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Център за изследване на демокрацията

Прокарване на мостове между науката и политиката

Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е 
ин-тердисциплинарен институт, който работи за развитието на демо-
кратичните ценности и пазарната икономика. Центърът е независима 
организация, която подкрепя процеса на реформи в България чрез мо-
билизиране на гражданското общество и въздействие върху обществени-
те 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 интегра-
ционни 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 инсти-
туциите 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 из-
следване на демокрацията започна своето съществуване като аналити-
чен център, но през последното десетилетие той се утвърди не само като 
генератор на идеи, а и като активен участник във формирането и осъ-
ществяването 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 упра-
влението 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 со-
циални цели и проекти.
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Увод

Глобалната криза, предизвикана от пандемията през 2020 г., остана основен 
проблем и през 2021 г. Новото нормално се утвърждава все по-трайно в 
ежедневието, променяйки и баланса между традиционния модел на работа 
в офис среда и дистанционно ангажиране. През годината продължихме да 
работим в хибриден формат, без това да наруши ритъма и качеството на 
изследователската дейност в редица ключови области на съвремието:

• противодействие на корупцията и завладяването на държавата – чрез 
създаване на нова регионална платформа за добро управление в Западните 
Балкани и инструменти за мониторинг на завладяването на държавата на 
секторно равнище; анализ на икономическото и медийното авторитарно 
влияние;

• приоритети на доброто управление в държавната енергетика, енергийната 
сигурност, справедливото възстановяване и преход към нисковъглеродна 
икономика;

• оценки на рисковете от организирана престъпност на новите криминални 
пазари; противодействие на радикализацията сред младежите и на десния 
екстремизъм;

• основни права и равенство, многообразие и социално приобщаване, 
интеграция на мигрантите, права и подкрепа за жертвите на престъпления.

Вече над 20 години Центърът за изследване на демокрацията полага усилия 
за изграждане на коалиции и мониторинг на корупцията с цел по-успешно 
противодействие – както на административната, така и на политическата 
корупция. Планът за действие срещу корупцията „Чисто бъдеще“, приет през 
1998 г., получи международно признание и беше възприет в редица страни 
като модел за формулиране на националните приоритети в областта на 
антикорупцията. По онова време българският план за действие беше смятан за 
най-подробния и амбициозен документ от този вид. В рамките на инициативата 
SELDI, създадена през 1999 г. и успешно функционираща до днес, този подход, 
заедно с инструментите за мониторинг на корупцията, беше приложен в 
Югоизточна Европа. Системата за мониторинг на корупцията беше определена 
от ООН за най-добрата национална система за наблюдение на корупцията 
и включена в антикорупционния ѝ наръчник. През 2003 г. представител на 
Центъра взе участие в конференцията на високо равнище за подписване на 
Конвенцията на ООН срещу корупцията, на която беше специално представен 
опитът ни в тази област. През последните 5 – 6 години Центърът съсредоточи 
усилията си върху противодействието на политическата корупция и нейното 
най-коварно проявление – завладяването на държавата, което представлява 
институционализирана политическа корупция. През това време Центърът 
разработи и приложи в редица европейски страни своя иновативен инструмент 
Диагностична оценка на завладяването на държавата. 

Именно поради тези причини екипът на Центъра е изключително удовлетворен, 
че 2021 се оказа повратна година за предприемане на решителни политически 



действия срещу корупцията в световен мащаб. Водеща роля в тези усилия 
играят САЩ, където борбата с корупцията е издигната в ключов елемент 
на националната сигурност. Европейският съюз също започна да въвежда 
по-мащабни антикорупционни мерки и политики. Това дава надежда, че с 
обединени усилия правителствата и гражданското общество ще съумеят да 
ограничат корупцията и транснационалната организирана престъпност и да 
спрат възхода на авторитаризма и подкопаването на устоите на правовата 
държава. 

София, януари 2022 г. д-р Огнян Шентов
 Председател на Управителния съвет



Част първа
Програми



Тази страница умишлено е оставена празна.
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Правна програма

През 2021 г. Правната програма работи върху четири основни теми: прес-
тъпност и правосъдие, жертви на престъпления, миграция и интеграция, 
и основни права.

• Престъпност и правосъдие. Основен фокус на дейността в тази област 
беше превенцията и противодействието на радикализацията, насил-
ствения екстремизъм и тероризма. Центърът работи още по-активно за 
защита правата на заподозрените и обвиняемите чрез укрепване ролята 
на презумпцията за невиновност в контекста на медийното отразяване 
на наказателното производство и чрез повишаване капацитета на съдеб-
ните и правоприлагащите органи във връзка с разкриването на инфор-
мация по наказателни дела. Положени бяха усилия и за насърчаване на 
използването на алтернативи на предварителното задържане. 

• 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 и бяха организирани обучения и семинари за 
обсъждане на тези въпроси.

• Миграция и интеграция. Основна тема в тази област беше преодо-
ляването на дискриминацията и маргинализацията на уязвими групи 
като мигрантите и ромите. Бяха набелязани начини за по-успешното им 
включване в социалния живот чрез улесняване достъпа до съвременни 
технологии, напр. основни обществени услуги в онлайн среда, гаранти-
ращи граждански и социални права като правото на жилищно наста-
няване, на заетост и на образование. Продължи и изследването на въз-
действието на обществените възприятия върху миграционните потоци 
и свързаните с тях рискове за граничната сигурност.

• Основни права и равенство. Като член на мрежата FRANET на Аген-
цията на ЕС за основните права, Центърът за изследване на демокраци-
ята събира данни и информация за сравнителните изследвания на Аген-
цията, като през годината се съсредоточи върху: децата в наказателното 
производство, условията за задържане, миграцията и последиците на 
пандемията от COVID-19 върху основните права. Центърът продължи 
да популяризира националната Харта за многообразието, която беше 
подписана от нови организации. Беше връчена и първата награда за 
многообразие на работното място.



12

I. Престъпност и правосъдие

През 2021 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. 

С цел разработване на механизъм 
за вземане на решения по случаи 
на радикализация, който да под-
помогне служителите на затворите и 
пробационните служби в процеса по 
изпълнение на наказанията, на 21 де-
кември 2020 г., Центърът за изследва-
не на демокрацията проведе онлайн 
обучение за противодействие на ра-
дикализация в затворите. Събитието 
беше насочено към служители в пе-
нитенциарната система и беше ор-
ганизирано в партньорство с Главна 
дирекция „Изпълнение на наказани-
ята“, Министерство на правосъдието, 
България, и експерти от Министер-
ството на правосъдието на Италия. В 
рамките на обучението бяха разгледа-
ни технологии за интерактивна про-
фесионална подготовка, включително 
симулативни упражнения с елементи 
на виртуална реалност. 

С оглед трансграничния характер на 
тероризма и радикализацията, Цен-
търът продължи да работи за насър-
чаване на трансграничното сътруд-
ничество между компетентните 
служби в държавите от ЕС чрез раз-
ширяване на съществуващите мрежи 
за обучение и разработване на инстру-
менти за изграждане на капацитет в 
тази област, които могат да се моди-
фицират и адаптират към условията в 
съответната страна. За тази цел бе из-
ползвана разработената методология 
за подготовка на обучаващи, приложе-
на в поредица обучения на служители 
на компетентните органи. Центърът 

продължи работа и по темата за при-
лагане на Стокхолмската програма в 
случаи на тероризъм и радикализа-
ция с цел да подпомогне хармониза-
цията на политиките и практиките за 
противодействие на радикализацията 
и тероризма със стандартите за спаз-
ване на процесуалните права. С оглед 
по-добро информиране и ангажиране 
на обществеността и неправителстве-
ния сектор, бяха изготвени няколко 
публикации относно прилагане зако-
нодателството в областта на правата 
на човека на отделните етапи на нака-
зателното производство по свързани с 
тероризъм дела. Сред тях са две срав-
нителни правни изследвания, първото 
от които засяга прилагането на Сток-
холмската програма при наказателни 
производства, свързани с тероризъм, 
а второто – правния и политическия 
контекст за укрепване на процесуал-
ните права в контекста на тероризма. В 
отделна брошура се разглежда обмена 
на информация за заподозрени и об-
виняеми в тероризъм лица в контекста 
на Стокхолмската програма. 

https://csd.bg/bg/events/event/sdebna-strategija-za-protivodeistvie-na-nasilstvenija-ekstremizm-v-zatvorite/
https://csd.bg/bg/events/event/sdebna-strategija-za-protivodeistvie-na-nasilstvenija-ekstremizm-v-zatvorite/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research-1/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research-1/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research-1/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/data-sharing-on-terror-related-crime-suspects-and-accused-persons-in-the-context-of-the-stockholm-pr/
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С цел насърчаване на капацитета на 
съдебните и полицейски органи в 
България за ефективно прилагане на 
инструментите за международно съ-
трудничество по наказателноправни 
въпроси Центърът насочи усилия-
та си към популяризирането на Ев-
ропейската заповед за разследване 
(ЕЗР). След проведеното през 2020 г. 
практическо съдебно занятие, през 
2021 Центърът разработи информа-
ционна справка за ЕЗР и престъпле-
нията, свързани с изпиране на пари, 
и публикува два блог поста – за връз-
ката между ЕЗР и основните права и 
за практическите аспекти на прилага-
нето на ЕЗР в България. Експерти на 
Центъра участваха и в конференция-
та за обмен на добри практики в тази 
област, проведена във Венеция на 22 – 
23 септември 2021 г.

В областите престъпност и правосъ-
дие Правната програма продължи да 
работи по друга своя основна тема – 
правата на лицата, заподозрени 
или обвинени в извършване на 

престъпление. Съвместно с парт-
ньори от Италия, Испания и Гърция, 
Центърът анализира връзката меж-
ду презумпцията за невиновност и 
медийното отразяване на наказател-
ните дела и най-вече последиците за 
заподозрените и обвиняемите лица 
от твърде обширното публикуване на 
информация за наказателното произ-
водство и от начина, по който медии-
те го отразяват. През 2021 г. Центърът 
публикува поредица доклади върху 
различни проблеми на прилагане-
то на презумпцията за невиновност 
в придобили широка публичност 
наказателни дела. Сборникът „През-
умпцията за невиновност и медийно-
то отразяване на наказателни дела“ 
(публикуван и в интерактивен вари-
ант на английски език и придружен 
с видео) се състои от статии, всяка от 
които се фокусира върху определен 
аспект на темата, включително съдеб-
ната практика на Европейския съд по 
правата нa човека и отразяването на 
дела за тероризъм. Издаден беше и 
доклад, който представя редица кон-

https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/08/01/strategicheska-ocenka-za-sdebno-i-policeisko-strudnichestvo/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/08/01/strategicheska-ocenka-za-sdebno-i-policeisko-strudnichestvo/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/08/01/strategicheska-ocenka-za-sdebno-i-policeisko-strudnichestvo/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2021/07/07/evropeiskata-zapoved-za-razsledvane-i-osnovnite-prava-v-blgarija/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2021/02/24/evropeiskata-zapoved-za-razsledvane-praktikata-v-blgarija/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2021/02/24/evropeiskata-zapoved-za-razsledvane-praktikata-v-blgarija/
https://drive.google.com/file/d/18OkCYunyY7_tgM1t5nCb7apO1J5bSSeT/view
https://drive.google.com/file/d/18OkCYunyY7_tgM1t5nCb7apO1J5bSSeT/view
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://arisa-project.eu/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://arisa-project.eu/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://www.youtube.com/watch?v=vRCgQ0sjoz4
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ми доклада в тази област: „Анализ на 
законодателството и въздействието на 
задържането под стража“ и „Алтер-
нативи на предварителното задържа-
не: проучване на добрите практики“.

Напредъкът на науката и техноло-
гиите през 21-ви век поставя много-
лики предизвикателства в сферата 
на сигурността и правото, тъй като 
може да провокира задълбочаването 
на вече познати или появата на нови 
видове престъпления. Центърът за 
изследване на демокрацията продъл-
жи да работи за преодоляването им 
чрез разработване и въвеждане на 
методология за оценка на национал-
ния капацитет за противодействие на 
злоупотребата с химически, биоло-
гични, радиологични и ядрени ма-
териали и информация. Това е начин 
да се разширят познанията за тези ви-
дове заплахи и да се улесни създава-
нето на широкоспектърни, базирани 
на рисковете подходи за укрепване на 
правилата и международните норми 
в тази сфера. 

кретни наказателни дела по случаи от 
различни страни в ЕС и въз основа на 
техния анализ предлага препоръки за 
въвеждане на стандарти за работа на 
съдебните органи и медиите. Анали-
зът поставя акцент върху необходи-
мостта от разработване на междуна-
родни стандарти за предоставяне на 
информация на обществеността, спо-
ред които в медийните репортажи 
строго да се съблюдава презумпцията 
за невиновност при публикуване на 
подробности по неприключени нака-
зателни производства. 

Базирайки се на значителния си опит 
по темата за лишаването от свобо-
да, Центърът продължи да насърчава 
по-широкото използване на алтер-
нативните мерки на задържането по 
време на досъдебното производство, 
най-вече чрез приемане на общи 
стандарти по отношение на основни-
те права при предварителното задър-
жане и алтернативните на него мерки. 
През 2021 г. експертите на Центъра 
участваха в създаването на два значи-

https://csd.bg/bg/publications/publication/legislative-analysis-and-pre-trial-detention-impacts-literature-review/
https://csd.bg/bg/publications/publication/legislative-analysis-and-pre-trial-detention-impacts-literature-review/
https://csd.bg/bg/publications/publication/legislative-analysis-and-pre-trial-detention-impacts-literature-review/
https://csd.bg/bg/publications/publication/pre-trial-detention-alternatives-best-practices-mapping/
https://csd.bg/bg/publications/publication/pre-trial-detention-alternatives-best-practices-mapping/
https://csd.bg/bg/publications/publication/pre-trial-detention-alternatives-best-practices-mapping/
https://masc-cbrn.eu/
https://arisa-project.eu/case-studies/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/04/01/alternative-pre-trial-detention-measures-judicial-awareness-and-cooperation-towards-the-realisation/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/04/01/alternative-pre-trial-detention-measures-judicial-awareness-and-cooperation-towards-the-realisation/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/04/01/alternative-pre-trial-detention-measures-judicial-awareness-and-cooperation-towards-the-realisation/
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насилие в дигитална среда; въвежда-
нето на възстановителното правосъ-
дие в българското право; значението 
на превенцията на виктимизацията 
и на баланса между професионална-
та подготовка на практикуващите и 
подкрепата им за жертвите. Резулта-
тите от изследванията си в тази сфера 
Центърът популяризира на равнище 
ЕС чрез участие и презентация на 
международната конференция „Раз-
говор за травмата. Към наказателно 
правосъдие с фокус върху жертвите“, 
проведена на 17 септември 2021 г.

III. Миграция и интеграция 

Центърът продължи да работи за 
подобряване интеграцията на бежа-
нците и мигрантите чрез въвеждане 
на нови технологии, които улесняват 
комуникацията им с институциите 
и неправителствените организации. 
Съвместно с четиринадесет изследо-
вателски организации, правителстве-
ни агенции и частни компании от 
цяла Европа, Центърът взе участие в 
създаването, поддържането и предос-
тавянето на услуги чрез платформа-
та IMMERSE, на която се публикуват 
широк спектър ресурси и услуги за 
мигранти от обяви за работа до ко-
ординати на важни институции. Екс-
пертите на Центъра изготвиха задъл-
бочен анализ на отзивите за платфор-
мата на потребителите мигранти и 
институции/организации в Испания, 
събрани през последната година, и 
участваха в създаването на академич-
ния наръчник „Информационните 
и комуникационните технологии в 
подкрепа на миграцията –сигурност 
на технологиите и правоприлагане“ 
с ключова глава, посветена на ролята 
на основните заинтересовани страни 
за появата и разпространението на 
наративите в областта на миграцията 
и интеграцията. Изследването беше 
представено от Центъра и универси-

II. Жертви на престъпления

Центърът продължи да полага уси-
лия за подобряване положението за 
жертвите на престъпления, особе-
но на жени, деца и мигранти, чрез 
постигане на ефективността по-ефек-
тивно мултидисциплинарно сътруд-
ничество при защитата им.

