въпрос и един от проблемите, 
по които Центърът работи. Програма 

„Сигурност” продължи да оказва под-
крепа на служителите от системата на 
затворите чрез материали, обучение 
и насърчаване на междуведомствено-
то сътрудничество. докладът „Про-
тиводействие на радикализацията в 
затворите и пробационните служби: 
оценка на потребностите и рискове-
те” представя задълбочена картина на 
контекста и динамиката на радикали-
зацията, институционалната среда и 
предизвикателствата, пред които са 
изправени служителите на първа ли-
ния при справянето с рисковете от ра-
дикализация в затворите и пробаци-
онните служби в пет държави – член-
ки на еС: българия, Франция, гърция, 
италия и Португалия.

https://www.youtube.com/watch?v=08qxJIKWa_0
https://www.youtube.com/watch?v=08qxJIKWa_0
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
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IV. Мониторинг и оценка 
на политики в областта 
на сигурността 
и вътрешните работи

експерти от Центъра участваха в ня-
колко изследвания и оценки на поли-
тики на еС в областта на граничната 
и митническата сигурност, противо-
действието на разпространението на 
наркотици и трафика на хора. беше 
завършена оценката на Стратегията 
на европейския съюз по отношение на 
наркотиците (2013 – 2020) в партньор-
ство с консултантската компания ICF. 
Центърът извърши оценка на ефек-
тивността, добавената стойност за еС 
и устойчивостта на политиките на еС 
за борба с наркотиците и формулира 
препоръки към европейската коми-
сия относно разработването на след-
ващата Стратегия по отношение на 
наркотиците за периода 2021 – 2028 г.

в доклада „Прилагане на директива 
2011/36/еС: миграция и въпроси, свър-
зани с пола”, възложен от европей-
ската комисия и посветен на трафи-

STUDY
EPRS | European Parliamentary Research Service

Editor: Alina Dinu
Ex-Post Evaluation Unit

PE 654.176 – September 2020 EN

Implementation 
of Directive 

2011/36/EU: 
Migration and 
gender issues

European 
implementation 

assessment

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.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf


Тази страница умишлено е оставена празна.
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Социологическа програма

През 2020 г. Социологическата програма фокусира дейността си върху след-
ните 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 бежа-
нците и търсещите убежище лица, чрез които да се сведат до минимум 
конфликтите и общественото напрежение. започна работа и по създава-
нето и въвеждането на ново приложение, подпомагащо приема, релока-
цията, заселването и интеграцията на мигранти.

• Социално включване на уязвими групи. отчитайки важността на 
пълното приобщаване на уязвимите и системно маргинализирани гру-
пи, Центърът проведе проучване на дезинформационните кампании и 
фалшивите новини по отношение на ромската етническа общност в бъл-
гария. в подкрепа на правата на жените през 2020 г. бе създадена мето-
дологическата 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 опре-
делени групи. Центърът продължи съвместната си работа с междуна-
родна партньорска мрежа по въпросите на управлението на религиоз-
ното 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 изграж-
дане 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 заинтересовани-
те страни, и идентифициране на обещаващи практики за противодей-
ствие 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 мултидисциплина-
рен 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-

http://www.itflows.eu/
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вите за миграцията в световен мащаб, 
но и ще бъдат смекчени възможни-
те конфликти и напрежение между 
мигрантите и гражданите на стра-
ните дестинации. Приложението ще 
бъде използвано и с цел улесняване 
на приема, релокацията, заселването 
и интеграцията на мигрантите. След 
тестовия период то ще бъде подобре-

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 изкри-
вяван, са теми, по които Центърът от-
давна работи. През 2020 г. беше извър-
шена оценка на дезинформационните 
кампании и фалшивите новини, засяга-
щи ромската общност в българия. Спо-
ред направения анализ, социалната и 
икономическата криза вследствие на 
пандемията от COVID-19 е задълбочи-
ла механизмите, провокиращи враж-
дебното отношение на медиите към 
ромите. здравната криза затвърждава 
съществуващите стереотипи, като им 
предоставя поле за изява в медийното 
пространство, където ромите много-
кратно са обвинявани за отрицателни-
те икономически и здравни последици 
от пандемията. Поради нееднозначни-
те послания по време на извънредното 
положение, сред ромската общност до-
биват популярност и се разпространя-
ват фалшиви новини, дезинформация 
и конспиративни теории.

основното заключение на изследва-
нето е, че борбата с дезинформацията 
и медийната враждебност е оставена 
предимно в ръцете на ромските акти-
висти и здравните медиатори, които 
играят ролята на умиротворителна 
сила и ключов канал за комуникация с 
институциите. Резултатите от изслед-
ването биха били добър ориентир при 
бъдещи инициативи за изграждане 
на медийна и онлайн грамотност сред 
ромското население. възпитаването 

Прогнозиране и управление 
на миграционните потоци
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на критично мислене и изграждането 
на умение у представителите на ром-
ската общност да отсяват фактите от 
потока противоречива информация 
са основа за разпознаването на фал-
шивите новини и преодоляването на 
изключването на ромите от медийно-
то пространство.

През 2020 г. насилието над жени-
те продължи да бъде главна тема за 
много международни и национални 
организации, които работят с жени 
или по проблемите на правата на же-
ните. 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 Евро-
па за превенция и борба с насилието над 
жени и домашно насилие (истанбулска-
та конвенция) за противоконституци-
онна, а съдебната система не успява 
ефективно да се справи с насилието 
над жени в страната. Центърът за из-
следване на демокрацията се стреми 
да допринесе за ефективната превен-
ция на насилието и за гарантирането 

Популяризиране на фалшиви 
новини сред ромите

Основа и резултати 
на мониторинговата 
методология

  

 2  

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.   

 
Фигура 1. Източници и очаквани резултати на методологията  
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правата на жертвите. в партньорство с 
организации от българия и норвегия, 
работещи в тази област, Центърът за-
почна разработването на нов, подро-
бен и задълбочен методологически ин-
струмент за оценка на ефективността, 
уместността и обхвата на българската 
правна уредба, стратегически доку-
менти и институционални практики 
за справяне с домашното насилие и 
насилието, основано на пола.

Методологията се базира на редица 
международни правни инструменти, 
препоръки на международни орга-
низации, доклади и оценки на на-
предъка на българия, проучвания на 
неправителствени организации, из-
следователски инициативи и методо-
логии за мониторинг на спазването на 
човешките права, както и независимо 
разработени индикатори за ефектив-
ността на полицията и съдебната сис-
тема при случаи на домашно насилие 
и насилие, основано на пола. Методо-
логическият инструмент дава насоки 
за оценка на съответствието на прав-
ните инструменти, политиките и ин-
ституционалните практики с прило-
жимите 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 зако-
нодателната и политическата рамка 
и институционалната практика за 
противодействие на домашното на-
силие и насилието, основано на пола. 
Методологията ще може да се използ-
ва и за формулиране на адекватни 
препоръки към законодателната и 
изпълнителната власт по отношение 
на международните правни и поли-
тически задължения на българия. 
Публикацията „Мониторингова ме-
тодология за оценка на политики и 
институционални практики във връз-
ка с днноП в българия” представя 

модела, по който е разработена мето-
дологията.

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 (евро-
па, Северна Африка, близкия изток, 
южна и югоизточна Азия и Азиат-
ско-тихоокеанския район) продължи 
да разработва аналитични инстру-
менти и да проучва управлението на 
религиите и религиозното многоо-
бразие, както и начините за изграж-
дане на устойчивост срещу радикали-
зацията 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 религиоз-
ни институции/групи от държава-
та, (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 херцегови-
на, българия, великобритания, герма-
ния, гърция, египет, индия, индоне-
зия, испания, италия, Канада, ливан, 
литва, Малайзия, Мароко, Франция, 
Русия, Словакия, тунис, турция и 
унгария). въз основа на тях Центърът 
изготви сравнителни анализи за чети-
рите групи променливи.

