
7

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