С цел адаптиране действията на сис-
темата на наказателното правосъ-
дие към потребностите на жертвите, 
Центърът и негови партньори от Ру-
мъния, Германия, Финландия и Ис-
пания разработиха План за действие 
за развитие на наказателно правосъ-
дие с фокус върху жертвите и прежи-
вяната от тях травма. В документа 
са използвани познания и идеи от 
различни дисциплини като правото, 
криминологията и психологията, а 
основната идея е, че положението на 
пострадалите от престъпления може 
да бъде разбрано и защитено, само 
ако се действа на няколко равнища 
едновременно – чрез законодател-
ство, в наказателното производство и 
в самото общество. Предизвикател-
ствата и перспективите пред жерт-
вите на престъпления в условията 
на пандемията от COVID-19 и поли-
тическата нестабилност в България 
бяха обсъдени на кръгла маса с учас-
тието на представители на правоох-
ранителните органи, Прокуратура-
та, неправителствени организации и 
академичната общност. Като основ-
ни точки бяха отбелязани: нуждите 
от реформа на законодателството, ус-
тановяване на мултидисциплинарно 
сътрудничество и механизми за на-
сочване; подкрепата на жертвите на 
престъпления и по-широкото при-
емане на електронните доказател-
ства; разширяването и адаптирането 
на услугите за най-уязвимите групи 
жертви на престъпления (жени, мо-
мичета, деца и др.); специфичните 
предизвикателства на новите видове 

http://prorefugiu.org/wp-content/uploads/2021/09/RE-JUST-Final-Conference-Agenda-and-Speaker-introductions.pdf
http://prorefugiu.org/wp-content/uploads/2021/09/RE-JUST-Final-Conference-Agenda-and-Speaker-introductions.pdf
http://prorefugiu.org/wp-content/uploads/2021/09/RE-JUST-Final-Conference-Agenda-and-Speaker-introductions.pdf
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/11/01/prouchvane-na-novi-tekhnologii-za-po-dobra-integracija/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/11/01/prouchvane-na-novi-tekhnologii-za-po-dobra-integracija/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/11/01/prouchvane-na-novi-tekhnologii-za-po-dobra-integracija/
https://blackwells.co.uk/bookshop/product/Information-and-Communications-Technology-in-Support-of-Migration-by-Babak-Akhgar-editor-Karen-Latricia-Hough-editor-Yara-Abdel-Samad-editor-Petra-Saskia-Bayerl-editor-Anastasios-Karakostas-editor/9783030932657
https://blackwells.co.uk/bookshop/product/Information-and-Communications-Technology-in-Support-of-Migration-by-Babak-Akhgar-editor-Karen-Latricia-Hough-editor-Yara-Abdel-Samad-editor-Petra-Saskia-Bayerl-editor-Anastasios-Karakostas-editor/9783030932657
https://blackwells.co.uk/bookshop/product/Information-and-Communications-Technology-in-Support-of-Migration-by-Babak-Akhgar-editor-Karen-Latricia-Hough-editor-Yara-Abdel-Samad-editor-Petra-Saskia-Bayerl-editor-Anastasios-Karakostas-editor/9783030932657
https://blackwells.co.uk/bookshop/product/Information-and-Communications-Technology-in-Support-of-Migration-by-Babak-Akhgar-editor-Karen-Latricia-Hough-editor-Yara-Abdel-Samad-editor-Petra-Saskia-Bayerl-editor-Anastasios-Karakostas-editor/9783030932657
https://csd.bg/bg/publications/publication/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems/
https://csd.bg/bg/publications/publication/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems/
https://csd.bg/bg/publications/publication/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems/
https://csd.bg/bg/publications/publication/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems/
https://csd.bg/bg/events/event/zhertvite-na-prestplenija-perspektivi-po-vreme-na-pandemija/
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решения, както и свързаните с миг-
рацията политики, възприятията 
за заплахи и добрите практики за 
справяне с предизвикателствата на 
местно, национално и международ-
но ниво.

В областта на интеграцията и соци-
алното включване, Центърът про-
дължи да насърчава преодоляването 
на отрицателното отношение към 
ромите чрез обучение на специали-
сти, работещи с тази група, и овлас-
тяване представителите на ромската 
общност. През 2021 г. съвместно с 
организации от Италия беше разра-
ботен план за действие, въз основа на 
който да се приложи пилотно модел 
за сближаване между ромските общ-
ности, местните власти, специалисти-
те и гражданското общество. Планът 
има за цел предотвратяване на дис-
криминацията и подкрепа за социал-
ната интеграция в ключови области 
като достъпа до услуги, образование 
и настаняване. 

тета „Шефилд Халъм“ на 18-тата Го-
дишна конференция по въпросите на 
миграцията, интеграцията и социал-
ното сближаване в Европа (IMISCOE) 
(7 – 9 юли 2021 г., Люксембург/он-
лайн).

Центърът продължи работа по още 
една значима съвместна инициати-
ва с 25 изследователски института и 
правоприлагащи органи от 15 стра-
ни, която изследва въздействието 
на новите технологии и социални-
те медии върху разпространените 
в Европа възприятия за различни 
страни. През 2021 г. Правната про-
грама участва в изготвянето на бро-
шурата „Миграция към ЕС. Преглед 
на наративите и подходите“, която 
представя актуални сведения относ-
но миграционните наративи в ЕС 
и подходите към миграцията в 
различните страни членки. В нея са 
картографирани миграционните на-
ративи в Европа като основа за раз-
биране на миграционните потоци и 

Източник: Анализ на Центъра за изследване на демокрацията за миграционните наративи 
(представен на 18-тата конференция IMISCOE (7 – 9 юли 2021 г.).

Цикъл на знанието

Създаване
(формулиране на наратив)

Затвърждаване
(възпроизвеждане на  

наратива)

Въздействие  
(ефект на наратива върху
социалните възприятия)

Цикъл на
знанието 

https://www.imiscoe.org/events/imiscoe-events/925-18th-imiscoe-annual-conference-luxembourg-july-7-9-2021
https://www.imiscoe.org/events/imiscoe-events/925-18th-imiscoe-annual-conference-luxembourg-july-7-9-2021
https://www.imiscoe.org/events/imiscoe-events/925-18th-imiscoe-annual-conference-luxembourg-july-7-9-2021
https://www.imiscoe.org/events/imiscoe-events/925-18th-imiscoe-annual-conference-luxembourg-july-7-9-2021
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/publications/publication/migration-to-the-eu-a-review-of-narratives-and-approaches/
https://csd.bg/bg/publications/publication/migration-to-the-eu-a-review-of-narratives-and-approaches/
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защитата на основните права, систе-
мите за настойничество на непридру-
жени деца и условията в местата за 
задържане на извършители на прес-
тъпления. За шеста поредна 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 
интернет страницата на Агенцията за 
основните права). Продължи публи-
куването и на стартиралата през 2020 
г. поредица доклади относно влия-
нието на пандемията от COVID-19 
върху основните права, като през го-
дината беше издаден седмият поред 
бюлетин. 

През 2021 г. Центърът се включи в 
изследването на Агенцията на ЕС за 
основните права относно процесуал-
ните гаранции в хода на наказател-
ното производство за деца, които са 
заподозрени или обвиняеми. Екс-
перти на Центъра проведоха интер-
вюта със съдии, прокурори, поли-
цаи, адвокати, социални работници, 
психолози и деца, които са страна по 
наказателни дела. Въз основа на тях 
бяха подготвени два доклада, чието 
публикуване предстои. През март 
2021 г. Агенцията публикува докла-
да „Презумпцията за невиновност 
и свързаните с нея права: Гледната 
точка на професионалистите“, който 
представя резултатите от теренната 
работа с участието на Центъра, свър-
зана с презумпцията за невиновност. 
Центърът продължи да подкрепя и 
общата инициатива на Национал-
ния статистически институт и Аген-
цията за основните права, чиято цел 
е разработването на нови подходи за 
събиране на данни за живеещите в 
отдалечени райони, изложени риск 
от нарушаване на правата им. 

Част от дейността на Центъра в облас-
тта а радикализацията също бе насо-

IV. Основни права

През 2021 г. Центърът за изследване 
на демокрацията участва в редица 
дейности, насочени към укрепване 
на основните права в България чрез 
наблюдение и оценка на потенциал-
ните рискове от нарушаването им, 
най-вече в условията на продължава-
що извънредно положение във връзка 
с пандемията от COVID-19.

Националната Харта за многообрази-
ето в България – съвместна инициа-
тива на Центъра и Българския форум 
на бизнес лидерите, която има за цел 
да насърчи приобщаването на ра-
ботното място, беше подписана от 
редица нови неправителствени ор-
ганизации и компании – общо 35 от 
учредяването си през септември 2020 
г. На 11 май 2021 г., в рамките на Ев-
ропейския месец на многообразието, 
бе проведен първият уебинар за спо-
деляне на добри практики за равен-
ство и приобщаване в работна среда 
в рамките на Хартата. Специален гост 
беше представител на Европейска-
та платформа на Хартите на многоо-
бразието към Европейската комисия. 
По-рано през годината беше връчена 
първата награда за многообразие на 
работното място, с която се отличават 
компании, осъществяващи и попу-
ляризиращи политики за равнопос-
тавено отношение, многообразие и 
приобщаване.

Като част от мултидисциплинарна-
та мрежа FRANET на Агенцията на 
ЕС за основните права, Центърът 
за изследване на демокрацията про-
дължи да осъществява мониторинг 
върху спазването на основните пра-
ва в България. Освен приноса си за 
изготвянето на Годишния доклад за 
основните права на Агенцията, Цен-
търът подготви информационни до-
клади за правната уредба и ролята на 
неправителствените организации за 

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/
https://csd.bg/publications/publication/presumption-of-innocence-and-related-rights-professional-perspectives/
https://csd.bg/publications/publication/presumption-of-innocence-and-related-rights-professional-perspectives/
https://csd.bg/publications/publication/presumption-of-innocence-and-related-rights-professional-perspectives/
https://diverse-bg.eu/bg/the-charter/
https://diverse-bg.eu/bg/the-charter/
https://csd.bg/bg/events/event/mnogoobrazieto-kato-biznes-predimstvo-dobri-korporativni-praktiki/
https://fra.europa.eu/en/research/franet
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международното сътрудничество в 
тази област с цел постигане на по-до-
бра координация и съвместни дейст-
вия между държавите – членки на ЕС, 
европейските институции, Съвета на 
Европа и ООН чрез разработването 
на балансирани подходи за превен-
ция на радикализацията в съответ-
ствие с установените стандарти за ос-
новните права.

чена към основните права. На 24 но-
ември 2021 г. беше проведено онлайн 
обучение на тема „Основните права 
в контекста на превенцията и проти-
водействието на радикализацията и 
тероризма“. Сред участниците бяха 
експерти и представители на пра-
воприлагащите и правораздаващи-
те органи и академичната общност. 
Центърът работи и за укрепване на 

https://csd.bg/bg/events/event/osnovnite-prava-v-konteksta-na-prevencijata-i-protivodeistvieto-na-radikalizacijata-i-terorizma/
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Икономическа програма

През 2021 г. Икономическата програма фокусира дейността си върху след-
ните области: 

• Преход към нисковъглеродна икономика. Центърът продължи да 
анализира пътищата за зелено възстановяване и постигане на въглерод-
на неутралност до 2050 г. в съответствие с амбициозните цели, залегнали 
в Европейския зелен пакт. Икономическата програма разработи насоки 
за изготвяне на рамка за сравнителна оценка на териториалните планове 
за справедлив преход и утвърди идеята, че въглеродната неутралност е 
постижима с разширяване на електрификацията от възобновяеми източ-
ници, укрепване и обновяване на електропреносната мрежа и мащабна 
стратегия за справяне с енергийната бедност. Беше извършена оценка на 
потенциала за производство на офшорна вятърна енергия в Черно море. 
Бяха анализирани рисковете за енергийната сигурност, които може да 
предизвика завършването на газопровода „Турски поток“. 

• Оценка и противодействие на дезинформацията и чуждото авто-
ритарно влияние. С цел разработване на основани на доказателства по-
литики за противодействие на чуждото авторитарно влияние Центърът 
задълбочи изследванията си на слабостите на европейските страни, уле-
сняващи опитите за завладяване на държавата. Бяха демаскирани моде-
лите на прокарване на антидемократични послания от страна на Кремъл 
в Централна и Източна Европа. Беше разработен и Индекс за оценка на 
китайското икономическо влияние в региона, илюстриран чрез интерак-
тивни визуализации, географски карти и сателитни снимки на мащабни 
инфраструктурни проекти. 

• Противодействие на корупцията и завладяването на държавата. В 
рамките на основаната от Центъра регионална Инициатива за развитие 
и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) продължи работата по тази 
тема в Западните Балкани. Беше създадена нова Регионална платформа 
за добро управление чрез публично-частно партньорство. Беше прило-
жен инструментът Диагностична оценка на завладяването на държавата 
и в поредица дискусии беше очертан антикорупционния дневен ред на 
региона. Методологията за диагностична оценка, базирана на сигнални 
индикатори и масиви от данни, беше приложена пилотно на секторно 
равнище в България, Италия, Румъния и Испания. 

• Недекларирана заетост, конструктивен капитал и конкурентос-
пособност. Центърът продължи да сътрудничи на Европейската плат-
форма за противодействие на недекларираната заетост, като изготви ре-
дица доклади, анализи и наръчници с добри практики на равнище ЕС в 
тази област. В рамките на инициативата „Три морета“ Икономическата 
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I. Преход към нисковъглеродна 
икономика 

През 2021 г. Центърът обособи нова 
програма „Енергетика и климат“ в 
рамките на Икономическата програ-
ма, като по този начин поставя при-
оритет върху работата си в областта 
на борбата с климатичните промени 
и енергийната сигурност в България 
и Югоизточна Европа в контекста на 
трансатлантическото сътрудничество:

• Анализите на Центъра във връзка 
с най-ефективните пътища към 
зелено възстановяване, устойчи-
вост и преход към нисковъглерод-
на икономика бяха взети предвид 
при формирането на национална-
та и европейската политика в тази 
област. 

• Въз основа на най-напредничави-
те модели и аналитични методи 
в ЕС, като инструмента Pathways 
Explorer на CLIMACT, Центъ-
рът разработи и популяризира 
най-ефективните сценарии за дос-
тигане на нулев въглероден отпе-
чатък на българската икономика 
до 2050 г.

• Продължи работата по темата за 
енергийната сигурност в Европа и 
връзката ѝ с доброто управление, 
чуждото икономическо влияние и 
зеления преход. 

През януари 2021 г. Центърът, съв-
местно с Инициативата за енергийни 

алтернативи и Оксфордския инсти-
тут по енергетика, организира регио-
нален семинар за Европа, поставяйки 
начало на новаторското изследване 
„Бъдещето на природния газ в усло-
вия на дълбока декарбонизация“. В 
доклада се отбелязва необходимостта 
от задълбочено познаване на ползите 
и вредите от използването на природ-
ния газ като преходно гориво до пос-
тигането на пълна декарбонизация на 
ЕС до 2050 г. Освен липсата на сигур-
ност, че газопреносната инфраструк-
тура би могла да се използва за пре-
нос на водород след 2030 г., газовата 
зависимост от Русия носи конкретни 
геоикономически и геополитически 
рискове за Европа. Това важи в осо-
бена степен за Югоизточна Европа, 
която през втората половина на 2021 
г. премина през сериозни финансови 
затруднения поради скока на цените 
на газа и електроенергията. 