на 23 и 29 септември 2020 г., екип на 
Центъра за изследване на демокраци-
ята представи набора от индикатори 

https://csd.bg/bg/publications/publication/methodology-for-monitoring-policy-and-institutional-practice/
https://csd.bg/bg/publications/publication/methodology-for-monitoring-policy-and-institutional-practice/
https://csd.bg/bg/publications/publication/methodology-for-monitoring-policy-and-institutional-practice/
https://csd.bg/bg/publications/publication/methodology-for-monitoring-policy-and-institutional-practice/
http://grease.eui.eu/publications/indicators/
http://grease.eui.eu/publications/indicators/
http://grease.eui.eu/publications/indicators/
http://grease.eui.eu/publications/indicators/
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и резултатите от приложението му на 
две международни събития с участи-
ето на европейската Комисия, Мре-

жата за осведоменост по въпросите 
на радикализацията, групата за миг-
рационна политика в брюксел, канад-

1. законодателната уредба на повечето от анализираните страни насърча-
ва 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 – законо-
дателството предоставя повече права, но в действителност религиозни-
те 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 отделни-
те държави (като състоянието на гражданските свободи, защитата на 
правата на човека, придържането към върховенството на закона, офи-
циалните ограничения, наложени върху религията, пропастта между 
богати и бедни, неравномерното икономическо развитие), най-сериоз-
ни 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 структур-
ните 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 запад-
ните 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 екс-
тремизъм е сериозен проблем.

4. По честота на терористични действия и последиците от тях през по-
следните 5 години, предни позиции заемат държави като египет, ин-
дия, турция, ливан, Франция, великобритания и Русия.

5. С най-последователна и обхватна стратегическа политика и законода-
телство 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.

Основни изводи от сравнителния анализ
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ското Министерство на имиграцията, 
бежанците и гражданството, учени и 
служители от институции, занимава-
щи с проблемите на радикализация-
та, от цял свят.

в рамките на усилията си за проти-
водействие на поляризацията и ра-
дикализацията, Центърът представи 
работния документ „застъпничество 
за превенция на нетолерантност, дис-
криминация и омраза сред младе-
жите в българия, германия и више-
градската група”, изготвен съвместно 
с неправителствени организации и 
изследователски институти от Цен-
трална и източна европа. в него се 
очертават стратегии за участие на 
професионалистите от тази сфера и 
на гражданското общество в поли-
тическо застъпничество с цел предо-
твратяване на нетолерантността, дис-
криминацията и омразата към някои 
обществени групи сред младите хора. 
Препоръчва се използването на опре-
делени изразни средства, подходящи 
при застъпничество, създаването на 
трайни мрежи и коалиции и начини 
за преодоляване на предизвикател-
ствата пред застъпническата дейност 
при неблагоприятни условия. основ-
ните изводи на работния документ 

An International 
Handbook of Good 

Practices for Building 
Resilience Against 

Violent Religious 
Radicalisation

The Royal United Services Institute for the GREASE Consortium

Центърът се включи и в изготвянето на 
„Международен наръчник на добрите 
практики за изграждане на устойчи-
вост срещу радикализация и насилие 
на религиозна основа”. Публикацията 
е дело на Кралския институт за из-
следвания в областта на сигурността 
и отбраната (RUSI), член на консор-
циума GREASE, и съдържа резюме-
та 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.

Advocacy to Prevent Intolerance, Discrimination and 

Group-focused Enmity of Youth in Bulgaria, Germany and

the Visegrad Group

CEE Prevent Net Working Paper

October 2019

The CEE Prevent Net Consortium

Authors  

György Tatár (Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention), Liliya Dragoeva (Center for the Study of 

Democracy), Oliver Kossack (Cultures Interactive), Mila Mancheva (Center for the Study of Democracy), 

Petra Mlejnková (Ratolest Brno), Kasia Staszewska (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej), 

Gergana Tzvetkova (Center for the Study of Democracy), Radka Vicenová (REACH Institute), Vladislava 

Vondrová (Ratolest Brno), Harald Weilnböck (Cultures Interactive)

Language Editing  

David R. Ewens
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бяха представени и обсъдени на се-
минар, организиран от Центъра на 
10 септември 2020 г., с участието на 
учители, психолози, неправителстве-
ни организации, работещи с младе-
жи, и представители на местните ин-
ституции от област добрич.

Социологическата програма участва в 
съставянето на сборника „10+1 добри 
практики за превенция на нетолерант-
ност, дискриминация и омраза в стра-
ните от Централна и източна европа”. 
изданието бе съставено в резултат на 
динамичен обмен на идеи, практики 
и методи между организации и пред-
ставители на гражданското общество 
от Централна и източна европа. Сред 
описаните добри практики е дейст-
ващата в българия програма за обу-
чение „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-

пуляризират програмата и нейната 
мисия сред своите връстници.

10+1 Good Practices in Preventing 
Intolerance, Discrimination, and Group 
Hatred in Central and Eastern Europe

https://csd.bg/bg/publications/publication/10-1-good-practices-in-preventing-intolerance-discrimination-and-group-hatred-in-central-and-easte/
https://csd.bg/bg/publications/publication/10-1-good-practices-in-preventing-intolerance-discrimination-and-group-hatred-in-central-and-easte/
https://csd.bg/bg/publications/publication/10-1-good-practices-in-preventing-intolerance-discrimination-and-group-hatred-in-central-and-easte/
https://csd.bg/bg/publications/publication/10-1-good-practices-in-preventing-intolerance-discrimination-and-group-hatred-in-central-and-easte/
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Институционално развитие

Центърът за изследване на демокра-
цията е организация с нестопанска 
цел, осъществяваща общественопо-
лезна дейност. до 2017 г. Центърът е 
регистриран в Софийския градски 
съд и Централния регистър на юри-
дическите лица при Министерство 
на правосъдието. През 2018 г. Центъ-
рът е пререгистриран, съгласно из-
мененията в националното законода-
телство, в публичния търговски ре-
гистър и регистър на юлнЦ, воден 
от Агенцията по вписванията към 
министъра на правосъдието. юри-
дическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополез-
на дейност имат редица допълнител-
ни задължения, сред които ежегодно 
да изготвят и заявяват за обявяване в 
регистъра годишен доклад и финан-
сов отчет.

През 2020 г. Центърът продължи да 
оптимизира вътрешно-администра-
тивните си и финансови правила и 
процеси. Системата за плащания бе 
доусъвършенствана в съответствие с 
изискванията на различни финанси-
ращи институции, както и на нацио-
налното трудово законодателство.

През 2020 г. в Центъра бяха заети 
общо 35 души, от които 27 души уп-
равленски и професионален персонал 
(включително външни консултанти), и 
8 души административен персонал.

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

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

• извършване на одит на отделните 
проекти;

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

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

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

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

Прилагането на добри управленски 
практики има решаващо значение за 
успеха на Центъра за изследване на 
демокрацията. През 2020 г. Центърът 
продължи усилията си да разноо-
брази източниците си на финансира-
не извън рамките на традиционните 
финансови инструменти на европей-
ския съюз: хоризонт 2020, европей-
ския 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 европейски-
те фондации и националния фонд 
за демокрация. в допълнение към 
финансирането по проекти, диверси-
фикация се осъществява и чрез учас-
тието в търгове чрез консултантските 
звена на Центъра „витоша Рисърч” 
еоод и „Проект 1” еоод.

През 2020 г. Центърът беше търсен 
партньор и координатор на изследо-
вателски проекти с общоевропейска 
насоченост в областта на правото, си-
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гурността и социалните политики. 
в сътрудничество с водещи европей-
ски неправителствени организации 
и академични институти, Центърът 
се включи в общоевропейския дебат 
за оценка и формиране на политики 
в областта на борбата срещу органи-
зираната престъпност, интеграцията 
на жертви на трафик и други уязви-
ми групи, общественото доверие в 

правосъдието, (де)радикализацията и 
противодействието на компютърните 
престъпления.

През 2020 г., Центърът за изследване 
на демокрацията дари книги и обра-
зователни материали на главна дирек-
ция „национална полиция” и Фонда-
ция „Център за обучение на адвока-
ти – Кръстю Цончев”.

Комуникации

Виртуални събития

безпрецедентните промени в начина 
на живот, предизвикани от пандемия-
та от COVID-19, направиха невъзмож-
ни традиционните конферентни съ-
бития, които по цял свят бяха замене-
ни от виртуални формати. Центърът 
бързо се адаптира към настъпилата 
ситуация и съумя да организира ре-
дица онлайн кръгли маси, семинари 
и пресконференции с национално и 
международно участие, на които да 
обсъди с партньори и експерти клю-
човите проблеми, по които работи. 
от началото на пандемията Центърът 
бeше домакин на над 25 виртуални съ-
бития в различни формати, като пуб-
ликата на някои от тях надхвърляше 
100 участници.

Присъствие в социалните мрежи

онлайн присъствието вече е норма, но 
истинското предизвикателство на он-
лайн 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 раз-
крие възможност за дискутиране на 
политики и обмен на идеи в реално 
време.

С оглед на това Центърът, съвместно с 
лондонската консултантска и медий-
на агенция Zink Network, организира 
поредица от семинари, на които бяха 
представени успешни примери и ноу-
хау за използването на социалните ме-
дии от неправителствения сектор.

