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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 Bulgaria 

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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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 

www.csd.bg

https://csd.bg/bg/publications/publication/the-shrinking-space-for-media-freedom-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-shrinking-space-for-media-freedom-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-shrinking-space-for-media-freedom-in-southeast-europe/
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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.
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https://www.aceaward.com/
https://www.aceaward.com/
https://seldi.net/
https://seldi.net/
https://seldi.net/
https://seldi.net/cms-data/cms-methodology/
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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 
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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/