С оглед амбициозните цели, заложе-
ни в Европейския зелен пакт, Цен-
търът адаптира към българските 
условия един от водещите инстру-
менти за генериране на сценарии за 
декарбонизация в Европа – Pathways 
Explorer, създаден от CLIMACT. На 
проведения на 2 март 2021 г. уебинар 
Икономическата програма предста-
ви три възможни сценария за декар-
бонизация на българската икономи-
ка с хоризонт 2050 г. Във всеки от тях 
се предвижда намаляване на емиси-
ите на парникови газове чрез заси-
лено потребление на електричество 
в транспортния и в промишления 

програма разработи Програма за развитие на конструктивния капитал 
в България, с която да се стимулира навлизането на продуктивни частни 
инвестиции в страната. За поредна година бяха изследвани основните 
фактори за развитие и бариерите пред българската икономика, които 
ежегодно се включват в Годишника на световната конкурентоспособност 
на швейцарския Институт за развитие на управлението.

https://energyfuturesinitiative.org/
https://energyfuturesinitiative.org/
https://static1.squarespace.com/static/58ec123cb3db2bd94e057628/t/60c6d79fb49a1c21bd45921c/1623644077072/GlobalGasStudy_v08.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58ec123cb3db2bd94e057628/t/60c6d79fb49a1c21bd45921c/1623644077072/GlobalGasStudy_v08.pdf
https://csd.bg/bg/events/event/zelenijat-prekhod-na-blgarija-dlgosrochni-scenarii-za-dekarbonizacija/
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ОснОвни извОди

 �������� ���������� ���� ���������� �� �����������������	 ����������	 ����	 ����������	 ��	 ���������
��	 ��	 „��л���”	 в�������в��в���	 ��	 Б�л�������:	
1)	д�к��������������	в��	����в�	�� ��в�д��ч��к��	
���м����;	 2)	��х��л����ч��	 д�к��������������;	 ��	
3)	GreenPlus	–	м�жд�����	 ��������й	 к�м	 в��л��
��д�����у���л��	��к���м��к�.

 Н�й��в��������� ��ч���	��	д�к��������������	в	Б�л���
�����	щ�	��д� �����ф��м��������	��	д����вк���	
��	�л�к������������	��	��	�������й�����	м��к�.	Т�в�	
���	����ч�в�л�	в��м�ж��	��й��������	��������	
��	 �л�к���������л����,	 ������щ��	 �	 л����������	
в��л��щ�,	 �����ф��м��������	 ���м����	 в	 ��к���
��	 ��	 в������в���м����	 �������й���	 �����ч������,	
����вл��ч���	 ��	 ч������	 ���в����������	 в	 ��в��	 ��х�
��л������,	к���	�фш����	в�������	��	������м�л��	
���������,	��	у�к�����	�л�к����ф��к������	��	����д��,	
���м��шл�����	��	м����л����.

 Т����в�	д�	��	м����л��������	��в�ч�	���у����	��	д��
������л����������	у���йч��в��	�������й���	��ш������,	
�����	�	�������й����	��д����	��	д��в�����ф��к������	
��	д����вк����.

 В��д���в�����	 ��	 ����к�в��л���д���	 ��х��л������	
������кв�	 м�д������������	 ��	 �л�к����������й����	
м��ж�,	��в�ч�	���в����������	��	���д�в�����	��	����
ф�����ук�у��	��	у���йч��в�	м����л����,	�����ч��
в���	��	�к����д�����м�ч���в�,	������к�л����ч���	
��ф��м��,	 ����л�����	 ��	 ���л�д�в���л���	 м��к��	
��	��щ����	��	�������	��	���л����в���	��	���д�к����	
����������в�.

 У���ш����	 �����л������	 ��	 �������	 ��	 ��л���	
�����ф��м������	 ������кв�	 �д�кв�����	 �����ду���	
��	м�����������	��	к�����л���	м�х�����м��	��	�����
к�	��	�ф�к���в������	��	���л��ч�����	��л�����ч��к��	
м��к��	��	 ������������	��	 ���х����	����в����в���	�	
в��х�в����в���	��	��к���.

 З�	 д�	 ��д�����	 ��л�����	 у���вл�����,	 Б�л�������	
щ�	 �����в�	 д�	 включ��	 в��ш��	 �к���������	 ��	 д�	
���люд�в�	�����л��������	��	����к�����	в	���л��	
в��м�.

сценарии за възстанОвяване и пОстигане
на въглерОден неутралитет на България дО 2050 г.

Policy Brief No. 101, юни 2021 г.

М������д��ш����	 ф�������в�	 ��мк�	 (МФР)	 ��	 ЕС,	
��хв�щ�щ�	 ������д�	 ��	 2021	 д�	 2027	�.,	 ��дк���
����	 ��	 ������ум����	 ��	 в�������в��в���	 „Сл�дв��
щ�	��к�л�����	ЕС”	(СПЕС),	�	��й���л�м�����	��к��	��	
„��л����”	 ����мул��	 в	 �в����й�к���	 ����������.	 О�щ�	
1,8	����л�����	 �в��	 ��	 ���д�����ч����	 д�	 ��м�����	
��	д��ж�в����	чл��к��	д�	в�������в���	�в�����	��к����
м��к��	�л�д	���д�м������	��	COVID�19	��	�д��в��м���
��	�	 ��в�	д�	��	 ����в���	 �	дв�	��	��й�����л�ж�����	
���д���в��к���л��в�,	���д	к�����	�	������в���	Ев���
��	–	��в�����	��������	��	д�к��������������	��	���ф���
в���������.	Б�л�������	�	���д	���������,	к�����	���х�	����
ч�л��л��	��й�м����	��	�����	��м�щ,	��	��л����������	��	
д��ж�в����	�дм��������������	��	��������	�����в�	д�	
д�м����������	в�л��	��	д�	��дк������	�м�л��	��л������
ч��к��	��д���,	 ��	д�	�����л����	��������	����ж��м�����.	
С�������	�����в�	д�	�����л���	��в����	к����������	��	ЕС,	
к���	���в��л���,	�����д	к����	����	30%	��	�в����й�
�к����	���д��в�	�����в�	д�	��	����ч��	��	кл��м����ч���	
��л�����к��.	В	Н�������л�����	�л��	��	в�������в��в���	��	
у���йч��в���	(НПВУ)	�����	к��������й	�	37%.	В	д���л�
������	Б�л�������	щ�	�����в�	д�	�����м�	�м����������	
д�л�����ч��	�����������	��	д�к��������������	��	������
�����	���у�����в��в���	��	�����л�в�����	��	���к����
�м��	�����в�.	П�д����	�����������	�����в�	д�	��хв���	
в���чк��	��к���м��ч��к��	��к�����,	к���	включ��	��	��к��
��м��ч��к���	������ук�у�������	��	�����������	�	в���
л�д����в,	���в���������������	�������������	��	��������	
д�	 ��	 ���в�д��	 в	 ����в����в���	 �	 И�ду������л����	
�����������	 ��	 ЕС�	 ��	 д�	 ��	 �д�������	 ���ул��������	
��мк�	в	к������ч���	��л�����	��	��л�����к���,	��	д�	��	
у�к����	��������	��	��л�����	в�������в��в���2.
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сектор. Беше публикуван и анали-
за „Сценарии за възстановяване и 
постигане на въглероден неутралитет 
на България до 2050 г.“, който беше 
представен на международна конфе-
ренция на 8 юни 2021 г. В онлайн дис-
кусията взеха участие представители 
от различни държавни и европейски 
институции и експерти от неправи-
телствения и частния сектор. Гово-
рителите се обединиха около тезата, 
че процесът по присъединяване към 
трансатлантически зелен пакт може 
да се окаже основна движеща сила за 
ускоряване на глобалната енергий-
на трансформация и привличане на 
ключови инвестиции в региона, кое-
то да превърне ЕС в лидер на зелени-
те иновации и технологии. 

Предизвикателствата пред финанси-
рането на енергийни общности в Бъл-
гария в прехода към нисковъглеродна 
икономика бяха обсъдени на кръгла 
маса, която се проведе на 23 ноември 
2021 г. Експертите на Центъра застъ-
пиха тезата, че включването на граж-

даните в процесите на енергийния 
преход и насърчаването на участието 
на местните общностни е ключово за 
постигането на въглеродно неутрална 
икономика към 2050 г. Създаването на 
иновативни финансови механизми, 
които да комбинират предимствата 
на пазарноориентирани инструмен-
ти и безвъзмездна финансова помощ, 
е неотменим процес за насърчаване-
то на проекти, които да включват не 
само частния сектор и общините, но и 
граждани. Беше представен модел за 
дялово участие на потребителите във 
ВЕИ проекти, пилотно приложен от 
енергийни общности в Чехия, Герма-
ния и Италия, както и брошурата „Фи-
нансиране по модел за дялово участие 
на потребителите във възобновяеми 
енергийни източници“. 

Центърът публикува доклада „Въгле-
родната неутралност на България до 
2050 г. – какво трябва да знаят поли-
тиците“, в който са очертани основ-
ните направления, които българските 
политици трябва да следват за разра-
ботването на стратегия за зелено въз-
становяване, постигането на целите на 
Европейския зелен пакт и гарантира-
нето на енергийната сигурност до 2050 
г., а именно: електрификация с енер-
гия от възобновяеми източници, ук-
репване и обновяване на електропре-
носната мрежа и мащабна стратегия 
за справяне с енергийната бедност. 
Прякото участие в процеса на уязви-
мите енергопотребители е съществе-
на част от този подход, а ефективното 
съблюдаване на върховенството на за-
кона и доброто управление са неотме-
нимо условие за успешното осъщест-
вяване на зеления преход. 

Енергийната криза, особено в рам-
ките на Европа, ясно напомни, че 
трилемата на енергийната полити-
ка за едновременното постигане на 
достъпност, енергийна сигурност 
и устойчивост, далеч не е намери-
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план. Центърът представи визията 
си за всеобхватна политика за въ-
глеродна неутралност посредством 
два сценария за зелена икономиче-
ска трансформация на страната до 
2050 г. На конференцията „Преходът 
към зелена икономика в Югоизточ-
на Европа“, проведена онлайн на 17 
юни 2021 г., Центърът обсъди въз-
можностите и предизвикателства-
та в енергийния сектор за страните 
от Югоизточна Европа и подчерта 
възможните пътища, по които Бъл-
гария, Хърватия, Гърция и Румъния 
могат да поемат, за да направят ико-
номиките си по-зелени. Дискусията 
беше фокусирана върху различните 
начини за устойчиво възстановяване 
след разрушителните ефекти на пан-
демията от COVID-19 и ускоряването 
на интеграцията на възобновяемите 
енергийни източници в национал-
ните енергийни системи. Събитието 
събра експерти от Института „Агора 
Енергивенде“, Германия, Групата за 

ла своето решение. Докладът „За 
цялостно зелено възстановяване на 
България“ очертава елементите на 
така необходимия за страната нов 
дневен ред в областта на енергетика-
та и климата. Ключовите стъпки за 
разрешаване на настоящата енергий-
на криза на континента бяха обсъде-
ни на международна конференция, 
организирана съвместно с Фондация 
„Конрад Аденауер“ на 1 декември 
2021 г. 

На 16 декември 2021 г. Икономи-
ческата програма организира уе-
бинара „Устойчиво възстановяване 
и дългосрочна декарбонизация на 
Югоизточна Европа”, на който бяха 
разгледани възможните сценарии за 
зелено икономическо възстановяване 
и декарбонизация на европейската 
икономика. Сценариите за някол-
ко държави в Югоизточна Европа 
(България, Унгария, Румъния и Гър-
ция) бяха разгледани в сравнителен 

Международна конференция „Перспективи пред енергийната и  
климатичната сигурност в Европа“, София, 1 декември 2021 г.
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клонява и без това недостатъчните 
средства за продуктивни инвестиции 
в диверсификацията на енергийните 
доставки и в зеления преход. Бълга-
рия например започва изграждането 
на стратегически важния и отлаган с 
десетилетия интерконектор с Гърция, 
едва след като полагането на тръбите 
на „Турски поток“ е стартирало. Така 
газопроводът успява да препречи 
възможностите за алтернативен внос 
на втечнен или азерски газ на регио-
налния пазар. 

Във фокуса на Икономическата про-
грама през 2021 г. бяха и зелените 
технологии като перспективен енер-
гоизточник в енергийната система 
на страната. В доклада си „Офшорна 
вятърна енергия в България Оценка 
на крайбрежния потенциал на Черно 
море“ Центърът предлага оценка на 
техническите и икономическите ха-
рактеристики на българската изклю-
чителна икономическа зона в Черно 
море и идентифицира благоприят-
ните зони за изграждане на вятърни 

енергийна политика, Румъния, На-
ционалната обсерватория в Атина 
и Факултета по машиностроене и 
морско инженерство към Загребския 
университет.

Експерти от Центъра взеха учас-
тие и конференцията „Готовност за 
действие в полза на климата – заедно 
за климатична неутралност на Евро-
па“ на 23 – 24 ноември 2021 г., органи-
зирана от Европейската инициатива 
за климата, с чиято подкрепа над 300 
организации осъществяват повече от 
150 проекта за борба с измененията 
на климата.

Публикацията „Изграждане на 
устойчива на завладяване енергети-
ка в Централна и Източна Европа: 
Случаят „Турски поток“ разглежда 
някои от най-сериозните рискове за 
енергийната сигурност в региона, 
произтичащи от изграждането на 
газопровода. Проектът увеличава 
рисковете за енергийната сигурност 
в Централна и Източна Европа и от-

https://csd.bg/bg/publications/publication/wind-power-generation-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/wind-power-generation-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/wind-power-generation-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/wind-power-generation-in-bulgaria/
https://euki-conference.eu/start.html
https://euki-conference.eu/start.html
https://euki-conference.eu/start.html
https://euki-conference.eu/start.html
https://csd.bg/bg/publications/publication/capture-proofing-the-energy-sector-in-central-and-eastern-europe-the-case-of-turkstream/
https://csd.bg/bg/publications/publication/capture-proofing-the-energy-sector-in-central-and-eastern-europe-the-case-of-turkstream/
https://csd.bg/bg/publications/publication/capture-proofing-the-energy-sector-in-central-and-eastern-europe-the-case-of-turkstream/
https://csd.bg/bg/publications/publication/capture-proofing-the-energy-sector-in-central-and-eastern-europe-the-case-of-turkstream/


24

на рамка за сравнителна оценка на 
териториалните планове, предназ-
начена както за политици, така и за 
енергийни експерти, които могат да я 
използват за подобряването на окон-
чателния вариант на документа.

II. Оценка и противодействие на 
дезинформацията и чуждото 
авторитарно влияние

Намесата на авторитарни държави 
във функционирането на традицион-
ните и социалните медии на евро-
пейските страни е едно от основните 
предизвикателства пред демокра-
циите в дигиталната епоха. Русия и 
Китай експлоатират политическите, 
социалните, икономическите и други 
слабости и пробойни с цел да придо-
бият или утвърдят влиянието си и да 
подкопаят евроатлантическия съюз. 
Във връзка с настоящия дебат относ-
но Плана за действие за европейската 
демокрация и Законодателния акт за 
цифровите услуги Икономическата 

мощности. Съобразно националните 
данни и след преглед на актуалните 
тенденции в развитието на техноло-
гиите, анализът установява, че 26 ГВт 
от общо 116 ГВт технически вятърен 
потенциал могат да бъдат оползот-
ворени в достъпни територии с на-
личните към момента технологични 
решения за фиксирани инсталации. 
Докладът засяга важни предпоставки, 
като наличието на поддържаща ин-
фраструктура, регионалното сътруд-
ничество и съвместното съществуване 
на крайбрежната вятърна енергия с 
всички други екологични, икономи-
чески и обществени интереси.