Нови формати

непрестанно нарастващият информа-
ционен поток засяга в еднаква степен 
и създателите на публични полити-
ки, и обикновените хора. затова е не-
обходимо изводите и резултатите от 
изследователската дейност в общест-
вено-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 про-
мени във визуалната си идентичност 
и разработи насоки за използване на 

новите си издателски стандарти, за 
да се вписват публикуваните матери-
али по-успешно в дигиталната среда 
на общуване. беше изготвен нов на-
бор от визуализации и образци за 
печатни издания и публикации в со-
циалните медии, които да направят 
изследователската работа на органи-
зацията по-разпознаваема и по-инте-
рактивна.

Стажантска програма

Центърът за изследване на демокра-
цията предоставя възможности за 
стаж на изявени студенти от различни 
университети. През 2020, годината на 
пандемията от COVID-19, значителен 
брой младежи кандидатстваха за дис-
танционен стаж в Центъра. в началото 
на 2020 г., както и през летните месеци, 
част от стажантите работиха в близка 
до обичайната офис среда, като еки-
път на Центъра им оказваше подкре-
па при организиране на преместване-
то им в София и при ориентирането 
им в сложната ситуация на менящи 
се разпоредби и здравна обстановка. 
Стажантите, които сътрудничиха из-
цяло в онлайн среда, станаха част от 
виртуалното офис пространство, като 
експертите на Центъра се стараеха въз-
можно най-пълноценно да ги приоб-
щят към екипа, задачите и духа на ор-
ганизацията. в този несигурен период 
част от стажантите бяха принудени да 
се откажат, а други да си тръгнат и да 
продължат работа дистанционно. По-
пълненията в екипа на Центъра оба-
че бяха много повече, което е доказа-
телство за нарастващата популярност 

на организацията сред академичната 
младеж, и го превръща в един от най-
желаните аналитични институти за 
студентски стаж и подготовка за бъде-
що поприще в областта на обществе-
но-политическите изследвания и пуб-
личното управление.

През годината в Центъра стажуваха 
57 души от 25 страни. освен българ-
ските завършващи и завършили сту-
денти, в Центъра работиха стажанти 
от Албания, босна и херцеговина, 
бразилия, венецуела, гана, германия, 
индия, испания, италия, Канада, 
Китай, Колумбия, Мексико, непал, 
нидерландия, Полша, Румъния, Ру-
сия, САщ, Сингапур, Франция, чили, 
швейцария и швеция. Сред тях има-
ше четирима стажанти, наети в рам-
ките на програмата „европейски уни-
верситети за еС” (EU4EU), която чрез 
професионални стажове съдейства на 
студентите да осъществят по-лесно 
прехода от университетско образова-
ние към заетост, най-вече чрез проек-
ти, финансирани от еС и осъществя-
вани 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 оксфорд-
ския университет, Принстънския уни-
верситет, хагския университет, уни-
верситета в глазгоу и много други.

Центърът привлича талантливи сту-
денти от най-различни академични 
области. всеки стажант получава въз-
можност да напише кратък темати-
чен анализ (под наставничеството и с 
бележки от експертите на Центъра), 
свързан с областта, в която следва, и/
или с бъдещите му професионални 
цели.

През 2020 г. програмите на Центъра 
активно ангажираха стажанти във 
всички свои ключови дейности, като 
събиране и анализ на публикуваната 
информация, събиране на данни, пре-
глед на литературата и отразяване на 
събития, организирани от Центъра. 
По този начин стажантите придоби-
ваха практически умения и задълбо-
чени познания в следните области:

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

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

• противодействие на радикализа-
цията и насилствения екстреми-
зъм; превенция на радикализация-

та в затворите, борба с трафика на 
наркотици, оценка на заплахите от 
организирана престъпност;

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

През 2020 г. стажантите участваха и в 
подготовка и провеждане на анкети и 
обработка на събрани качествени дан-
ни. те бяха и активни участници в из-
готвянето и подаването на документи 
за участие в проекти с европейско фи-
нансиране и тръжни процедури, като 
подпомагаха цялостния процес от 
изготвянето на проектната документа-
ция до изпълнението на проекта и по 
този начин трупаха ценен опит. Пуб-
личните събития на Центъра, които 
през по-голямата част от годината се 
провеждаха в онлайн среда, също се 
осъществяваха с незаменимото учас-
тие на стажантите, които имат добри 
дигитални умения и владеят съвре-
менните начини за комуникация.

Центърът разполага с ясна политика 
и стандарти за въвеждане в работа-
та и наставничество на новопостъ-
пилите стажанти. Стажът им в ор-
ганизацията често продължава под 
формата на трудова заетост на изсле-
дователски и експертни позиции в 
самата организация или в други ин-
ституции, или е последван от прием 
в елитни университети или в схеми 
за допълнителна заетост и/или обра-
зование. Продължителността на ста-
жа варира от два до шест месеца. на 
стажантите се предоставя изчерпа-
телна информация, която да улесни 
приспособяването им към особено-
стите на организацията или, за чуж-
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„Прекарах шест месеца като стажантка в Икономическата програма на Цен-
търа 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 уме-
ния 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 събития-
та на Центъра, посветено на руското влияние в Европа. Наставникът ми ме 
представи и на дипломат от родината ми Венецуела, което беше едно от най-
ценните преживявания по време на стажа ми.

Стажът протече с усещането за комфорт и принадлежност към екипа. Не-
прекъснато 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 вдъхно-
вение и които проявяваха искрен интерес към моята история и към живота 
на всички останали стажанти. Затова бих препоръчала Центъра за изследва-
не 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.

дестранните студенти, към средата и 
условията на живот в българия, а при 
онлайн стажовете – за комуникаци-
онните платформи и инструменти, 
които Центърът използва. При нае-
мане на стажанти се прилагат стан-
дартизирани модели и процедури за 
разработване на планове за действие 
на всеки от тях. тези планове съдър-
жат срокове и показатели за оценка 
на работата на стажанта, по които 
се определя дали стажът е бил успе-
шен. По тях се прави оценка на сил-
ните страни и възможностите, които 

стажът предоставя както за студента, 
така и за организацията. 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 ин-
формация почти в реално време. По 
този начин те бяха напълно приоб-
щени към Центъра, с възможност да 
участват в дискусии, да получават 
актуална информация за хода на ра-
ботата в организацията, както и за 
предстоящи срещи и уебинари.
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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 корупци-
онни скандали от последните 3 години в Италия в секторите на инфраструк-
турата, търговията с лекарства и търговията с горива, както и сравняване на 
официалните уебсайтове и моделите на гласуване на българските евродепута-
ти 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 неве-
роятно отдадените на работата си експерти от Икономическата програма. 
Въпреки че работех дистанционно заради пандемията, директорът на про-
грамата 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 раз-
лична специалност. Да си сътруднича с тях беше забавно, вълнуващо и полезно. 
Искам да изразя благодарността си към екипа за цялата информация и съве-
ти, 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 внима-
ние 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 демо-
крацията. За мен той беше от голяма полза, тъй като бях активно ангажира-
на 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 тема-
тичен спектър на задачите ми отразява богатството от теми, по които Цен-
търът 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. Изпъл-
нявайки множество различни задачи в този процес, успях да науча неимоверно 
много и да се вдъхновя да специализирам в тази област.
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Консултантските звена на Центъра: 
„Витоша Рисърч” и „Проект 1“

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 обстанов-
ката. 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 бо-
гат 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.

„витоша Рисърч” еоод и „Проект 1” 
еоод са 100 % собственост на Центъ-
ра и формират групата на Центъра за 
изследване на демокрацията. „витоша 
Рисърч” еоод започва своята дейност 
като социологическа програма на 
Центъра и е обособено като отделно 
дружество през 2000 г. с цел подпома-
гане на дългосрочната финансова ус-
тойчивост на Центъра чрез навлизане 
на пазара на маркетинговите и соци-
ологическите изследвания. управител 
на дружеството е директорът по науч-
ната дейност на Центъра.