Друг ключов проблем, върху който 
бе съсредоточена работата на Про-
грамата, беше Механизмът за спра-
ведлив преход, учреден от ЕС през 
2020. В публикацията си „Територи-
ални планове за справедлив преход. 
Наръчник за създаването на рамка 
за сравнителна оценка на стратеги-
ческите документи“ Центърът пред-
лага подробни насоки за създаване 
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перспектива са разгледани инстру-
ментите, каналите и наративите на 
руската дезинформация в региона, 
ефекта от посланията на Кремъл 
върху обществените възприятия и 
нарастващото сходство между такти-
ката на Русия и на други авторитарни 
държави, например Китай, чрез коя-
то упражняват влияние на Балканите. 
Докладът беше представен на кръгла 
маса, проведена на 30 март 2021 г., на 
която присъстваха представители на 
американски и европейски инсти-
туции, изследователски центрове и 
медии. Участниците споделиха глед-
ната си точка във връзка с основните 
предизвикателства и възможните ре-
шения на завладяването на медиите в 
Югоизточна Европа.

Въз основа на доклада бяха разра-
ботени и препоръки за всеобхватен 
трансатлантически подход за проти-
водействие на влиянието на Русия и 
Китай върху медиите, представени в 
публикацията „Изграждане на устой-
чивост срещу завладяването на меди-
ите в Югоизточна Европа“. Предло-
жена беше рамка за преодоляване на 
управленските дефицити на Балкани-
те като начин за предотвратяване на 
завладяването на медиите от страна 
на Русия.

Тактиката за медийно завладяване и 
възможните политики за противо-
действие бяха анализирани по-задъл-
бочено в доклада „Противодействие 
на медийното влияние на Кремъл в 
Европа: Изграждане на устойчивост 
срещу дезинформацията и антиде-
мократичните послания“. Публика-
цията анализира моделите за раз-
пространение на дезинформацион-
ни послания от страна на Кремъл в 
България, Германия, Полша и Чехия. 
Предложена е и оценка на устойчи-
востта на държавите – членки на ЕС, 
към дезинформация на няколко от-
делни равнища: управление и фор-

програма разработи политически 
препоръки в съответните области. 
Съвместно с други неправителстве-
ни организации Центърът участва в 
подготовката и популяризирането 
на резултатите от Срещата на вър-
ха за демокрация, организирана от 
правителството на САЩ. Допълни-
телна стъпка към изграждането на 
коалиции бе и присъединяването на 
организацията към Алианса за здра-
вословна инфосфера. 

Докладът „Противодействие на завла-
дяването на медиите в Югоизточна 
Европа: Споделени модели, специ-
фични уязвимости и отговори на ру-
ската дезинформация“ анализира 
обхвата, въздействието и методите на 
руската остра сила през призмата на 
завладяването на медиите в страните 
от Югоизточна Европа, включително 
в държавите членки България и Хър-
ватия и в държавите – кандидатки за 
членство, Сърбия, Босна и Херцегови-
на, Черна гора, Северна Македония, 
Албания и Косово. В сравнителна 
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https://csd.bg/bg/publications/publication/countering-kremlins-media-influence-in-europe/
https://www.globsec.org/projects/alliance-for-healthy-infosphere/
https://www.globsec.org/projects/alliance-for-healthy-infosphere/
https://csd.bg/bg/publications/publication/tackling-kremlins-media-capture-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/tackling-kremlins-media-capture-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/tackling-kremlins-media-capture-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/tackling-kremlins-media-capture-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/tackling-kremlins-media-capture-in-southeast-europe/
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лип, чиито изводи бяха представени 
на семинар на 26 януари 2021 г. 

Oбхватът на изследванията, свърза-
ни с Китай, беше разширен и през 
септември 2021 г. беше представен 
разработения от екипа на Центъра 
Индекс на китайската икономическа 
мощ, с чиято помощ са анализирани 
структурните икономически взаимо-
отношения на Китай и ефектът от 
икономическото му присъствие вър-
ху политиките в областта на клима-
та и върху качеството на управление 
в Централна и Източна Европа като 
цяло. Направен е обстоен сравните-
лен преглед на основните механизми 
на китайското икономическо влияние 
в 12 държави от региона и са очерта-
ни важни препоръки за справяне с 
политическите и екологичните по-
следици от прекомерната зависимост 
от китайски капитали.

Китайският икономически отпечатък 
в Централна и Източна Европа беше 
представен в резюме посредством ин-

миране на политики, активност на 
гражданското общество и участие и 
принос към международни инициа-
тиви за противодействие. Изводите 
от изследването бяха представени на 
кръгла маса с международно участие, 
проведена на 20 май 2021 г. и озагла-
вена „Руското медийно влияние в 
Европа: Дезинформация, хибридни 
заплахи и демокрация“. Бяха обсъ-
дени в дълбочина основните дезин-
формационни стратегии на Кремъл 
и техния ефект върху Европа. Кръгли 
маси и брифинги на същата тема бяха 
организирани в България, Чехия, Гер-
мания и Полша.

През последното десетилетие Китай 
придобива все по-голямо значение и 
влияние в Европа и света. Центърът 
анализира поведението на Китай в 
Централна и Източна Европа, регион 
от чиито управленски дефицити той 
се възползва, за да постигне външно-
политическите си цели с икономи-
чески и други средства. По тази тема 
бяха публикувани доклад и видеок-

https://www.youtube.com/watch?v=4HYQ6cLyBsk
https://csd.bg/bg/events/event/kitaiskoto-ikonomichesko-prisstvie-v-centralna-i-iztochna-evropa-otrazhenija-vrkhu-klimata-i-energiini/
https://csd.bg/bg/publications/publication/chinese-economic-influence-in-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/chinese-economic-influence-in-europe/
https://chinacapture.csd.bg/
https://chinacapture.csd.bg/
https://chinacapture.csd.bg/
https://csd.bg/bg/events/event/ruskoto-mediino-vlijanie-v-evropa-dezinformacija-khibridni-zaplakhi-i-demokracija/
https://csd.bg/bg/events/event/ruskoto-mediino-vlijanie-v-evropa-dezinformacija-khibridni-zaplakhi-i-demokracija/
https://csd.bg/bg/events/event/ruskoto-mediino-vlijanie-v-evropa-dezinformacija-khibridni-zaplakhi-i-demokracija/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-chinese-economic-footprint-in-central-and-eastern-europe/
https://www.youtube.com/watch?v=4HYQ6cLyBsk
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в редица онлайн новинарски източ-
ници чрез инструмента за медиен 
мониторинг „Пулсар“. Под заглавие 
„Наблюдател на изборите в Бълга-
рия“ бяха публикувани интерактивно 
табло и поредица бюлетини, анали-
зиращи основните теми, наративи и 
настроения, които отразяват отноше-
нията на България с НАТО, ЕС, Русия 
и Китай. 

Непосредствено преди изборите на 
4 април Центърът публикува кратък 
доклад „Дезинформационни пос-
лания на парламентарните избори 
2021“, който се спира върху разпрос-
транението и връзките с предизбор-
ната кампания на четири популяр-
ни (дезинформационни) послания, 
свързани с конспиративните теории 
за COVID-19, подкрепата за големите 
руски енергийни проекти, противо-
поставянето на Европейския зелен 

терактивна визуализация, базирана 
на статистически данни, географски 
карти и сателитни снимки на мащаб-
ни инфраструктурни проекти. Така 
по удобен за възприемане и въздейст-
ващ начин се илюстрират методите, 
които Китай прилага, за да обреме-
нява с дългове държавите от региона, 
възползвайки се от уязвимостта на 
управлението им.

През 2021 г. Центърът изготви някол-
ко доклада за наблюдение на избори-
те, свързани със сътресенията в поли-
тическия живот на страната, предиз-
викали провеждането на три поредни 
парламентарни и едни президентски 
избори между април и ноември. Два 
месеца преди първите парламентар-
ни избори на 4 април 2021 г. Центъ-
рът, съвместно с инициативата „Фар“ 
на Международния републикански 
институт, проследи публикациите 

https://csd.bg/bg/publications/publication/bulgarian-election-monitor/
https://csd.bg/bg/publications/publication/bulgarian-election-monitor/
https://csd.bg/bg/publications/publication/disinformation-narratives-in-the-2021-parliamentary-elections/
https://csd.bg/bg/publications/publication/disinformation-narratives-in-the-2021-parliamentary-elections/
https://csd.bg/bg/publications/publication/disinformation-narratives-in-the-2021-parliamentary-elections/
https://www.iribeaconproject.org/
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щта на базирания на изкуствен инте-
лект инструмент „Графика“. Първият 
от тях – „Прокремълските фейсбук 
страници в България и Румъния и тях-
ното влияние в социалните медии“ – 

пакт и засилващите се настроения 
срещу ЕС в обществото. 

Той бе последван от още един анализ, 
издаден преди парламентарните и 
президентски избори на 14 ноември 
под заглавие „Пропаганда и дезин-
формация в предизборната кампа-
ния: основни послания и канали за 
разпространение“. Докладът съдър-
жа кратък преглед на основните де-
зинформационни послания във връз-
ка с COVID-19 и Европейския зелен 
пакт, които политическите партии 
и техните кандидатите разпростра-
няват в социалните мрежи, и прави 
опит да разкрие потенциалното им 
въздействие върху общественото мне-
ние в навечерието на изборите. Изво-
дите бяха представени на пресконфе-
ренция в София на 12 ноември 2021 г. 

Предвид нарастващото влияние на 
социалните медии, Центърът и сло-
вашкият изследователски институт 
„Глобсек“ създадоха две въздейст-
ващи визуализации на публичните 
фейсбук страници в България с помо-

Пресконференция „Пропаганда и дезинформация в предизборната кампания: 
основни послания и канали за разпространение“, София, 12 ноември 2021 г.

https://csd.bg/publications/publication/influence-of-pro-kremlin-public-pages-in-bulgarias-and-romanias-facebook-ecosystem/
https://csd.bg/publications/publication/influence-of-pro-kremlin-public-pages-in-bulgarias-and-romanias-facebook-ecosystem/
https://csd.bg/publications/publication/influence-of-pro-kremlin-public-pages-in-bulgarias-and-romanias-facebook-ecosystem/
https://csd.bg/bg/publications/publication/disinformation-narratives-in-the-november-2021-bulgarian-elections-campaign-key-actors-and-amplifie/
https://csd.bg/bg/publications/publication/disinformation-narratives-in-the-november-2021-bulgarian-elections-campaign-key-actors-and-amplifie/
https://csd.bg/bg/publications/publication/disinformation-narratives-in-the-november-2021-bulgarian-elections-campaign-key-actors-and-amplifie/
https://csd.bg/bg/publications/publication/disinformation-narratives-in-the-november-2021-bulgarian-elections-campaign-key-actors-and-amplifie/
https://csd.bg/bg/events/event/propaganda-i-dezinformacija-v-predizbornata-kampanija-osnovni-poslanija-i-kanali-za-razprostranenie/
https://csd.bg/bg/events/event/propaganda-i-dezinformacija-v-predizbornata-kampanija-osnovni-poslanija-i-kanali-za-razprostranenie/
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бяха представени и основните изводи 
и препоръки от регионалния доклад 
за оценка на корупцията „Западните 
Балкани през 2020: рискове от завла-
дяване на държавата и политически 
реформи“.

През годината беше учредена и Ре-
гионалната платформа за добро 
управление чрез публично-частно 
партньорство, в която се включиха 
представители на неправителствения 
сектор и управлението от девет дър-
жави (България, Хърватия, Унгария, 
Румъния, Албания, Босна и Херце-
говина, Северна Македония, Черна 
гора и Сърбия). Инициативата има 
за цел да определи причините за за-
стоя на демократичните реформи и 
отстъплението от демократичните 
принципи в региона, както и евен-
туалните пътища за ефективно при-
лагане и наблюдение на съществува-
щите антикорупционни механизми. 
На специализирано регионално обу-
чение, както и на годишното лятно 
училище, Центърът и експерти от 

осигурява задълбочен, контекстуален 
анализ на прокремълските мрежи и 
инструменти за влияние, като картата 
съдържа 13 179 български страници и 
обхваща периода 16 септември – 16 
октомври 2020 г. 

Вторият доклад – „Влиянието на 
Кремъл върху българското фейсбук 
пространство във време на глобална 
пандемия“ – картографира това прос-
транство през периода 17 февруари – 
19 март 2021 г. На пресконференция 
на 24 ноември 2021 г. експерти на 
Центъра представиха резултатите от 
пилотно приложения Индекс на уяз-
вимостта 2021 в проучване, координи-
рано от „Глобсек“. Чрез него се оце-
нява уязвимостта за чуждестранно 
влияние в Централна и Източна Евро-
па: България, Чехия, Унгария, Черна 
гора, Северна Македония, Румъния, 
Сърбия и Словакия.

III. Противодействие на 
корупцията и завладяването  
на държавата 

През 2021 г. Центърът продължи да 
изследва тази тема в Западните Бал-
кани, където работи основаната от 
него регионална Инициатива за разви-
тие и почтеност в Югоизточна Европа 
(SELDI.net). В региона беше прило-
жена пилотно комплексната методо-
логия на Центъра за наблюдение и 
разкриване на уязвимостта към завла-
дяване на държавата – инструментът 
Диагностична оценка на завладяването 
на държавата. По време на годишния 
антикорупционен форум на SELDI, 
проведен на 8 април 2021 г., експерти-
те от мрежата SELDI и основните го-
ворители, сред които представители 
на европейски институции и депута-
ти от Европейския парламент, обсъ-
диха антикорупционната програма 
на страните от региона за следващите 
десет години. По време на събитието 

https://csd.bg/bg/publications/publication/western-balkans-2020-state-capture-risks-and-policy-reforms/
https://csd.bg/bg/publications/publication/western-balkans-2020-state-capture-risks-and-policy-reforms/
https://csd.bg/bg/publications/publication/western-balkans-2020-state-capture-risks-and-policy-reforms/
https://csd.bg/bg/publications/publication/western-balkans-2020-state-capture-risks-and-policy-reforms/
https://seldi.net/r2g4platform/objectives/
https://seldi.net/r2g4platform/objectives/
https://seldi.net/r2g4platform/objectives/
https://seldi.net/r2g4platform/objectives/
https://seldi.net/news-and-events/first-specialised-regional-training-for-r2g4p-members/
https://seldi.net/news-and-events/first-specialised-regional-training-for-r2g4p-members/
https://seldi.net/news-and-events/first-annual-summer-school-methodologies-for-monitoring-anticorruption-policies-state-capture-and-public-procurement-integrity/
https://seldi.net/news-and-events/first-annual-summer-school-methodologies-for-monitoring-anticorruption-policies-state-capture-and-public-procurement-integrity/
https://csd.bg/bg/publications/publication/kremlin-influence-on-bulgarian-facebook-amid-a-global-pandemic/
https://csd.bg/bg/publications/publication/kremlin-influence-on-bulgarian-facebook-amid-a-global-pandemic/
https://csd.bg/bg/publications/publication/kremlin-influence-on-bulgarian-facebook-amid-a-global-pandemic/
https://csd.bg/bg/publications/publication/kremlin-influence-on-bulgarian-facebook-amid-a-global-pandemic/
http://www.vulnerabilityindex.org/
http://www.vulnerabilityindex.org/
https://seldi.net/
https://csd.bg/bg/events/event/antikorupcionni-reformi-v-zapadnite-balkani-pogled-nazad-km-sledvashchite-deset-godini/
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унгарския Институт за прозрачност 
на управлението споделиха методо-
логическите си познания в тази об-
ласт. Участващите неправителствени 
организации получиха подробни 
обяснения как да извършват оценка 
на антикорупционните политики на 
отделни публични институции чрез 
инструмента MACPI (Мониторинг на 
прилагането на антикорупционните 
политики), как да прилагат Диагно-
стичната оценка на завладяването на 
държавата (SCAD) и как да използват 
Opentender.eu за идентифициране на 
рисковете от нарушаване на правила-
та при обществените поръчки. 

Пилотно беше приложена и разши-
рената и доусъвършенствана методо-
логия SCAD за оценка на завладява-
нето на държавата и корупцията 
на равнище икономически секто-
ри, въз основа на сигнални индикато-
ри и анализ на големи данни. Докла-
дът „Деконструкция на завладяването 
на държавата“ представя рисковете 
от завладяване в секторите строител-
ство, търговия с горива и търговия с 
лекарства в Италия, Румъния, Испа-
ния и България. Разработеният от 
Центъра инструмент MACPI за мони-
торинг на антикорупционните поли-
тики на равнище организация беше 
приложен в девет публични институ-
ции с управленски, регулаторни или 
контролни функции в споменатите 
икономически сектори. Резултатите 
от приложението са събрани в докла-
да „Мониторинг на прилагането на 
антикорупционни политики във ви-
сокорискови сектори“. 

Методологията за оценка на завладя-
ването на държавата нa равнище ико-
номически сектори (SCAD-ESL) беше 
описана в наръчника „Диагностична 
оценка на завладяването на държава-
та нa секторно ниво“ и представена 
на обучението „Прилагане на инова-
тивни методи за оценка на завладява-

нето на държавата и корупцията“ на 
26 август 2021 г. Резултатите от при-
ложението на SCAD бяха оповесте-
ни в рамките на международна кон-
ференция на 29 април 2021 г. Беше 
поставен акцент върху аналитично 
извлечените ключови приоритети и 
необходими политически действия 
за ефективен мониторинг и оценка 
на завладяването на държавата в от-
делните икономически сектори. Бяха 
създадени и два видеоклипа, пред-
ставящи методологическите основи 
и процеси по темите „Оценка на ри-
сковете за завладяване на държавата 
и уязвимостите при обществените 
поръчки“ и „Инструмент за оценка 
на завладяването на държавата на сек-
торно равнище“. 

IV. Противодействие на скритата 
икономика и недекларираната 
заетост 

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

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/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
https://opentender.eu/at/about/how-opentender-works
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-deconstructed/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-deconstructed/
https://csd.bg/bg/publications/publication/monitoring-anti-corruption-policy-implementation-in-high-risk-sectors/
https://csd.bg/bg/publications/publication/monitoring-anti-corruption-policy-implementation-in-high-risk-sectors/
https://csd.bg/bg/publications/publication/monitoring-anti-corruption-policy-implementation-in-high-risk-sectors/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-on-sectoral-level/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-on-sectoral-level/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-assessment-on-sectoral-level/
https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zavladjavaneto-na-drzhavata-i-korupcijata-na-sektorno-ravnishche-v-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zavladjavaneto-na-drzhavata-i-korupcijata-na-sektorno-ravnishche-v-evropa/
https://www.youtube.com/watch?v=4IrfdMpfHiE
https://www.youtube.com/watch?v=4IrfdMpfHiE
https://www.youtube.com/watch?v=4IrfdMpfHiE
https://www.youtube.com/watch?v=4IrfdMpfHiE
https://www.youtube.com/watch?v=QRrbDGaiv8E
https://www.youtube.com/watch?v=QRrbDGaiv8E
https://www.youtube.com/watch?v=QRrbDGaiv8E
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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Годишника на световната конкурен-
тоспособност. През 2021 г., България 
заема 53-то място от 64 страни, което 
е влошаване от пет позиции в срав-
нение с 2020 г. и с 15 позиции спрямо 
2009 г. 

Резултатите на България за 2021 г., 
публикувани в Годишника, налагат 
следните заключения относно основ-
ните предизвикателства и възмож-
ности за подобряване на конкурен-
тоспособността на българската ико-
номика:

• политическа нестабилност и ба-
вен темп на ваксинация срещу 
COVID-19;

• ограничен достъп до електронно 
управление;

• бавен енергиен преход и високи 
енергийни разходи за бизнеса;

• изоставащо качество на универ-
ситетското образование, изтича-
не на мозъци и ниски разходи за 
НИРД.

• трайни проблеми в областта на 
управлението и корупцията.

Центърът продължи да работи за 
прилагането на конкретни реформи 
за повишаване на конкурентоспособ-
ността на страната. Чрез Механизма 
за възстановяване и устойчивост на 
ЕС, страната получава безпреце-
дентна възможност да реши редица 
структурни проблеми чрез най-ма-
щабния в историята си инструмент 
за публично финансиране. Българ-
ското правителство трябва да оси-
гури условия за устойчива промяна 
и мултиплициране на европейския 
финансов ресурс чрез привличане на 
допълнителни инвестиции от част-
ния сектор – конструктивен капитал, 
който е прозрачен и с пазарна насо-
ченост. 

В подкрепа на създаването на така-
ва среда Икономическата програма 

декларираната заетост, Центърът за 
изследване на демокрацията продъл-
жи да разработва доклади, анализи 
и наръчници, служещи като инстру-
мент за споделяне на добри прак-
тики. От създаването си през 2016 г. 
Европейската платформа е форум, 
който дава възможност на социал-
ните партньори и правоприлагащи 
органи като службите за инспекция 
по труда, данъчните и осигурителни-
те органи и др. да участват в по-тяс-
но трансгранично сътрудничество и 
съвместни дейности. През октомври 
2019 г. Платформата беше опреде-
лена за една от работните групи към 
новосъздадения Европейски орган по 
труда.

През 2021 г. в съавторство с други 
организации Центърът публикува 
методическо ръководство, описва-
що последните тенденции и добри-
те практики за противодействие на 
недекларираната заетост сред сезон-
ните работници. Бяха разработени 
анализи в сферите борба с недеклари-
раната заетост и трудовата експлоата-
ция на граждани на трети страни, ин-
струменти и подходи срещу агенци-
ите за временна работа, предлагащи 
незаконна трудова дейност и форми 
на трансграничната недекларирана 
заетост, включително на граждани на 
трети страни. Експерти на Центъра 
се включиха в организацията и про-
веждането на семинара „Успешни 
подходи за сътрудничество между 
инспекциите по труда и социалните 
партньори“.

V. Конкурентоспособност на 
българската икономика

Като официален партньор за Бъл-
гария на Института за развитие на 
управлението (IMD), Швейцария 
през последните 12 години, Цен-
търът участва в разработването на 

https://csd.bg/bg/events/event/mezhdunarodnata-konkurentosposobnost-na-blgarija-2021-g/
https://csd.bg/bg/events/event/mezhdunarodnata-konkurentosposobnost-na-blgarija-2021-g/
https://csd.bg/bg/publications/publication/contributions-to-the-european-platform-tackling-undeclared-work/
https://www.ela.europa.eu/
https://www.ela.europa.eu/
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24352&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24352&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24352&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23573&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23573&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23573&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23627&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23627&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23627&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23627&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24736&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24736&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24736&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24736&langId=en
https://www.imd.org/
https://www.imd.org/
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Иновации в регионите и развитие 
на частния сектор“. Отстояването на 
върховенството на закона е от пър-
востепенно значение за навлизането 
на конструктивен капитал, който да 
подпомогне икономическия растеж 
и технологичната трансформация на 
страната. Предложена е Програма за 
действие, която съдържа и препоръки 
в сферата на приоритетни инвести-
ционни области за ЕС като цифро-
визацията, зелената трансформация, 
иновациите и предприемачеството.

Като част от програмата на домакин-
ството на България в рамките на ини-
циативата „Три морета“, на 28 сеп-
тември 2021 г. Центърът за изследване 
на демокрацията и Фондация „При-
ложни изследвания и комуникации“ 
проведоха обществено-политически 
форум „Насърчаване на конструктив-
ния капитал в България“. В събитието 
взе участие Президентът на България 
Румен Радев, а лекторите обсъдиха 

разработи доклада „Насърчаване на 
конструктивния капитал в България. 

Източник: Годишник на световната конкурентоспособност 2021,  
Институт за развитие на управлението (IMD).

Профил на конкурентоспособността на българската икономика за 
периода 2020 – 2021 г. 
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https://csd.bg/bg/publications/publication/promoting-constructive-capital-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/promoting-constructive-capital-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/promoting-constructive-capital-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/promoting-constructive-capital-in-bulgaria/
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нално финансиране за развитие 
на иновациите, технологиите и 
таланта до 2050 г. Целевите нива 

Програмата за насърчаване на констру-
ктивния капитал и възможностите за 
разгръщане на иновативния потенциал 
на страната. 

Икономическата програма участва 
активно в разработването на ежегод-
ния доклад Иновации.бг. Водещата 
тема на Иновации.бг 2021 е уникална-
та възможност, която предоставят на 
страната новите приоритети на ЕС, 
възстановяването от COVID кризата 
и промяната на обществените нагла-
си в полза на премахване на полити-
ческото статукво и от която България 
може да се възползва за постигане на 
интелигентна цифрова и екологична 
трансформация за преодоляване на 
застоя в сферата на иновациите. 

В доклада са формулирани няколко 
основни препоръки:

• Създаване на консенсусна поли-
тическа визия с ясни приорите-
ти и осигурено постоянно нацио-

Обществено-политически форум „Насърчаване на конструктивния капитал в 
България“, София, 28 септември 2021 г.

2021

file:///C:\Users\milena.yordanova\AppData\Local\Temp\Икономическата%20програма%20участва%20активно%20в%20разработването%20на%20ежегодния%20доклад%20Иновации.бг
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оценка на иновационните инвес-
тиционни възможности и услуги, 
които българската администрация 
предлага в тяхната цялост (данъци, 
регулации, законодателство и др.).

Докладът Иновации.бг, който е воде-
щият инструмент за ежегодна оцен-
ка на иновационното представяне на 
българската икономика, беше пред-
ставен на седемнадесетия Национа-
лен информационен форум, прове-
ден под егидата на Президента на 
Република България на 7 декември 
2021 г.

на такова финансиране, предвид 
опита на страните от Централна и 
Източна Европа, трябва да бъдат 
около 250 – 500 млн. евро годишно. 

• Цялостно преструктуриране на 
публичната институционална 
инфраструктура за наука, техно-
логии, иновации и подкрепа на 
икономиката, като се потърси ре-
шение под един покрив подобно 
на Иновации Норвегия и се въведе 
конкурсно начало за всички пози-
ции.

• Въвеждане на ежегоден бю-
джетно-политически цикъл на 

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18534
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18534
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Програма “Сигурност”

През 2021 г. усилията на Програма „Сигурност” бяха съсредоточени в след-
ните области: 

• Престъпност и полицейска дейност. Центърът продължи да анали-
зира тенденциите в битовата престъпност в България, най-вече с оглед 
регионалните измерения на престъпността и доверието на обществото в 
полицията, както и участието на гражданите в докладването на престъ-
пления. Бяха разработени два иновативни инструмента за оценка – Ин-
декс на битовата престъпност и Индекс на заявяване, които бяха прило-
жени в различни региони с цел сравняване на техните специфики. Като 
най-важни стъпки към по-високо доверие в полицията и по-успешно 
противодействие на битовата престъпност бяха обособени подобряване-
то на взаимодействието между полицията и гражданите по места и оп-
тимизирането на процеса на докладване на престъпленията чрез по-ра-
ционално използване на националната система 112. 

• Оценка на рисковете от организирана престъпност. Центърът за 
изследване на демокрацията взе участие в изготвянето на важен доклад 
относно рисковете от проникване на тежка и организирана престъпност 
в законния бизнес в ЕС. Програма „Сигурност“ анализира законодател-
ните, регулаторните и другите видове мерки за противодействие на он-
лайн кражбите на самоличност и свързаните с това престъпления в стра-
ните членки. Програмата стана част и от инициатива на редица неправи-
телствени организации от ЕС за насърчаване на стратегиите за социално 
приобщаване чрез употребата на конфискувано имущество, придобито 
от организирана престъпна дейност, за публични и социални цели.

• Противодействие на радикализацията и десния екстремизъм. 
Продължи задълбоченото изследване на факторите за радикализация, 
особено сред младото поколение. През 2021 г. бе обърнато внимание на 
ролята на стратегическите комуникации за противодействието и пре-
венцията на социалната поляризация, породена от дезинформацията 
в онлайн среда. Проведена бе първата по рода си стратегическа кому-
никационна кампания „Намери друг начин“, насочена към изграждане 
на устойчивост у младежите към въздействието на екстремистките пос-
лания чрез използването на алтернативни наративи. Беше разработен и 
Наръчник с индикатори за оценка на взаимоотношенията между държа-
вата и религиите, управлението на религиозното многообразие и насил-
ствената радикализация.

• Оценка на политики и програми на ЕС в областта на вътрешните 
работи. Експерти от Центъра се включиха в оценка на Директивата на 
ЕС за тероризма по поръчка на Генерална дирекция „Вътрешни работи” 
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I. Конвенционална престъпност 

Регистрация на  
престъпленията в България

Регистрацията на престъпленията от 
общ характер зависи от множество 
фактори, сред които нормативна-
та уредба, нагласите на гражданите 
към съобщаването за престъпления 
на полицейските органи, както и от 
някои особености от процесуален и 
практически характер. Оказването 
на политически и управленски на-
тиск за отчитането на по-ниска прес-
тъпност е предпоставка за възниква-
нето на полицейско филтриране в 
България. 

Докладът „Регистрация на прес-
тъпленията в България“ представя 
преглед на действащата нормативна 
уредба в България, регулираща об-
работката на сигнали за извършени 
престъпления и последващата им 
регистрация. Направен е и функ-
ционален анализ на процесите в 
оперативната дейност по приемане, 
регистриране и обработване на сиг-
налите, съобщавани от граждани. 
Формулирани са редица препоръки 
във връзка с идентифицираните въз-
можности за повишаване на взаи-
модействието между регионалните 
структури на МВР, органите на мест-
ното самоуправление и граждански-
те организации за усъвършенстване 
на режима за регистриране и обра-
ботка на сигнали. 

Регионални измерения на 
престъпността в България:  
битова престъпност и  
заявяване на престъпленията 

Публикацията „Регионални измере-
ния на престъпността в България“ 
представя два иновативни инструмента 
за оценка – Индекс на битовата прес-
тъпност, който отчита нивата на бито-
вата престъпност, и Индекс на граж-
данската активност при заявяване 
на престъпления (Индекс на зая-
вяване), който отчита активността на 
гражданите при докладване на прес-
тъпления. Двата индекса позволяват 

на Европейската комисия, както и в изследване на десния екстремизъм, 
поръчано от Европейския парламент. Програма „Сигурност“ взе участие 
в инициатива на Съвета на Европа, засягаща противодействието на тра-
фика на хора с цел трудова експлоатация. В рамките на европейска ини-
циатива за подобряване неинвазивната инспекция на стоки по външните 
граници на Съюза беше проведено проучване на рисковете и потребно-
стите на митническите служби в ЕС. 

https://csd.bg/bg/publications/publication/crime-registration-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/crime-registration-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/regional-dimensions-of-crime-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/regional-dimensions-of-crime-in-bulgaria/
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анализ на регионалните и местните 
различия по отношение на виктимиза-
цията на населението и нивата на зая-
вяване в 28-те области. Индексите дават 
възможност анализът да се надгражда, 
включително чрез изследване ролята 
на различни демографски, социални, 
икономически и институционални 
фактори, които може да играят същест-
вена роля в процеса на регистрация.

Битова престъпност  и доверие в 
полицията:  към по-добра отчет-
ност и прозрачност в работата на 
правоприлагащите органи 

Слабото доверие на българските 
граждани в полицията има пряко от-
ражение върху нивото на съобщаване 
на инциденти от жертвите на престъ-
пления. Ниските нива на съобщаване 
възпрепятстват ефективното разслед-
ване и наказателно преследване на из-
вършителите, което повишава риска 
от нарастване на конвенционалните 
престъпления. В публикация по тази 
тема бяха очертани основните факто-
ри, създаващи подобни отрицателни 
тенденции, и бяха дадени препоръки 
за улесняване съобщаването на прес-
тъпления и в резултат – за повишено 
обществено доверие в полицията. 