„Проект 1” еоод е създаден след 
консултации с одиторската компания 

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

Програмен съвет
д-р Александър Стоянов, директор по научната дейност
Руслан Стефанов, директор, икономическа програма
димитър Марков, директор, Правна програма
д-р 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

Програмна и административна 
структура
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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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Доклад на независимия одитор

До Общото събраниe 
на Центъра за изследване на демокрацията

Доклад върху консолидирания финансов отчет

Извършихме одит на консолидирания финансов отчет на Център за изследване на де-
мокрацията и неговите консултантски звена „Витоша Рисърч‘ ЕООД и „Проект 1“ ЕООД 
(„Групата”), който се състои от консолидиран отчет за финансовото състояние към  
31 декември 2020 г.. консолидиран отчет за всеобхватния доход, консолидиран отчет за 
промените в собствения капитал и консолидиран отчет за паричните потоци за годи-
ната, завършваща на тази дата, както и пояснителни приложения към консолидирания 
финансов отчет, съдържащи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни по-
литики. 

Мнение

По наше мнение, приложеният консолидиран финансов отчет представя достоверно, 
във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Групата към 31 декември 
2020 г., както и консолидираните финансови резултати от дейността и паричните пото-
ци за същата година, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчита-
не (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).

База за изразяване на мнение

Одитът беше извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти 
(МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани по-нататък в раздел 
„Отговорност на одитора“. Ние сме независими от Групата в съответствие с Етичния 
кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти 
по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) и с етичните изисквания на Закона 
за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на одитирането 
на консолидирани финансови отчети в България, като сме се съобразили и с всички 
останали етични стандарти, залегнали в ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Считаме, че 
установените при одита факти са достатъчна и уместна база, върху която можем да си 
съставим мнение.

Допълнителна информация, различна от консолидирания финансов отчет  
и  одиторския доклад 

Отговорност за допълнителната информация носи ръководството. Допълнителната ин-
формация се съдържа в доклада за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава 
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седма от Закона за счетоводството, но не включва консолидирания финансов отчет и 
одиторския доклад към него.

Нашето мнение относно консолидирания финансов отчет не обхваща допълнителната 
информация и ние не правим никакви заключения относно нейната надеждност, освен 
ако това не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Нашата отговорността във връзка с одита на консолидирания финансов отчет се състои в 
това да прочетем допълнителната информация, за да преценим дали тя е в съществено 
несъответствие с консолидирания финансов отчет или с фактите, установени по време 
на одита, и дали не съдържа някакво друго съществено неправилно отчитане. В случай 
че на базата на работата, която сме извършили, достигнем до заключение, че в тази до-
пълнителна информация е налице съществено неправилно отчитане, ние сме длъжни 
да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в  това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване  
Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и задължението ни за докладване съгласно 
МОС, по отношение на доклада за дейността изпълнихме и процедурите, допълва-
щи изискваните по МОС, съгласно Указанията на професионалната организация на 
дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България – Ин-
ститут на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), издадени на 29.11.2016 г. 
(утвърдени от Управителния съвет на ИДЕС на 29.11.2016 г.). Тези процедури засягат 
проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на допълни-
телната информация, които се правят с цел да ни подпомогнат при формирането на 
становище относно това дали допълнителната информация включва оповестяванията 
и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в 
България. 

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

На базата на изпълнените процедури, нашето становище е, че:

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

 ‒ докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от 
Закона за счетоводството;

 ‒ докладът за плащанията към правителствата за финансовата година, за която е 
изготвен финансовият отчет, е предоставен и изготвен в съответствие с изисква-
нията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорност на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този кон-
солидиран финансов отчет в съответствие с МСФО, приети от ЕС, и за системата си за 
вътрешен контрол, каквато то определя като необходима за гарантиране изготвянето на 
консолидирани финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчита-
ния, независимо дали последните се дължат на измама или на грешка.
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При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност 
за оценяване способността на Групата да продължи да функционира като действащо 
предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предпо-
ложението за действащо предприятие, и използвайки счетоводната база на основата на 
предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява 
да ликвидира Групата или да преустанови дейността ѝ, или ако не разполага с друга 
алтернатива, освен да предприеме това действие.

Отговорност на одитора

Ние имаме за цел да установим в разумна степен на сигурност дали финансовият от-
чет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали те се 
дължат на измама или на грешка, и да съставим одиторски доклад, в който изразяваме 
нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, 
но не е гаранция, че ако одитът е извършен в съответствие с МОС, той ще разкрие съ-
ществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат 
да възникнат в резултат на измама или на грешка и се смятат за съществени, ако има раз-
умно основание да се предположи, че самостоятелно или в съвкупност те биха могли да 
окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа 
на този финансов отчет.

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

 ‒ идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в 
консолидирания финансов отчет, независимо дали те се дължат на измама или на 
грешка; разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези ри-
скове и при одита си установяваме факти, които да са достатъчна и уместна база 
за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, 
което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено непра-
вилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включ-
ва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления, 
които въвеждат одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне 
на вътрешния контрол;

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

 ‒ оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на 
приблизителните счетоводни оценки и свързаните с тях оповестявания, направе-
ни от ръководството;

 ‒ правим заключение относно уместността на използване от страна на ръковод-
ството на счетоводната база, въз основа на предположението за действащо пред-
приятие и на установените при одита факти, свързани с евентуалното наличие 
на съществена несигурност относно събития или условия, които биха могли да 
породят значителни съмнения за способността на Групата да функционира като 
действащо предприятие. Ако достигнем до заключение, че е налице съществена 
несигурност, сме длъжни в одиторския си доклад да привлечем внимание към 
свързаните с тази несигурност оповестявания в консолидирания финансов отчет 
или, в случай че тези оповестявания са неуместни, да променим мнението си. 
Заключенията ни се основават на фактите, установени при одита до датата на 
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завършване на одиторския доклад. Възможно е обаче след тази дата да възникнат 
събития или условия, които да станат причина Групата да преустанови функцио-
нирането си като действащо предприятие;

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

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2021 г.
София
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за финансовото състояние, 31 декември 2020 г.

(Всички суми са в хил.лева) Прил. Към 31 декември 
2020 г.

Към 31 декември 
2019 г.

Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване 5 1 019 1 014
Дълготрайни нематериални активи 6 555 136
Инвестиционни имоти 7 413 418
Общо дълготрайни активи 1 987 1 568

Материални запаси 1 –
Търговски и други вземания 8 425 318
Парични средства и парични еквиваленти 9 4 803 6 037
Разходи за бъдещи периоди 32 –
Общо краткотрайни активи 5 261 6 355

Дългосрочен заем 8 122 –
Краткосрочен заем – 122
Общо дълготрайни финансови активи 122 122

Общо активи 7 370 8 045

Собствен капитал 5 896 5 757

Пасиви
Общо дългосрочни пасиви – –
Задължения към партньори и клиенти 10 30 814
Финансиране за бъдещи периоди 11 1 444 1 474
Общо краткосрочни пасиви 1 474 2 288
Общо пасиви 1 474 2 288

Общо собствен капитал и пасиви 7 370 8 045

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет на 14.07.2021 г. Финансовият отчет е 
подписан от името на Управителния съвет от:  

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
14.07.2021 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2021 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за всеобхватния доход, 31 декември 2020 г.

(Всички суми са в хил.лева) Прил. Към 31 декември 
2020 г.

Към 31 декември 
2019 г.

Приходи от грантове 12 2 313 2 216
Себестойност на продажбите 14 (2 150) (2 268)
Брутна печалба от грантове 163 (52)

Приходи 13 607 5 802
Себестойност на продажбите (606) (2 195)
Брутна печалба 14 164 3 555

Финансови приходи 7 7
Финансови разходи (12) (107)
Нетни финансови разходи 15 (5) (100)

Печалба преди данъци 159 3 455
Разход за данък върху печалбата 16 (19) (345)

Нетна печалба за периода 140 3 110
Друг всеобхватен доход – –

Общ годишен всеобхватен доход 140 3 110

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет на 14.07.2021 г. Финансовият отчет е 
подписан от името на Управителния съвет от:  

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
14.07.2021 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2021 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2020 г.

(Всички суми са в хил.лева) Прил. Към 31 декември 
2020 г.

Към 31 декември 
2019 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Печалба преди данъци 140 3 110

Корекции за: 
Амортизации 52 43

Промени в оборотния капитал:
Търговски и други вземания (111) 1 758
Търговски и други задължения (815) (441)
Нетен паричен поток от  
оперативна дейност (734) 3 414

Платен корпоративен данък (19) (244)
Нетни парични потоци от  
оперативна дейност (753) 4 226

Парични потоци от  
инвестиционна дейност
Покупка на имоти, машини и  
съоръжения и нематериални активи (476) –
Изплатени дивиденти – –
Нетни парични потоци за 
инвестиционната дейност (476) –
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2020 г.

(Всички суми са в хил.лева) Прил. Към 31 декември 
2020 г.

Към 31 декември 
2019 г.