През 2021 г. Програма „Сигурност“ 
организира поредица от четири пуб-
лични събития, посветени на битова-
та престъпност и доверието в поли-
цейските органи, с участието на екс-
перти от МВР, общини от различни 
области и граждански организации, 
занимаващи се със защита правата на 
жертвите. Бяха обсъдени резултатите 
от изследванията в градовете София, 
Бургас, Троян и Пещера. 

На 15 декември беше проведена на-
ционална кръгла маса, озаглавена 
„Противодействие на битовата прес-
тъпност и повишаване на доверието 
в полицията“ по проблемите на до-

кладването и регистрирането на прес-
тъпления, на която бяха представени 
препоръки за усъвършенстване на 
разпоредбите с цел повишаване анга-
жираността на гражданите в процеса 
на превенция и противодействие на 
битовата престъпност.

II. Организирана престъпност

Картографиране на риска 
от проникване на тежката и 
организираната престъпност в 
законния бизнес 

Икономическите и социалните вреди 
от тежката и организираната престъп-
ност са многопластови и всеобхватни 
и могат да засегнат както индивидуал-
ните, така и общностните и общест-
вените интереси. Прецизната инфор-
мация за степента и естеството на яв-
лението са водещи за правилното на-
сочване на ресурси за преодоляването 
му. Оценката на размерите и щетите 
обаче все още е предизвикателство. 

https://csd.bg/bg/publications/publication/conventional-crime-and-trust-in-police-authorities/
https://csd.bg/bg/events/event/protivodeistvie-na-bitovata-prestpnost-i-povishavane-na-doverieto-v-policijata/
https://csd.bg/publications/publication/mapping-the-risk-of-serious-and-organised-crime-infiltrating-legitimate-businesses/
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Европейска стратегия  
за повторно използване на 
конфискувано имущество 
в обществен интерес или за 
социални цели 

Центърът е активен участник в коа-
лиция на неправителствени органи-
зации, ръководена от италианската 
асоциация Lìbera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie. Нейната цел 
е да насърчава стратегии за социално 
приобщаване на най-онеправданите 
слоеве на обществото чрез повторно 
използване за обществени и социал-
ни цели на имущество, конфискувано 
от организирани престъпни групи в 
Европа, и чрез ангажиране на уязви-
мите лица в този процес. 

Беше подготвен доклад за идентифи-
цирането на конфискувано имуще-
ство, използвано за социални цели 
в България, в който се оценява въз-
действието на политиките за при-
общаване върху възможностите за 
повторно използване на придобито 

Изследването „Картографиране на ри-
ска от проникване на тежката и орга-
низираната престъпност в законния 
бизнес“, проведено от RAND Europe в 
сътрудничество с Центъра за изследва-
не на демокрацията, Института за про-
зрачност на управлението, Ernst & Yo-
ung и Optimity Advisors, разширява до-
казателствената база относно проявле-
нието на този социален феномен в ЕС. 

Приносът на Центъра включва коли-
чествен и качествен анализ на трафи-
ка на хора и на организираната прес-
тъпност срещу собствеността, както 
и оценка на рисковете от злоупотре-
бата с новите методи на плащане от 
организирани престъпни групи.

Изследване на кражбата на 
самоличност

Дигитализацията на икономиката 
и обществото е придружена с нара-
стваща загриженост у гражданите 
на ЕС за рисковете от кражба на са-
моличността и злоупотреба с лични 
данни. Същевременно случаите на 
кражби на данни в ЕС се увеличават 
значително, докато законодателните 
и извънрегулаторните инициативи 
в държавите членки не успяват да ги 
следват с необходимата скорост и да 
отговорят на бързо адаптиращите се 
към ситуацията кибернарушители, 
които успешно експлоатират техноло-
гичния напредък. 

Центърът се включи в изследването 
„Онлайн кражби на самоличност и 
свързани със самоличността престъ-
пления“ за картографиране на дейст-
ващите законодателни, регулаторни 
и други видове мерки за противодей-
ствие на онлайн кражбите на само-
личност и престъпленията, свързани 
със самоличността във всички дър-
жави – членки на ЕС, и за оценка на 
добрите практики и възможните про-
пуски в тези мерки. 

https://csd.bg/bg/publications/publication/mapping-the-risk-of-serious-and-organised-crime-infiltrating-legitimate-businesses/
https://csd.bg/bg/publications/publication/mapping-the-risk-of-serious-and-organised-crime-infiltrating-legitimate-businesses/
https://csd.bg/bg/publications/publication/mapping-the-risk-of-serious-and-organised-crime-infiltrating-legitimate-businesses/
https://csd.bg/bg/publications/publication/mapping-the-risk-of-serious-and-organised-crime-infiltrating-legitimate-businesses/
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то на Стратегията. Мерките за пре-
венция се прилагат недостатъчно и 
подходът продължава да бъде до-
миниран от правоприлагащите ор-
гани.Докладът „Движещи фактори 
на радикализацията и насилствения 
екстремизъм“, в който главата, пос-
ветена на България, е дело на Центъ-
ра, разглежда именно тези въпроси. 
Като най-значими движещи факто-
ри, залегнали в основата на макро-
анализа, са определени религията, 
политическите недоволства (край-
нодясна идеология), бедността и не-
равенството. Допълнителен фактор, 
който се появява хоризонтално във 
възприятията на повечето заинте-
ресовани страни, е образованието. 
Тези макро възприятия са отправ-
на точка за предстоящия анализ на 
мезо- (на ниво общност) и микро- 
(на индивидуално ниво) двигатели 
на радикализацията и насилствения 
екстремизъм в страната. 

В друг анализ, изготвен от Програма 
„Сигурност“, се разглеждат социал-

от организирана престъпна дейност 
имущество. Проучването беше част 
от мащабен преглед на приложение-
то на Чл. 10.3 от Директива 2014/42/EС 
в държавите членки. 

III. Радикализация и насилствен 
екстремизъм 

Движещи фактори  
на радикализацията и 
насилствения екстремизъм

Подходът на България към проти-
водействието и предотвратяването 
на радикализацията е повлиян от 
еволюиращото разбиране на Евро-
пейския съюз за радикализацията 
като местен и национален проблем, 
който изисква прилагането на меки 
мерки. Това разбиране е възприето 
и като основа за българската Стра-
тегия за противодействие на ради-
кализацията и тероризма (2015 – 
2020 г.). Страната обаче не беше 
подготвена да осигури изпълнение-

https://csd.bg/bg/publications/publication/bulgaria-country-report-on-national-approaches-to-extremism/
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Формулирани са изводи, направени 
след приключването на информа-
ционната кампания „Намери друг 
начин“.

Поляризация и  радикализация 
сред младежта 

През май 2021 г. Центърът органи-
зира поредица събития, посветени 
на превенцията и противодействие-
то на поляризацията и радикализа-
цията сред младежите. С участието 
на политици, експерти и професио-
налисти в областта от целия Евро-
пейски съюз беше проведен уеби-
нарът „Противодействие на онлайн 
поляризацията в Централна и Из-
точна Европа чрез стратегически ко-
муникации“. Бяха обсъдени новите 
тенденции в сферата на стратегиче-
ските комуникации с цел проти-
водействие и превенция на соци-
алната поляризация, породена от 
дезинформация и екстремистки на-
ративи в онлайн средата. Сред гово-
рители бяха представители на Цен-
търа за изследване на демокрацията, 
кабинета на министър-председателя 
на Великобритания и мениджъра по 
безопасност и партньорства на Фей-
сбук. Центърът беше и съорганиза-
тор на международната младежка 
среща на високо равнище „Да изгра-
дим бъдещето на Европа“, на която 
представители на младежки орга-
низации и млади хора от различни 
страни дискутираха възможните ре-
шения на най-наболелите проблеми 
в европейския дневен ред. Експерти 
от Центъра споделиха своя опит в 
провеждането на кампании в соци-
алните медии, които могат да се из-
ползват за стратегическа комуника-
ция, предлагаща достъп до алтерна-
тивни наративи, които да се проти-
вопоставят на разпространяваните 
онлайн радикални послания и идеи. 
На уебинар, организиран от Мрежа-
та за осведоменост по въпросите на 

ните и политическите фактори в ос-
новата на актуалните мерки в страна-
та, насочени срещу радикализацията 
и насилствения екстремизъм, особено 
по отношение на младите хора.

Изграждане на устойчивост  
у младежите срещу 
крайнодесните наративи

Европейската програма за сигурност 
2015 – 2020 г. изтъква важността на 
борбата с радикализацията и теро-
ризма. Паралелно с основаването на 
Мрежата за осведоменост по въпро-
сите на радикализацията (RAN) през 
2011 г. са предприети и редица други 
мерки за противодействие на край-
нодесния насилствен екстремизъм и 
тероризма. Публикацията „Изграж-
дане на устойчивост у младежите 
срещу крайнодесните наративи“ раз-
глежда възможностите, които дават 
стратегическите комуникации като 
инструмент за борба с призоваващи-
те към насилие наративи и за възпи-
таване на устойчивост у младежите. 

https://www.facebook.com/events/771694036848056/
https://www.facebook.com/events/771694036848056/
https://www.facebook.com/csdbg/posts/10158573347658051
https://csd.bg/bg/publications/publication/overcoming-youth-vulnerabilities-to-far-right-narratives/
https://csd.bg/bg/publications/publication/overcoming-youth-vulnerabilities-to-far-right-narratives/
https://csd.bg/bg/publications/publication/overcoming-youth-vulnerabilities-to-far-right-narratives/
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Радикализация, секуларизъм 
и управление на религията – 
европейски и азиатски 
перспективи

Разрастването на секуларизма и за-
силването на радикализацията са 
две противоречиви тенденции и 
трябва да се изучават едновременно 
с предизвикателствата на религи-
озното многообразие и радикали-
зацията, пред които са изправени 
множество държави и региони из-
вън Европа. 

През 2021 г. Центърът взе участие в 
разработването на Наръчник с инди-
катори – практически инструмент за 
оценка на взаимоотношенията между 
държавата и религиите, управление-
то на религиозното многообразие и 
насилствената радикализация. 

На 2 юни 2021 г. беше проведен ре-
гионален уебинар „Управление на 
религията и насилствената радикали-
зация в Източна Европа“ с участието 
на учени и експерти, които обсъдиха 
връзката между религията и нейно-
то управление, радикализацията и 
насилствения екстремизъм и създа-
ването на ефективни политики за 
противодействието на тези явления в 
региона.

радикализацията (RAN) на 20 май 
2021 г., Центърът представи резулта-
тите и заключенията от проведената 
национална комуникационна кам-
пания „Намери друг начин“ пред 
аудитория от организации, работе-
щи в сферата на радикализацията. 
През януари и февруари 2021 г. бяха 
проведени срещи с над 40 ключови 
представители на държавни инсти-
туции и неправителствени органи-
зации, както и фокус група с рабо-
тещи на първа линия полицейски 
служители. Експерти от Програма 
„Сигурност“ взеха участие в пуб-
лична дискусия, на която споделиха 
резултатите от диагностичното из-
следване „Как крайнодесните посла-
ния в интернет достигат и влияят на 
младежите“ и онлайн кампанията 
против разпространението на край-
нодесни послания в дигиталния 
свят. 

http://grease.eui.eu/toolkit/
http://grease.eui.eu/toolkit/
https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-religijata-i-nasilstvenata-radikalizacija-v-iztochna-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-religijata-i-nasilstvenata-radikalizacija-v-iztochna-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-religijata-i-nasilstvenata-radikalizacija-v-iztochna-evropa/
https://anotherway.bg/
https://anotherway.bg/
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членки и беше съсредоточен в след-
ните области: дефиниция на прес-
тъпните състави и съответните на-
казания; разследване, наказателно 
преследване и правораздаване при 
престъпленията, свързани с теро-
ризъм; сътрудничество и информа-
ционен обмен между правоприлага-
щите и съдебните органи; защита и 
подпомагане на жертвите.

Експерти на Центъра се включиха и 
в изготвянето на доклада „Десният 
екстремизъм в ЕС“ по поръчка на 
Европейския парламент. В него се на-
белязват основните характеристики 
на явлението в Съюза, като се илюс-
трират със случаи на насилие, извър-
шено от десни екстремисти, както в 
реалния живот, така и в интернет. 
Анализирани са и тенденциите в 
България, Унгария, Италия, Полша и 
Швеция като доказателство за това, че 
в Европа съществуват едновременно 
най-различни видове екстремистки 
групи и поведение. 

През 2021 г. Центърът се присъедини 
към работата на учредената от Евро-
пейската комисия през януари съща-
та година Инициатива за подкрепа на 
политиките към RAN, ръководена от 
консултантската компания към френ-
ското Министерство на вътрешните 
работи CIVIPOL. Инициативата има 
за цел да предоставя данни и анали-
зи на европейските политици в при-
оритетни области на превенцията и 
противодействието на насилствения 
екстремизъм. В рамките на RAN 2 
Центърът се занимава с изследова-
телска работа и изграждане на капа-
цитет. През годината бяха изготвени 
два консолидирани прегледа и бяха 
организирани два семинара за пред-
ставители на управлението и експер-
ти в тази сфера от неправителствения 
и академичния сектор.

IV. Оценка на политики в областта 
на сигурността и вътрешните 
работи

През 2021 г. експерти от Центъра 
участваха в няколко изследвания и 
оценки на политики на ЕС, засяга-
щи антитероризма и десния екстре-
мизъм. 

Съвместно с консултантската ком-
пания ICF експерти от Програма 
„Сигурност“ изготвиха оценка на 
Директивата за тероризма (Дирек-
тива (ЕС) 2017/541) по поръчка на 
Генерална дирекция „Вътрешни 
работи“ на Европейската комисия. 
Наред с оценката на актуалността, 
ефективността, последователността 
и добавената стойност за ЕС, бяха 
оценени и въздействието на Дирек-
тивата върху основните права и сво-
боди (вкл. въздържането от дискри-
минация), върховенството на зако-
на и защитата и подпомагането на 
жертвите на терористична дейност. 
Анализът обхващаше 25 държави 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87efa459-4cdf-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87efa459-4cdf-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
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ли на инспекциите по труда и други 
институции, специалисти и предста-
вители на неправителствени органи-
зации. Бяха предложени препоръки 
за подобряване разкриването, устано-
вяването и насочването на жертви на 
трафик на хора с цел трудова експло-
атация от Държавната инспекция по 
труда в Северна Македония.

Програма „Сигурност“ беше част и 
от инициатива на Съвета на Европа 
за оценка на уменията на инспекто-
рите по труда в Северна Македония 
да противодействат на трафика на 
хора с цел трудова експлоатация. 
Експерти от програмата представиха 
европейските стандарти и българския 
модел пред аудитория от служите-



44

Тази страница умишлено е оставена празна.



45

Социологическа програма

През 2021 г. Социологическата програма фокусира дейността си върху 
следните области:

• Интеграция на мигранти и прогнозирне на мигрантските потоци. 
С оглед трудностите при управлението на миграционните потоци в Ев-
ропейския съюз, Центърът за изследване на демокрацията се ангажира 
със създаването, тестването и популяризирането на ново приложение, 
подпомагащо изучаването и прогнозирането на моделите на миграция. 

• Социално включване на уязвими групи. Социологическата програма 
продължи да работи за подобряване положението на уязвимите групи 
в България, като анализира последните тенденции в изключването на 
ромската общност от обществения живот в страната, особено в конте-
кста на пандемията от COVID-19. Беше създадена методология за на-
блюдение на политиките в областта на домашното насилие, която беше 
приложена в национално изследване на явлението в България.

• Управление на религиозното многообразие и превенция на ради-
кализацията, основана на религиозни възгледи. Центърът продъл-
жи да изследва темата за управлението на религиозното многообразие 
и изграждането на устойчивост към насилствена религиозна радикали-
зация, като участва в създаването на Наръчник на управлението на ре-
лигиозното многообразие на издателство „Раутлидж“. През 2021 г. про-
дължи и работата по прилагането на наръчника с индикатори, оценява-
щи равнището на секуларизъм, правата на религиозните малцинства, 
нивото и факторите за появата на насилствена радикализация, както 
мерките срещу нея. 

• Участие на гражданите в управлението на енергийния сектор. 
Центърът се включи в значим мащабен интердисциплинарен преглед 
на актуалните академични и професионални познания в сферата на 
енергийното гражданство и енергийната демокрация, които надгражда, 
като същевременно подпомага процеса на преход към екологично чиста 
енергия в Европа.
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I. Управление на  
миграционните потоци

Центърът продължава участието си 
в международна инициатива, чиято 
цел е да бъде разработено, тествано 
и популяризирано приложение за 
картографиране на миграционните 
модели. Предвижда се този интерак-
тивен инструмент да бъде използван 
от служители и професионалисти на 
първа и втора линия, неправителстве-
ни организации и общински власти, 
които с негова помощ да подобряват 
стратегиите си за прием и интегра-
ция на мигранти и да разпределят 
по-успешно финансовите и човешки-
те си ресурси. Центърът координира 
работата на международна експертна 
група в областта на миграцията и ин-
теграцията с цел адаптиране на функ-
ционалностите на приложението 
към конкретните нужди и очаквания 
на потребителите му. През годината 
Центърът взе участие в редица вир-
туални събития и дискусии с ключо-

ви заинтересовани страни от ЕС по 
въпросите на баланса между осигу-
ряването на граничната сигурност на 
Съюза и съблюдаването на етичната 
рамка за спазването на човешките 
права. 

II. Социално включване на 
уязвими групи

Преминаването от послания за упра-
вление на кризата към планове за 
възстановяване от пандемията от 
COVID-19 в публичния дискурс в ЕС 
не беше съпроводено от по-сериозно 
внимание към потребностите на уяз-
вимите малцинствени групи в Бъл-
гария. Обичайната враждебност към 
ромската общност в традиционните и 
социалните медии се изразяваше във 
фалшиви новини, дезинформация 
и превратно отразяване на ромското 
малцинство. Центърът взе участие в 
поредното издание на организирания 
от Гьоте Институт Медиен инкубатор. 

Росалина Тодорова, анализатор в Социологическата програма, представя 
резултатите от изследване на наративите в медиите и интернет, фалшивите 

новини и дезинформацията по отношение на ромите в България.
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На форума експерти от Социологи-
ческата програма споделиха резул-
татите от стартиралото в началото на 
пандемията изследване по тази тема с 
млади журналисти и медийни работ-
ници. Те представиха тенденциите за 
изключване на ромите от обществе-
ния живот на страната, както и изво-
дите от анализа на възможните мерки 
за превенция, сочещи необходимост-
та от по-голяма представителност на 
медиите по отношение на уязвимите 
групи.

През 2021 г. за пръв път бяха при-
ложени ориентирани към жертвите 
подходи за изследване и анализ на 
домашното насилие и насилието, ос-
новано на пола, събрани в разрабо-
тената от Центъра „Мониторингова 
методология за оценка на политики 
и институционални практики“. Цел-
та на методологията е чрез конкретен 
набор от мерки (превенция, подкре-
па и закрила, международно сътруд-
ничество и пр.) да представи обектив-

ната ситуация (правна, политическа 
и институционална рамка), възприя-
тията и нагласите на ключовите заин-
тересовани страни, наличните данни 
за насилие над жени, добрите прак-
тики и областите, в които следва да се 
направят подобрения. Инструментът 
служи като образец за провеждането 
на първия мониторинг на правната, 
политическата и институционалната 
рамка по отношение на домашното 
насилие и насилието, основано на 
пола. 

III. Превенция на религиозно 
мотивираната радикализация

През 2021 г. Социологическата про-
грама продължи да изготвя анализи 
и препоръки за управлението на ре-
лигиите и религиозното многообра-
зие. В публикувания от издателство 
„Раутлидж“ „Наръчник на управле-
нието на религиозното многгобра-
зие“, представящ общо 23 държави, 

Източник:	 Център	за	изследване	на	демокрацията,	2021.

Ефекти на мониторинга върху политиките и  
изследователската дейност

Политики и
законодателство,

ориентирани
към  жертвите
и техния пол

Отразяващи реал-
ността, съвременни 
политики, формули-

рани въз основа 
на данни

Повишаване инфор-
мираността на създа-

телите на политики по 
въпросите на домаш-

ното и основаното 
на пола насилие 

Препоръки за 
създаване на 

действащи 
национални 

закони и политики 

Ефекти 
върху 

политиките

Ефекти върху 
изследовател-
ската дейност

Приспособим 
към различни 

условия инструмент 
за редовен 
мониторинг

Повишен 
изследователски 

капацитет за 
мониторинг 

и оценка

Основополагащи 
насоки за събиране 

на изчерпателни 
данни в 

национален мащаб

Утвърден монито-
рингов инструмент 

за предстоящи 
изследвания 

и анализи

Ефекти на 
мониторинга

https://csd.bg/bg/publications/publication/media-and-online-narratives-fake-news-and-disinformation-trends-in-relation-to-roma-in-bulgaria/
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регионална типология на режимите, 
определящи статута на религиите и 
религиозното многообразие. Умере-

Центърът участва с анализи за Ал-
бания, Босна и Херцеговина и Бъл-
гария. Наръчникът съдържа макро-

Източник:	Наръчник	на	управлението	на	религиозното	многообразие,	Раутлидж,	2021.

Режими, определящи статута на религиите и  
религиозното многообразие

Абсолютен секуларизъм
Умерен секуларизъм
Превъзходство на религията
Господство на религията

Турция
Ливан

Близкия Изток

България
Албания
Босна и 
Херцеговина

Югоизточна Европа

Русия
Унгария
Литва
Словакия

(вкл. Русия) 

Гърция
Италия
Испания

Южна
Европа

Великобритания
Германия
Белгия
Франция

Западна 
Европа

Египет
Тунис
Мароко

Северна Африка

Централна и Източна Европа

Индия
Индонезия
Малайзия

Южна и 
Югоизточна Азия

Абсолютен секуларизъм
Умерен секуларизъм
Превъзходство на религията
Господство на религията

Австралия
Тихоокеански регион
Азиатско-



49

Източник:	 Център	за	изследване	на	демокрацията,	2021.

Стратификация на индикаторите за управление  
на отношенията между държавата и религиите 

Обхват на правната и политическата рамка за превенция 
и противодействие на насилствената радикализация

Обхват на мерките за превенция и 
противодействие на насилствената радикализация

Участие на гражданското общество в превенцията и 
противодействието на насилствената радикализация

КОМПЛЕКСЕН ИНДИКАТОР 1

КОМПЛЕКСЕН ИНДИКАТОР 2

КОМПЛЕКСЕН ИНДИКАТОР 3

КОМПЛЕКСЕН ИНДИКАТОР 4

Автономия и свобода на 
религиозните групи от 

държавата

Статут/права на малцинствените 
религиозни групи

Равнища и фактори на 
насилствената радикализация

Мерки за превенция на 
радикализацията

Нормативно равнище

Практическо равнище

Нормативно равнище

Практическо равнище

Структурни фактори (drivers)

Измерение на социалните възприятията

Измерение на честотата на насилие



50

IV. Участие на гражданите в 
управлението на енергийния 
сектор

Един от аспектите, без който справед-
ливият преход към устойчиво енер-
гийно бъдеще е невъзможен, е учас-
тието на гражданите в свързаните с 
енергетиката процеси (т.нар. енер-
гийно гражданство), включително и 
във вземането на решения по въпроси 
на управлението на енергетиката и 
внедряването на технологии за произ-
водство на енергия от възобновяеми 
източници (енергийна демокрация).

През 2021 г. Центърът се включи в 
мащабен интердисциплинарен пре-
глед на актуалните академични и 
професионални познания в сферата 
на енергийното гражданство и енер-
гийната демокрация. Според анализа 
енергийното гражданство е сложно 
явление, чиято динамика се влияе от 
множество фактори (вкл. психологи-
чески, общностни, обществени, на-
ционални и транснационални). 

Центърът учреди и международна 
Консултантска група с цел насър-
чаване на диалога между страните, 
ангажирани с енергийния преход, и 
сближаване на процеса на формиране 
на политики и най-новите научно-тех-
нически достижения в областта енер-
гийното гражданство и енергийната 
демокрация. Ролята на Центъра е да 
координира предоставените от Кон-
султантската група съвети, насоки и 
мнения във връзка с оформящата се 
концепция за енергийно гражданство.

ните секуларни режими се характе-
ризират с взаимна автономия на дър-
жавата и религиозните институции, 
за разлика от едностранния контрол 
на държавата над религиите или пъл-
ното разделение между държавните 
и религиозните институции (абсолю-
тен секуларизъм).

През юни 2021 г., Центърът предста-
ви залегналите в Наръчника изводи 
и резултатите от прилагането на На-
ръчника с индикатори за управление 
на отношенията между държавата и 
религиите, разработен през 2020 г. на 
семинар за регионален диалог, оза-
главен „Управление на религията и 
насилствената радикализация в Из-
точна Европа“. Участващите учени 
и специалисти от региона обсъдиха 
начините за подобряване на управле-
нието на религиозното многообразие 
от страна на държавата с цел преодо-
ляване на проблемите, водещи до на-
силствена радикализация (на религи-
озна основа) и екстремизъм в пост-ко-
мунистическите страни от Източна 
Европа. 

През 2021 г. Центърът продължи да 
анализира приложението на наръч-
ника с индикатори в сравнителен 
план. Те бяха съпоставени с други 
подобни индекси на взаимоотноше-
нията държава – религии, с фактори-
те за поява, превенцията и противо-
действието на насилствената радика-
лизация в доклада „Индикатори за 
управление на отношенията между 
държавата и религиите: Сравнителни 
перспективи“.

http://grease.eui.eu/indicators-overview/
http://grease.eui.eu/indicators-overview/
http://grease.eui.eu/indicators-overview/
http://grease.eui.eu/indicators-overview/
https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-religijata-i-nasilstvenata-radikalizacija-v-iztochna-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-religijata-i-nasilstvenata-radikalizacija-v-iztochna-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/upravlenie-na-religijata-i-nasilstvenata-radikalizacija-v-iztochna-evropa/
http://grease.eui.eu/grease-indicators-comparative-insights/
http://grease.eui.eu/grease-indicators-comparative-insights/
http://grease.eui.eu/grease-indicators-comparative-insights/
http://grease.eui.eu/grease-indicators-comparative-insights/


Част втора
Администрация и управление
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Тази страница умишлено е оставена празна.
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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. Центърът е 
пререгистриран, съгласно изменени-
ята в националното законодателство, 
в публичния Търговски регистър и 
регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенци-
ята по вписванията към министъра на 
правосъдието. Юридическите лица с 
нестопанска цел за осъществяване 
на общественополезна дейност имат 
редица допълнителни задължения, 
сред които ежегодно да изготвят и за-
явяват за обявяване в регистъра годи-
шен доклад и финансов отчет.

През 2021 г. с оглед превръщането на 
енергетиката и климата в приоритет-
на изследователска област, ръковод-
ството на Центъра учреди Програма 
„Енергетика и климат“, в която рабо-
тят петима изявени професионалисти.

През годината в Центъра бяха заети 
общо 39 души, от които 31 души 
управленски и професионален пер-
сонал (включително външни консул-
танти), 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 изследва-
не на демокрацията. През 2021 г. 
Центърът продължи усилията си за 
разнообразяване източниците си на 
финансиране извън рамките на тра-
диционните финансови инструмен-
ти на Европейския съюз: Хоризонт 
2020, Европейския социален фонд и 
финансовите механизми в области-
те „правосъдие” и „вътрешни ра-
боти”. Дейността на Центъра беше 
финансирана и със средства по опе-
ративни програми на българското 
правителство, както и от Центъра за 
международна правна инициатива, 
Европейската фондация за клима-
та, Централноевропейската иници-
атива, Мрежата на европейските 
фондации, Немското сдружение за 
международно сътрудничество и 
Националния фонд за демокрация. 
В допълнение към финансиране-
то по проекти, диверсификация се 
осъществява и чрез участието в тър-
гове чрез консултантските звена на 
Центъра „Витоша Рисърч“ ЕООД и 
„Проект 1“ ЕООД.

Институционално развитие
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2021 г. Центърът прибави нови плат-
форми към портфолиото си от соци-
ални медии и затвърди присъствието 
си във вече използваните социални 
канали. 

Творческо съдържание

В процеса на създаване на съдържа-
ние през 2021 г. Центърът се съсредо-
точи върху методи като визуализация 
на данни и ангажиращи аудиторията 
разкази. Продължи развиването на 
формати като кратки видеоклипове 
и блог постове, които предават основ-
ната идея на научните публикации 
и ги правят достъпни за по-широка 
публика. Бяха използвани и кратки 
анимационни формати, отново с цел 
разширяване на аудиторията. 

Публикации с осъвременен 
брандинг 

След модернизирането на визуал-
ната си идентичност през 2020 г., 
Центърът възприе и нови подходи 

Събития 

Продължаващата пандемия в Европа 
потвърди необходимостта от намира-
не на формати за събития, които да 
гарантират ангажираността на разно-
родна публика от експерти в широк 
спектър от области. Центърът продъл-
жи да разширява капацитета си за ор-
ганизиране и домакинство на хибрид-
ни, както и на изцяло виртуални кръг-
ли маси, семинари и пресконферен-
ции. През 2021 г. беше домакин на 37 
онлайн събития с над 800 участници от 
страната и света, както и на конферен-
ция на високо равнище с участието на 
Президента на България, представи-
тели на правителството, дипломати, 
бизнес лидери и партньори от САЩ. 

Въздействие чрез социалните медии

Онлайн присъствието вече е норма, 
но въздействието на онлайн комуни-
кацията се дължи на правилното сег-
ментиране и ангажирането на ауди-
торията по иновативен начин. През 

раната престъпност, интеграцията на 
жертви на трафик и други уязвими 
групи, общественото доверие в пра-
восъдието, (де)радикализацията и 
противодействието на компютърните 
престъпления.

През 2021 г., Центърът за изследване 
на демокрацията дари книги на Юго-
западния университет „Неофит Рил-
ски“, Благоевград. 

През 2021 г. Центърът беше търсен 
партньор и координатор на изследо-
вателски проекти с общоевропейска 
насоченост в областта на правото, 
сигурността 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 организи-

Комуникации
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га разбираемост и разпознаваемост 
на научноизследователската си рабо-
та. През годината бяха публикувани 
27 доклада и 9 кратки анализа с под-
новената визуална идентичност на 
организацията. 

към структурирането и изгледа на 
своите публикации. Разширявайки 
цветовата гама и залагайки на граб-
ващи вниманието визуални средства, 
инфографики и нови цифрови инте-
рактивни формати, Центърът пости-

Стажантска програма

Центърът за изследване на демокра-
цията предоставя възможности за 
стаж на изявени студенти от различ-
ни университети. През 2021 г., въ-
преки незатихващата пандемия от 
COVID-19, значителен брой младе-
жи кандидатстваха за дистанционен 
стаж в Центъра. От март до края на 
годината част от стажантите работи-
ха на живо, в близка до обичайната 
офис среда, като екипът на Центъра 
им оказваше подкрепа при органи-
зиране на преместването им в София 
и при ориентирането им в сложната 
ситуация на менящи се разпоредби и 
здравна обстановка, стремейки се да 
ги ангажира в провежданите публич-
ни събития и социални мероприя-
тия, както и да организира опознава-
телни екскурзии в София и страната. 
Дистанционно работещите стажанти 
бяха приобщени към виртуалната 
офис среда на Центъра, а експертите 
се стараеха да общуват редовно с тях 
чрез чести онлайн срещи и с незаме-
нимото участие на стажантите в орга-
низираните през годината уебинари 
и други онлайн формати. 