Парични потоци от финансова дейност
Заеми – (200)
Платени главници, лихви и комисионни (5) (115)
Нетни парични потоци за  
финансова дейност (5) (315)

Нетно увеличение/(намаление) на паричните 
средства и паричните еквиваленти (1 234) 3 911
Парични средства и парични еквиваленти  
в началото на годината 6 037 2 126
Парични средства и парични еквиваленти  
в края на годината 9 4 803 6 037

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет на 14.07.2021 г. Финансовият отчет е 
подписан от името на Управителния съвет от:  

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
14.07.2021 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2021 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал, 31 декември 2020 г.

(Всички суми са в хил. лв.) Прил. Неразпределена печалба

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

Салдо на 1 януари 2020 г. 5 757
Нетна печалба за годината 140
Други (1)
Салдо към 31 декември 2020 г. 5 896

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет на 14.07.2021 г. Финансовият отчет е 
подписан от името на Управителния съвет от:  

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
14.07.2021 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2021 г.



11

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2020 г.

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

1. Резюме на дейността

Центърът за изследване на демокрацията (наричан „Центъра“) е организация с идеал-
на цел, със седалище и адрес на управление в Република България. Консолидираният 
финансов отчет на Центъра към 31 Декември 2020 г. обобщава резултатите на Центъра 
и неговите консултантски звена „Витоша Рисърч“ ЕООД и „Проект 1“ ЕООД (наричани 
„Групата”).

Основан в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията насърчава процеса 
на реформи в Европа чрез въздействие върху политиката и гражданското общество. 
Мисията на Центъра за изследване на демокрацията е „изграждането на мостове между 
науката и политиката“ и като независим интердисциплинарен аналитичен институт 
той съчетава широк спектър от знания, умения и възможности. 

Центърът за изследване на демокрацията притежава 100% от капитала на своите кон-
султантски звена „Витоша Рисърч“ ЕООД и „Проект 1“ ЕООД.

„Витоша Рисърч“ ЕООД, създадено през 2000 г., се специализира в изследвания и кон-
султантска дейност в различни сфери: социална и икономическа политика; социални 
анализи и оценки; икономическо и политическо поведение; пазарни проучвания и 
други. 

„Проект 1“ ЕООД е създадено през 2003 г. Неговият основен предмет на дейност е упра-
влението на инвестиционната дейност в недвижими имоти на Групата и управлението 
на проекти, осъществявани извън грантови схеми.

Към 31 декември 2020 г. в Групата работят 27 души управленски и професионален пер-
сонал (включително външни консултанти), 8 души административен персонал и 7 души 
технически персонал..

Годишният финансов отчет на Групата е одобрен от Управителния съвет на 14.07.2021 г.

2. Счетоводна политика

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

2.1. База за изготвяне на  годишния финансов отчет

Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на 
МСФО, приети от ЕС, при спазване принципа на историческата цена.

Консолидираният финансов отчет включва отчетите на Центъра и неговите консултант-
ски звена към 31 декември всяка година. Финансовите отчети на консултантските звена 
се изготвят за същия отчетен период като на организацията майка, използвайки сходни 
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2020 г.

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

счетоводни политики. За целите на консолидацията финансовата информация на Гру-
пата е агрегирана на принципа ред по ред, сумирайки подобните елементи на активи, 
пасиви, приходи и разходи. 

Всички вътрешно-групови сделки, разчети и нереализирани печалби, свързани със 
сделки между компании от Групата, са елиминирани при консолидацията. Нереализи-
раните загуби също са елиминирани, но са взети предвид като индикатор за обезценка 
на прехвърлените активи. Консултантските звена се консолидират напълно от датата на 
придобиване, представляваща датата, на която Групата придобива контрол, и продъл-
жават да се консолидират до датата, на която този контрол се прекрати. Където е необ-
ходимо, счетоводната политика на консултантските звена е променена в съответствие с 
възприетата от Групата политика.

Консултантски звена са всички предприятия (включително предприятия със специал-
но предназначение), в които Групата притежава повече от половина от акциите или 
дяловете с право на глас и върху чиято финансова политика и дейност може да упраж-
нява контрол. При определяне контрола на Групата върху други предприятия е взето 
предвид наличието и ефекта от потенциални права на глас, които се упражняват към 
настоящия момент или са в процес на прехвърляне.

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

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

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

Ако репутацията е разпределена към обект, създаващ парични потоци, и Групата про-
даде дейност в рамките на този обект, то репутацията, свързана с продадената дейност, 
се включва в балансовата стойност на дейността при определяне на печалбата или за-
губата от освобождаването от тази дейност. Репутацията, свързана с освобождаваната 
дейност, се оценява въз основа на относителните стойности на тази дейност и на запазе-
ните дейности от обекта, генериращ парични потоци.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2020 г.

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

Операции с неконтролиращи участия 

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

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата на сче-
товодни приблизителни оценки. При прилагането на счетоводната политика на Група-
та ръководството е използвало собствени преценки. Елементите на финансовите отче-
ти, чието представяне включва по-висока степен на преценка или субективност, както и 
тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително влияние върху 
финансовите отчети като цяло, са представени отделно в Приложение 4.

Нови стандарти и разяснения, приложени от Групата

При изготвянето на този консолидиран финансов отчет не са приложени новите и из-
менени стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансови периоди, 
започващи на и след 1 януари 2020 г.. Ръководството смята, че те засягат финансовия 
отчет на Групата, макар че биха могли да засегнат счетоводното отчитане на операции 
и събития в бъдещи отчетни периоди.

2.2. Сделки в чуждестранна валута 

2.2.1. Функционална валута и валута на представяне

Отделните елементи на финансовите отчети на Групата се оценяват във валутата на ос-
новната икономическа среда, в която Групата извършва дейността си („функционална 
валута“). Годишният финансов отчет е представен в български лева, която е функцио-
нална валута и е валута на представяне.

2.2.2. Сделки и салда

Сделките в чуждестранна валута се представят във функционална валута, като се прила-
га официалния курс на датата на сделката. Печалбите и загубите от промяна във валут-
ните курсове, възникнали в резултат на разплащания по сделки в чуждестранна валута, 
както и от преоценка по заключителен валутен курс на деноминираните в чуждестран-
на валута активи и пасиви, се признават в отчета за доходите. 

2.3. Имоти, машини и съоръжения

Имоти, машини, съоръжения и оборудване са представени по историческа стойност, коя-
то е намалена с начислените  амортизации и загуби от обезценка. Историческата стой-
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2020 г.

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

ност включва всички разходи, които са пряко свързани с придобиването и въвеждането в 
експлоатация на активите.

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

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

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

Сгради 25 години
Машини и съоръжения 3,33 години
Транспортни средства 4 години
Стопански инвентар 2 – 6,67 години

Имоти, машини, съоръжения се амортизират от месеца, следващ датата на придобиване, 
а активите, придобити по стопански начин – от месеца, когато активът е влязъл в експло-
атация.

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

2.4. Нематериални активи

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

Последващи разходи

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

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

2.5. Финансови активи 

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

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите

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

За целите на този финансов отчет краткосрочни са активите с падеж до 12 месеца. През 
годината Групата не притежава такива финансови активи. Групата не притежава такива 
финансови активи към 31 декември 2020 г.

Заеми и вземания 

Заеми и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или определени 
плащания, които не се котират на активен пазар. Те са включени в краткосрочни активи, 
с изключение на тези с падеж повече от 12 месеца след датата на баланса, които се кла-
сифицират като дългосрочни. Заемите и вземанията се включват в категориите „търгов-
ски и други вземания“ и „пари и парични еквиваленти“ в счетоводния баланс. Заемите 
и вземанията се водят по амортизирана стойност, като се използва ефективен лихвен 
процент. 

Финансови активи, държани до падежа

Финансовите активи, държани до падежа, са инвестиции с фиксиран падеж, които ръко-
водството на Групата възнамерява и има възможност да държи до падежа. Тези финансо-
ви активи се класифицират като дългосрочни, с изключение на активи, които са с падеж 
до 12 месеца след датата на баланса и които са признати като текущи  през отчетния 
период. Групата не притежава такива финансови активи.

Финансови активи, на разположение за продажба

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

На датата на баланса Групата оценява дали съществуват обективни доказателства, че фи-
нансов актив или група от финансови активи са обезценени. Тестването за обезценка на 
търговски вземания е описано в Приложение 2.7.
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2.6. Материални запаси

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

2.7. Търговски и други вземания

Търговските вземания се признават първоначално по справедлива цена, а впоследствие 
по амортизирана стойност, определена като се използва метода на ефективния лихвен 
процент и намалена с евентуална провизия за обезценка. Провизия за обезценка се пра-
ви в случай, че съществува обективно доказателство, че Групата няма да бъде в състояние 
да събере всички дължими суми, съгласно първоначалните условия по отношение на съ-
ответния разчет. 

Значими финансови затруднения на задълженото лице, вероятност за банкрут или фи-
нансово преструктуриране или невъзможност за изплащане на дълга (при просрочие 
над 30 дни) се приемат като индикатор, че търговското вземане е обезценено. Сумата на 
провизията е равна на разликата между балансовата стойност на вземането и сегашната 
стойност на очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с първоначалният ефек-
тивен лихвен процент. Балансовата стойност на актива е намалена чрез използването на 
корективна сметка, а стойността на загубата се отразява в отчета за доходите към разхо-
дите за продажба и маркетинг. Когато търговско вземане е несъбираемо, то е отписано 
от корективната сметка на търговските вземания. Последващо възстановяване на стой-
ността, която е отписана, се отразява в намаление на разходите за продажба и маркетинг 
в отчета за доходите. 

2.8. Парични средства и парични еквиваленти

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

2.9. Инвестиционни имоти

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

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

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

2.10. Заеми

Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с направените 
разходи по извършването на транзакцията. Впоследствие заемите се отчитат по амор-
тизируема стойност; всяка разлика между плащанията (нетно от разходите по извърш-
ването на транзакциите) и амортизираната стойност на заема се признава в отчета за 
доходите през периода на заема, като се използва метода на ефективната лихва.

Заемите се класифицират като краткосрочни задължения, освен ако Групата има без-
условно право да отсрочи уреждането на задължението за период най-малко 12 месеца 
след датата на счетоводния баланс.

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

2.11. Отсрочени данъци

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

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

2.12. Доход на наетите лица при пенсиониране

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотно-
шение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигури-
телен стаж, към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работодателят 
е задължен да му изплати обезщетение в размер на минимум две и максимум шест 
брутни месечни заплати, ако работникът или служителят е бил нает от Групата над 10 
години. Към 31 декември 2020 г. Групата не е отчела такива задължения. 

2.13. Признаване на приходите

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

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

Продажби на услуги

Приходите от договори с цени, определени според изразходеното време и извършените 
разходи, се осчетоводяват в отчета за доходите пропорционално на степента на осъщест-
вяване на операцията към датата на баланса. Приходите се признават според договорено-
то възнаграждение за отработените часове. При договори с фиксирано време приходът 
се признава според съотношението на отработените часове спрямо общите часове, които 
трябва да бъдат отработени.

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

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

Приходи от грантове и финансирания 

Грантове и финансирания от финансиращи организации се признават първоначално 
като отсрочен приход, ако съществува разумна степен на сигурност, че те ще бъдат по-
лучени и Групата ще може да изпълни условията, свързани с усвояването на финансира-
нето. Финансиранията, които покриват разходите на Групата, свързани с изпълнението 
на проекта, се признават в отчета за доходите на систематична база в периода, в който се 
признават разходите за неговото изпълнение. Финансиранията, които покриват разхо-
дите на Групата, свързани с придобиване на активи, се признават в отчета за доходите 
на систематична база през полезния живот на актива.

Приходи от лихви

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

2.14. Разпределение на дивиденти

Групата не разпределя дивиденти.

3. Управление на финансовия риск

3.1. Въздействие на глобалната икономическа обстановка

През 2020 г. пандемията от COVID-19 засегна сериозно световната икономика. Стра-
ните от Европейския съюз, включително и България, отбелязаха дълбок спад, свързан 
с нарушаване на свободното движение на хора и стоки и увеличаване на безработица-
та. Шокът от предприетите противоепидемични мерки беше смекчен от същественото 
разхлабване на паричните и бюджетните ограничения в световен и в европейски ма-
щаб. Българското правителство също прие мерки за предпазване на икономическия 
ръст, макар и по-ограничени. Очакванията за следващите две години са развитието на 
COVID кризата в глобален мащаб да продължи да бъде основен фактор, определящ 
икономическата активност. Перспективите за икономическия растеж пред България в 
краткосрочен и средносрочен план остават несигурни. Тази несигурност се засилва от 
политическата криза в страната и невъзможността да се сформира редовно правител-
ство.

На ниво Европейски съюз през май 2020 г. бе предложен обширен план за възстановява-
не от икономическите и социални щети, причинени от пандемията от COVID-19. Част 
от средствата, заложени в него, бяха алокирани от други пера в бюджета на Комисията. 
Това наложи преструктуриране на част от фондовете, по които Групата е бенефициент, 
и пренасочването им към преодоляване на здравната криза и непосредствените после-
дици от пандемията, което би могло да доведе до свиване на възможностите за канди-
датстване по темите, които се анализират в организацията. Рискът през 2021 – 2022 г. в 
тази насока се засилва и от прехода в ЕС от един към следващ програмен период, което 
обикновено води до забавяне в оповестяването на нови възможности за финансиране. 
От друга страна, Групата е бенефициент по над 10 проекта по програма „Хоризонт 
2020“ (общ бюджет на програмата – 80 млрд. евро), а бюджетът на нейния приемник 
за следващите 7 години –  „Хоризонт Европа“, е рекорден (95,5 млрд. евро). Този факт 
вероятно ще има положително влияние върху дейността на Групата.

Бъдещото икономическо развитие на България зависи значително от ефективността на 
икономическите, финансовите и паричните мерки, които правителството предприема, 
както и от данъчните, регулаторните и политическите промени. През 2020 г. политиче-
ската нестабилност в страната запази мащаба си. България продължава да е кандидат 
за приемане в Шенген и Еврозоната, но процесите вероятно ще продължат да протичат 
със затруднения и отклонения от първоначалните планове.
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През 2020г. България се присъедини към валутно-курсовия механизъм ERM ІІ с цел 
сближаване на икономиката с тази на Еврозоната, като поредна стъпка преди оконча-
телното приемане на еврото. Към момента то е втората глобална резервна валута след 
долара. Перспективите за приемането на еврото са то да се случи през 2024 г., което 
би засилило инвеститорския интерес към страната и вероятно би имало положителен 
ефект за организации като Групата. Над 50% от сумите по банковите сметки на Групата 
са в еврови сметки. От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ започна да осъществява пряк надзор над 
значимите кредитни институции в страната. Банковите сметки на Групата са в институ-
ции, които попадат в списъка, което носи допълнителна сигурност.

Ръководството не е в състояние да предвиди всички промени, които биха имали влияние 
върху сектора и по–широко върху икономиката, и следователно – какъв би бил техния 
ефект върху бъдещото финансово състояние на Групата. Анализът сочи, че в краткосро-
чен и средносрочен план рисковете са повишени и средата за развитие като цяло вероятно 
ще продължи да бъде нестабилна, макар и все още благоприятна за организацията. Ръ-
ководството ще продължи да следи тези рискове текущо и да взима всички мерки за под-
държане на стабилността и развитието на дейността на Групата в настоящата обстановка.

3.2. Фактори на финансовия риск

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

3.2.1. Пазарен риск

Валутен риск

Групата не е изложено на валутен риск, тъй като повечето транзакции в чуждестранна 
валута са деноминирани в евро. Към момента курсът на еврото е фиксиран към този на 
българския лев. През 2020 г. Групата осъществяваше няколко проекта с финансиране в 
щатски долари, като поради неблагоприятните курсове на долара към българския лев 
претърпя известни загуби, но цялостното финансово състояние на Групата не бе сери-
озно засегнато.

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

Ценови риск

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

Групата повиши своите лихвоносни активи, но поради отрицателното лихвено равни-
ще, наложено на банките, няма изгледи това да доведе до повишаване на разходите за 
поддръжка на наличните финансови средства, като може дори да предизвика налагане 
на наказателна лихва за свръхликвидност. Групата разглежда лихвената си експозицията 
регулярно и взима под внимание съответния риск.

3.2.3. Кредитен риск

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

3.2.4. Ликвиден риск

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

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

Към 31 декември 
2020 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

Търговски и други 
задължения 30 – – –
Към 31 декември 
2019 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

Търговски и други 
задължения 844 – – 200

4.  Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки

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

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

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

Обезценка на вземания

Обезценката на вземания се прави съобразно очакванията на ръководството за събира-
емостта на вземанията. Към датата на изготвяне на отчетите, ръководството прави пре-
глед на съществуващите вземания и преоценява тяхната събираемост.

5. Имоти, машини и съоръжения

Отчетна 
стойност

Към 31 декември 
2019 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2020 г.

Земя 413 – – 413
Компютри 268 19 – 287
Транспортни 
средства 243 – – 243

Стопански 
инвентар 111 – – 111

Други активи 8 – – 8
Разходи за 
придобиване 599 – – 599

Общо 1 642 19 – 1 661

Амортизация Към 31 декември 
2019 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2020 г.

Земя 29 – – 29
Компютри 255 11 – 266
Транспортни 
средства 243 – – 243

Стопански 
инвентар 99 3 – 102

Други активи 2 – – 2
Разходи за 
придобиване – – – –

Общо 628 14 – 642
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Балансова 
стойност

Към 31 декември 
2019 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2020 г.

Земя 384  – – 384
Компютри 13 8 – 21
Транспортни 
средства – – – –

Стопански 
инвентар 12 (3) – 9

Други активи 6 – – 6
Разходи за 
придобиване 599 – – 599

Общо 1 014 5 – 1 019

6. Нематериални активи

Отчетна 
стойност

Към 31 декември 
2019 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2020 г.

Софтуер 524 – – 524
Други 202 454 – 656
Общо 726 454 – 1 180

Амортизация Към 31 декември 
2019 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2020 г.

Софтуер 521 – – 521
Други 69 35 – 104
Общо 590 35 – 625

Балансова 
стойност

Към 31 декември 
2019 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2020 г.

Софтуер 3 – – 3
Други 133  419 – 552
Общо 136  419 – 555
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7. Инвестиционни имоти

2020 г. 2019 г.
Към 1 януари
Балансова стойност в началото на периода 418 354
Разходи за амортизация (5) 64
Балансова стойност в края на периода 413 418

Към 31 декември
Отчетна стойност 511 513
Натрупана амортизация (98) (95)
Балансова стойност 413 418

Инвестиционните имоти на Групата представляват земи и сгради, придобити в периода 
2005–2006 година. Инвестиционните имоти се представят в баланса на Групата по 
историческа стойност, намалена с начислените амортизации и загуби от обезценка.

8. Търговски и други вземания

Към 31 декември
Краткосрочни вземания 2020 г. 2019 г.
Търговски вземания 368 313
Обезценка на търговски вземания – –
Търговски вземания, нето 368 313
Възстановен ДДС 54 –
Други 3 5
Общо вземания 425 318

Към 31 декември
Заеми 2020 г. 2019 г.
Дългосрочен заем 122 –
Краткосрочен заем – 122
Обезценка на търговски вземанияs – –
Общо дългосрочни вземания 122 122

Балансовата стойност на търговските и други вземания е близка до тяхната справедлива 
стойност.
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9. Пари и парични еквиваленти

Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Пари в брой 17 10
Парични средства по разплащателни сметки 4 786 6 027
Общо 4 803 6 037

10. Търговски и други задължения

Към 31 декември
Краткосрочни задължения 2020 г. 2019 г.
Задължения към клиенти 1 40
Възнаграждения и социални осигуровки 14 12
Корпоративен данък 6 105
Други 9 657
Общо 30 814

11. Финансиране за бъдещи периоди

Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Европейска комисия (ЕК) – Устойчива младеж 
срещу крайнодесни екстремистки послания онлайн 
(YouthRight On) 5 103

ЕК – Оценка на завладяването на държавата и мони-
торинг на антикорупционните политики на сектор-
но равнище (SceMaps) 16 154

ЕК – Подкрепа на дяловото участие на енергоoпо-
требителите във ВЕИ инсталации (SCORE) – 29

ЕК – Усъвършенстване на подхода на наказателното 
правосъдие към жертвите на престъпления (RE–
JUST) – 26

ЕК – Обучение на адвокати, прокурори и съдии 
за гарантиране на по-добра защита на правата на 
мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора 
(TRAIN PRO RIGHTS) 6 4
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Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

ЕК – Ефектът на новите технологии, социалните 
медии и възприятията на населението върху мигра-
ционните потоци и сигурността в ЕС. Създаване на 
работещи мерки за противодействие, инструменти 
и практики (PERCEPTIONS) 81 85

European Climate Foundation (ECF) – Калкулаторът 
на ЕС като средство за оценка на дългосрочните 
перспективи за декарбонизацията в България (Про-
ект № G-1905-59479) – 8

Европейска фондация за климата – Оценка на ки-
тайското икономическо влияние в Централна и 
Югоизточна Европа (Проект № G-2004-60312) 37 –

Европейска фондация за климата – Насърчаване на 
зеления преход в България чрез подкрепа на работа-
та на Консултативния съвет във връзка с  
Европейския зелен пакт (Проект № G-2005-60565) 26 –

Европейска фондация за климата – Дългосрочни 
перспективи за декарбонизацията в България (Про-
ект № G-2009-60916) 38 –

Европейска фондация за климата – Оценка на въз-
можностите за използване на ветрогенератори в 
българската акватория на Черно море (Проект  
№ G-2009-60941 19 –

Немско сдружение за международно сътрудничест-
во (GIZ) – Диалог за енергийния преход в  
Югоизточна Европа (EUKI) – 36

Националeн фонд за демокрация – Анализ и  
противодействие на зловредното чуждo влияние  
(Договор № 2019-1170) – 70

Националeн фонд за демокрация – Анализ и  
противодействие на зловредното чуждo влияние  
(Договор № 2018-1170) – 27

Партньорство за отворена информация – Подобря-
ване на техническия и изследователския капацитет 
на Центъра за изследване на демокрацията за про-
тиводействие на информационните манипулации – 15
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Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Фондация „Институт „Отворено общество“ –  
София“ – Противодействие на битовата престъпност 
чрез мониторинг и повишаване на гражданската ос-
ведоменост – 13

Фондация „Отворено общество“ (Лондон) –  
Подпомагане на достъпа и използването на мерките 
по програма „Гаранция за младежта“ от ромската 
младеж в България, Унгария и Румъния (Mind the 
Gap!) – 3

Филип Морис Интернешънъл – Незаконната тър-
говия с тютюневи изделия и балканският маршрут: 
преодоляване на институционалните слабости и 
корупцията – 36

Други 62 –

Общо финансирания по проектни действия 1 430 1,470

Финансиране на дълготрайни активи 14 4

Общо финансиране за бъдещи периоди 1 444 1 474

12. Приходи от грантове

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

Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Фондация „Институт „Отворено общество“ – Со-
фия“ – Противодействие на битовата престъпност 
чрез мониторинг и повишаване на гражданската ос-
ведоменост 201 20

Европейска фондация за климата – Стратегически 
инвестиционен план 2019 (Проект № G-1909-59630) – 54

Националeн фонд за демокрация – Анализ и проти-
водействие на зловредното чуждo влияние (Договор 
№ 2019-1170) 141 14

ЕК – Противодействие на антициганските прояви 
чрез обучение на специалисти и овластяване на 
ромската общност (Latcho Drom) 15 8
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Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

ЕК – Обучение на адвокати, прокурори и съдии 
за гарантиране на по-добра защита на правата на 
мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора 
(TRAIN PRO RIGHTS) 23 20

ЕК – Ефектът на новите технологии, социалните ме-
дии и възприятията на населението върху мигра-
ционните потоци и сигурността в ЕС. Създаване на 
работещи мерки за противодействие, инструменти и 
практики (PERCEPTIONS) 43 6

ЕК – Прилагане на Стокхолмската програма в 
случаите на тероризъм и радикализация (FAIRNESS) 33 3

Държавен департемент на САЩ – Разобличаване на 
руските информационни операции в бившите со-
циалистичсеки държави: автоматизиран анализ, мо-
ниторинг и оценка на уязвимостта (HADES) 61 45

Мрежа на европейските фондации – Провокации и 
устойчивост: предизвикателства и отговори на руска-
та дезинформация в Западна и Централна и Източна 
Европа 86 52

ЕК – Сътрудничество между съдебните и полицей-
ските органи по превенция на радикализацията, во-
деща до тероризъм  (JP-COOPS) 10 14

ЕК – Оценка на завладяването на държавата и мони-
торинг на антикорупционните политики на сектор-
но равнище (SceMaps) 130 115

ЕК – Изграждане на умения у младежите за справяне 
с крайнодесния екстремизъм онлайн (YouthRightOn) 97 115

ЕК – Услуги за мигранти, подпомогнати от ИКТ 
(MIICT) 62 64

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

Националeн фонд за демокрация – Анализ и 
противодействие на зловредното чуждo влияние  
(Договор № 2018-1170) 27 213

ЕК – Нелегални парични потоци и жертви на трафик 
на хора с цел трудова експлоатация (FLOW) 75 70
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Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

ЕК – Мрежа за превенция на нетолерантността и гру-
повата омраза в Централна и Източна Европа (CEE 
Prevent Net) 9 11

ЕК – Разработване и прилагане на Харта на 
многообразието в България (DIVERSE.BG) 52 74

ЕК – Към по-ефективна защита на правата и достъп 
до правосъдие за жертви на престъпления (JUSTICE 
FOR WOMEN) 14 33

ЕК – Сътрудничество между структурите за борба с 
трафика на хора и засегнатите икономически секто-
ри за противодействие на веригите за трафик (NET-
COMBAT-THB CHAIN) 27 42

ЕК – Стратегическа оценка на сътрудничеството 
между съдебните и полицейските органи (SAT-LAW) 30 53

ЕК – Нарушители с психо-социални и интелектуал-
ни увреждания: идентифициране, оценка на потреб-
ностите и равнопоставеност (OPSIDIANET) 67 62

ЕК – Адаптиране на обучението за изграждане на 
приобщаваща образователна среда (ALICE) – 62

ЕК – Свободно движение в ЕС – правата на еднопо-
лови двойки с официално признат брак или съжи-
телство – 36

ЕК – Подкрепа на дяловото участие на енергоoпотре-
бителите във ВЕИ инсталации (SCORE) 92 85

ЕК – Превенция и противодействие на расизма и ксе-
нофобията чрез социална ориентация на чуждите 
граждани (RACCOMBAT) – 48

ЕК – Подобряване на положението на пострадалите 
от престъпления и на взаимодействието между заин-
тересованите страни (PRO VICTIMS JUSTICE) – 25

ЕК – Гражданското общество за добро управление и 
антикорупция в Югоизточна Европа: изграждане на 
капацитет за мониторинг, застъпничество и повиша-
ване на осведомеността  (SELDI) 57 38

ЕК – Съдебна стратегия за противодействие на всич-
ки форми на насилствен екстремизъм в затворите 
(J–SAFE) 33 29
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Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Немско сдружение за международно сътрудничество 
(GIZ) – Диалог за енергийния преход в Югоизточна 
Европа (EUKI) 86 56

ЕК – Радикализация, секуларизъм и управление на 
религиите – сближаване на европейските и азиатски-
те перспективи (GREASE) 128 82

Министерство на вътрешните работи (МВР) – Оценка 
на заплахите от организирана престъпност в Бълга-
рия (BOCTA) – 76

ЕК – Подпомагане на Европейския енергиен съюз 
чрез анализ на мотивите за индивидуалния и колек-
тивен енергиен избор в Европа (ENABLE.EU) – 149

ЕК – Интегриран подход за превенция на радикали-
зацията в общността, пробационните служби и за-
творите (INTEGRA) 19 41

ЕК – Подпомагане интеграцията на жени, получили 
международна закрила, чрез разработване и 
прилагане на комплексни интеграционни програми 
за обучение (INTEGRA TRAIN) – 33

Център за международно частно предприемачество –  
Постигане на икономическа устойчивост чрез прео-
доляване на недостатъците в управлението – 43

ЕК – Оценка на риска от изолация на заподозрените 
лица и обвиняемите (ARISA) – 46

Фондация „Отворено общество“ (Лондон) – Подпо-
магане на достъпа и използването на мерките по 
програма „Гаранция за младежта“ от ромската мла-
деж в България, Унгария и Румъния (Mind the Gap!) – 57

Фондация „Смит Ричардсън“ – Кремълският наръч-
ник 2: Съучастниците – 28

ЕК – Разработване на интердисциплинарен подход 
за противодействие на престъпленията при общест-
вените поръчки: право, икономика, конкуренция и 
администрация – –



31

Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2020 г.

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

Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Институт „Отворено общество“ (Будапеща) – 
Завладяване на държавите в Европа: мониторинг 
на рисковете и формиране на политики за 
противодействие – 72

ЕК – Усъвършенстване на подхода на наказателно-
то правосъдие към жертвите на престъпления (RE–
JUST) 29 –

ЕК – Екстремизмът и условията, които го пораждат, 
в обществата от Близкия Изток, Северна Африка и 
Балканите (CONNEKT) 97 –

ЕК – Оценка на риска от изолация на заподозрени и 
обвиняеми лица: ролята на медиите (ARISA 2) 36 –

ЕК – Методология за оценка на националната готов-
ност за злоупотреба с химични, биологични, ради-
ологични и ядрени материали и познания (MASC–
CBRN) 60 –

ЕК – Преодоляване на антиджипсизма чрез овлас-
тяване на ромите за противодействие на дезинфор-
мацията и фалшивите новини в България (Care for 
Truth) 31 –

EK – Алтернативни мерки на задържането по време 
на досъдебното производство: осведоменост и съ-
трудничество между съдебните органи за постигане 
на общи стандарти (PRE–TRIAD) 32 –

Европейска фондация за климата – Оценка на ки-
тайското икономическо влияние в Централна и Юго-
източна Европа (Проект № G-2004-60312) 35 –

Други проекти 317 119

Общо приходи от проекти 2 289 2 216

Приходи от безвъзмездни дарения 7 130

Приходи от регулирана дейност – 70

Други приходи 17 7

Общо приходи 2 313 2 423
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13. Приходи

Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Продажби на услуги 606 683
Приходи от безвъзмездни дарения 1 338
Приходи от продажба на активи – 4 694
Други приходи – 87
Общо приходи 607 5 802

14. Себестойност на продажбите и административните разходи

Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Себестойност на продажбите 2 150 2 268
Административни разходи 606 2 195
Общо разходи 2 756 4 463

В себестойността на продажбите и административните разходи на Групата се включват:

Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Разходи за материали и консумативи 14 18
Външни услуги 857 1 295
Обезценка и амортизация 52 43
Заплати и хонорари 1 562 1 310
Социални осигуровки 226 193
Други разходи 45 555
Отписани (продажба на активи) – 1 049
Общо разходи 2 756 4 463

15. Финансови разходи, нетно

Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Дивиденти – –
Приходи от лихви – (80)
Разходи от лихви 7 –
Лихви, нетно 7 (80)
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Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Печалби от валутно-курсови разлики, нетно – 7
Загуби от валутно-курсови разлики, нетно (9) (18)
Печалби / загуби от валутно-курсови 
разлики, нетно (9) (11)

Други финансови приходи – –
Други финансови разходи (3) (9)
Други финансови разходи, нетно (3) (9)

Финансови разходи, нетно (5) (100)

16. Разходи за данъци

Основните компоненти на разхода за данъци върху дохода за годините, приключващи 
на 31 декември  2019  и 2020 г. са:

Към 31 декември
2020 г. 2019 г.

Текущи данъци 19 345
Разходи за данъци 19 345

Официалната данъчна ставка за 2020 г., определена със Закона за корпоративното 
подоходно  облагане, е 10 % (2019 г.: 10 %). Отсроченият данък е изчислен на база 
временни разлики по балансовия метод, използвайки приложимите данъчни ставки.

Движение на отсрочени данъци през годината 

Баланс на  
1 януари 2020 г.

Приход в отчета 
за доходите

Баланс 
31 декември 2020 г.

Имоти, машини и 
съоръжения – – –
Търговски задължения – – –
Нетни отсрочени 
данъчни активи/
(пасиви) – – –

Данъчните власти могат да извършват проверки на финансовите отчети и 
документация за предходните пет години от настоящия данъчен период и да определят 
допълнителни глоби. Ръководството на Групата не разполага с информация, която би 
довела до значителни задължения в тази област.

През последните години не са били извършвани данъчни проверки.
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17. Сделки със свързани лица

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

През годината са извършени следните транзакции

Свързано лице Транзакции през 
годината

януари –  
декември 31 декември 31 декември

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.
Транзакции Вземания Задължения

Фондация ПИК Договор за наем 81 51 – – – –

„АРК Консултинг“ 
ЕООД

Договор  
за консултантски 
услуги 19 (205) – – – –

„ИР Комуникейшънс“ Договор за заем – (200) – – – –

Българска асоциация  
за оценка на  
политиките Договор за заем – – 142 142 – –

100 (354) 142 142 – –

Сделки с директори и други ръководни лица

Общата сума на изплатените възнаграждения, хонорари и социални осигуровки, вклю-
чени в разходите за външни услуги, са, както следва:

2020 г. 2019 г.
Управителен съвет и Изпълнителен директор 287 280

18. Събития след датата на баланса

Няма значими събития след датата на финансовите отчети на Групата, които да изискват 
специфично оповестяване.