През 2021 г. в Центъра стажуваха 84 
студенти и дипломирали се младе-
жи от 27 страни: Албания, Аржен-

тина, Бразилия, България, Велико-
британия, Германия, Гърция, Дания, 
Индия, Испания, Италия, Китай, 
Колумбия, Мексико, Нидерландия, 
Полша, Португалия, Пуерто Рико, 
Русия, САЩ, Чили, Турция, Украйна, 
Финландия, Франция, Швеция и Япо-
ния. Сред онлайн стажантите имаше 
няколко възпитаници на Принстън-
ския университет, както и студенти от 
Факултета по държавно управление 
„Блаватник“ на Оксфордския универ-
ситет, Висшия институт за междуна-
родни изследвания и изследвания на 
развитието в Женева, Хагския универ-
ситет и много други. 

Центърът привлича талантливи сту-
денти от най-различни академични 
области. Всеки стажант получава въз-
можност да допринесе за изготвянето 
на доклад или друг изследователски 
продукт (под наставничеството и с 
бележки от експертите на Центъра), 
свързан с областта, в която следва, и/
или с бъдещите му професионални 
цели.

През 2021 г. програмите на Центъра 
активно ангажираха стажанти във 
всички свои ключови дейности, като 
събиране и анализ на публикувана-
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„По време на стажа си в Центъра за изследване на демокрацията натрупах без-
ценен за професионалното си развитие опит. След едногодишно следване в спе-
циалност „публична политика“ имах възможност да приложа знанията си на 
практика и да развия в още по-голяма степен изследователските си умения. За-
нимавах се с темата за ролята на великите сили и инструментите на влияние, 
които използват, от различни перспективи (икономика, политика, енергетика, 
„мека сила“).

Стажът ми даде и възможност да опозная България и Балканите. Честно каза-
но, преди да дойда не знаех много за региона, но след стажа в Центъра смятам, че 
Балканите са от огромно значение за разбирането на настоящата геополитиче-
ска надпревара в света.

По време на стажа си подпомагах и отдел „Комуникации“, основно в разработ-
ването на профила на Центъра в Туитър и при организирането на събития. 
Преживяването беше много плодотворно и силно го препоръчвам.“

Хавиер Борас Аруми, 
Испания, стажант в отдел „Комуникации“, 
1 юли –30 септември 2021 г.

в схеми за допълнителна заетост и/
или образование. Продължителнос-
тта на стажа варира от два до шест 
месеца. На стажантите се предоста-
вя изчерпателна информация, коя-
то да улесни приспособяването им 
към особеностите на организацията 
или, за чуждестранните студенти, 
към средата и условията на живот 
в България, а при онлайн стажове-
те – за комуникационните платфор-
ми и инструменти, които Центърът 
използва. При наемане на стажанти 
се прилагат стандартизирани моде-
ли и процедури за разработване на 
планове за действие на всеки от тях. 
Тези планове съдържат срокове и 
показатели за оценка на работата на 
стажанта, по които се определя дали 
стажът е бил успешен. 

та информация, събиране на данни, 
преглед на литературата, събиране 
и преглед на информация и добри 
практики в дадена сфера и участие в 
създаването на доклади и други до-
кументи. По този начин стажантите 
придобиваха практически умения и 
задълбочени познания в редица науч-
ноизследователските области.

Центърът разполага с ясна поли-
тика и стандарти за въвеждане в 
работата и наставничество на ново-
постъпилите стажанти. Стажът им 
в организацията често продължава 
под формата на трудова заетост на 
изследователски и експертни пози-
ции в самата организация или в дру-
ги институции, или е последван от 
прием в елитни университети или 
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„Преди планирания за м. май стаж в Съда на Европейския съюз имах възмож-
ността да стажувам три месеца в Центъра за изследване на демокрацията. 
Опитът, който придобих през това време, ме обогати в редица отношения. За-
познах се в дълбочина с въпросите на сигурността, най-вече с противодействи-
ето на радикализацията и насилствения екстремизъм, като в същото време 
усъвършенствах уменията си за научен анализ. Това беше чудесна подготовка 
за предстоящата ми работа в съда на ЕС и уверено мога да кажа, че стажът в 
Центъра значително обогати познанията ми.

Беше ми възложен преглед на литературата, свързана с начините за идентифи-
циране и наблюдение на лица, заподозрени в радикализация, с което допринесох за 
бъдещ доклад на Центъра по тази тема. Участвах и в подготовката на кратка 
публикация, резюмираща официалните насоки и наръчници относно защита-
та на основните права в контекста на тероризма, включително процесуалните 
права на обвинените в терористична дейност, която беше предназначена за съ-
дии, прокурори, адвокати, служители на правоприлагащите органи и медии. По-
верената ми роля в изготвянето на тези доклади беше невероятна възможност 
за мен, а това, че трудът ми е достигнал до съответната аудитория ми донесе 
изключително удовлетворение.

По време на стажа развих умението да работя независимо, както и да отсявам и 
систематизирам информация за качествени и количествени изследвания. Имах 
възможност и да работя в изцяло англоезична среда, независимо, че това се случ-
ваше дистанционно поради пандемията.

И накрая, мога да дам много висока оценка за доброто отношение и разбирането 
на експертите, с които работих. Искам да благодаря най-вече на Татяна Ново-
сьолова, която беше мой наставник. Благодарение на коментарите ѝ се стремях 
да се съобразявам с определени критерии и в резултат на това успях да свър-
ша качествено работата си за Центъра за изследване на демокрацията, който е 
един страхотен изследователски институт!“

Лена Дегоберт, 
Франция, стажантка в Правната програма, 
1 февруари –30 април 2021 г.
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„Витоша Рисърч“ ЕООД и „Проект 1“ 
ЕООД са 100 % собственост на Центъ-
ра и формират групата на Центъра 
за изследване на демокрацията. „Ви-
тоша Рисърч“ ЕООД започва своята 
дейност като социологическа про-
грама на Центъра и е обособено като 
отделно дружество през 2000 г. с цел 
подпомагане на дългосрочната фи-
нансова устойчивост на Центъра чрез 
навлизане на пазара на маркетингови-
те и социологическите изследвания. 

„Проект 1“ ЕООД е създаден след 
консултации с одиторската компа-

ния KPMG с цел участие на Центъра 
в консултантски проекти и конкурси 
на територията на България и Евро-
пейския съюз, и управление на ин-
вестиционната дейност на Центъра. 
Управител на „Проект 1“ ЕООД е 
изпълнителният директор на Цен-
търа за изследване на демокрацията. 
Трите организации използват вза-
имно своите човешки, физически и 
финансови ресурси, за да реализират 
по-добре целите и мисията си, като 
гарантират ясно разделение на сто-
панските от нестопанските дейности 
на групата.

Консултантски звена на Центъра: 
“Витоша Рисърч” и “Проект 1”
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Управителен съвет
Д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет
Владимир Йорданов, Изпълнителен директор
Руслан Стефанов, Програмен директор, Главен икономист

Икономическа програма
Руслан Стефанов, Програмен директор, Главен икономист
Д-р Тодор Галев, Директор по научната дейност
Мартин Владимиров, Директор, Програма „Енергетика и климат“ 
Д-р Александър Герганов, Старши анализатор
Д-р Радостина Примова, Старши анализатор
Даниела Минева, Старши анализатор 
Костанца Рангелова, Старши анализатор
Мария Трифонова, Научен сътрудник
Д-р Тодор Ялъмов, Асоцииран сътрудник
Петър Терзиев, Анализатор
Боряна Велчева, Анализатор
Горан Георгиев, Анализатор
Кристина Цабала, Анализатор

Правна програма
Димитър Марков, Директор, Правна програма
Д-р Мария Йорданова, Главен експерт
Д-р Татяна Новосьолова , Научен сътрудник 
Мария Дойчинова, Анализатор
Мария Стоянова, Сътрудник по програма

Социологическа програма
Д-р Гергана Цветкова, Директор, Социологическа програма
Д-р Лилия Якова, Научен сътрудник
Д-р Мила Манчева, Асоцииран сътрудник
Росалина Тодорова, Анализатор
Виктория Богданова, Анализатор
Леда Кунева, Сътрудник по програма

Програма „Сигурност“
Д-р Атанас Русев, Директор, Програма „Сигурност“
Ген. лейт.(о.р.) Чавдар Червенков, Главен експерт
Д-р Емил Ценков, Главен експерт
Росица Джекова, Асоцииран сътрудник
Д-р Моис Файон, Главен експерт 
Тихомир Безлов, Главен експерт

Програмна и административна 
структура

http://www.csd.bg/index.php?id=79
http://www.csd.bg/index.php?id=79
http://www.csd.bg/index.php?id=79
http://www.csd.bg/index.php?id=1275
http://www.csd.bg/index.php?id=1275
http://www.csd.bg/index.php?id=89
http://www.csd.bg/index.php?id=2035
http://www.csd.bg/index.php?id=98
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Стефан Ралчев, Научен сътрудник
Мариян Събев, Анализатор и Координатор „Комуникации“
Д-р Томазо Комунале, Анализатор
Надя Стойнова, Анализатор

Комуникации
Галина Сапунджиева, Сътрудник „Комуникации“
Мариета Иванова, Сътрудник „Комуникации“
Пеню Кирацов, Сътрудник „Комуникации“/Графичен дизайнер

Администрация
Марияна Янкова, Административен секретар
Милена Йорданова, Административен сътрудник
Димитър Стаменов, Сътрудник „Информационни технологии и данни“

Счетоводство
Милена Момчилова-Бояджиева, Финансов директор
Цветомир Аврамов, Финансов сътрудник/сътрудник по проекти
Петър Лозанов, Финансов сътрудник/сътрудник по проекти

Технически сътрудници
Бойко Тасев



Центъра за изследване на демокрацията (Групата)

Консолидиран годишен финансов отчет

31 декември 2021 г.
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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 Центърa 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 2021 г.. консолидиран отчет за всеобхватния доход, консолидиран отчет за про-
мените в собствения капитал и консолидиран отчет за паричните потоци за годината, 
завършваща на тази дата, както и пояснителни приложения към консолидирания фи-
нансов отчет, съдържащи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни поли-
тики.

Мнение

По наше мнение, приложеният консолидиран финансов отчет представя достоверно, 
във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Групата към 31 декември 
2021 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 



5

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
26.07.2022 г.
София
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за финансовото състояние, 31 декември 2021 г.

(Всички суми са в хил. лева) Прил. Към 31 декември 
2021 г.

Към 31 декември 
2020 г.

Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване 5 1 023 1 019
Дълготрайни нематериални активи 6 1 667 555
Инвестиционни имоти 7 398 413
Общо дълготрайни активи 3 088 1 987

Материални запаси – 1
Търговски и други вземания 8 584 425
Парични средства и парични еквиваленти 9 4 557 4 803
Разходи за бъдещи периоди 47 32
Общо краткотрайни активи 5 188 5 261

Дългосрочен заем 8 182 122
Общо дълготрайни финансови активи 182 122

Общо активи 8 458 7 370

Собствен капитал 6 336 5 757

Пасиви
Общо дългосрочни пасиви – –
Задължения към партньори и клиенти 10 93 30
Финансиране за бъдещи периоди 11 2 029 1 444
Общо краткосрочни пасиви 2 121 1 474
Общо пасиви 2 121 1 474

Общо собствен капитал и пасиви 8 458 7 370

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет на 25.07.2022 г. Финансовият отчет е 
подписан от името на Управителния съвет от:  

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
25.07.2022 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
26.07.2022 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за всеобхватния доход, 31 декември 2021 г.

(Всички суми са в хил. лева) Прил. Към 31 декември 
2021 г.

Към 31 декември 
2020 г.

Приходи от грантове 12 2 634 2 313
Себестойност на продажбите 14 (2 319) (2 150)
Брутна печалба от грантове 315 163

Приходи 13 817 607
Себестойност на продажбите (669) (606)
Брутна печалба 14 463 164

Финансови приходи 24 7
Финансови разходи (13) (12)
Нетни финансови разходи 15 11 (5)

Печалба преди данъци 474 159
Разход за данък върху печалбата 16 (34) (19)

Нетна печалба за периода 440 140
Друг всеобхватен доход – –

Общ годишен всеобхватен доход 440 140

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет на 25.07.2022 г. Финансовият отчет е 
подписан от името на Управителния съвет от: 

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
25.07.2022 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
26.07.2022 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2021 г.

(Всички суми са в хил. лева) Прил. Към 31 декември 
2021 г.

Към 31 декември 
2020 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Печалба преди данъци 474 140

Корекции за: 
Амортизации 36 52

Промени в оборотния капитал:
Търговски и други вземания (184) (111)
Търговски и други задължения 572 (815)
Нетен паричен поток от  
оперативна дейност 898 (734)

Платен корпоративен данък (34) (19)
Нетни парични потоци от  
оперативна дейност 864 (753)

Парични потоци от  
инвестиционна дейност
Покупка на имоти, машини и  
съоръжения и нематериални активи (1 121) (476)
Нетни парични потоци за 
инвестиционната дейност (1 121) (476)
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2021 г.

(Всички суми са в хил. лева) Прил. Към 31 декември 
2021 г.

Към 31 декември 
2020 г.

Парични потоци от финансова дейност
Платени главници, лихви и комисионни 11 (5)
Нетни парични потоци за  
финансова дейност 11 (5)

Нетно увеличение/(намаление) на паричните 
средства и паричните еквиваленти (246) (1 234)
Парични средства и парични еквиваленти  
в началото на годината 4 803 6 037
Парични средства и парични еквиваленти  
в края на годината 9 4 557 4 803

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет на 25.07.2022 г. Финансовият отчет е 
подписан от името на Управителния съвет от: 

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
25.07.2022 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
26.07.2022 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал, 31 декември 2021   г.

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

Салдо на 1 януари 2020 г. 5 757
Нетна печалба за годината 140
Други (151)
Салдо към 31 декември 2020 г. 5 896

Салдо на 1 януари 2021 г. 5 896
Нетна печалба за годината 440
Салдо към 31 декември 2021 г. 6 336

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет на 25.07.2022 г. Финансовият отчет е 
подписан от името на Управителния съвет от:  

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
25.07.2022 г.

Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
26.07.2022 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2021 г.

1. Резюме на дейността

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 
консултантски звена „Витоша Рисърч“ ЕООД и „Проект 1“ ЕООД.

„Витоша Рисърч“ ЕООД, създадено през 2000 г., се специализира в изследвания и кон-
сул тантска 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 управлението на инвестиционната дейност в недвижими имоти на Групата и 
управлението на проекти, осъществявани извън грантови схеми. 

Към 31 декември 2021 г. в Групата работят 31 души управленски и професионален 
персонал (включително външни консултанти), 8 души административен персонал и 7 
души технически персонал.

Годишният финансов отчет на Групата е одобрен от Управителния съвет на 25.07.2022 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 
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 
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2021 г.

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. 

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 
доходите, 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 
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отчета за доходите. Придобитите неконтролиращи участия се отчитат като се използва 
метод, при който разликата между цената на придобиване и балансовата стойност на 
дела на придобитите нетни активи се признава като репутация. 

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

Нови стандарти и разяснения, приложени от Групата

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 2021 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 стойност 
включва всички разходи, които са пряко свързани с придобиването и въвеждането в екс-
плоатация 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. 
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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
Компютри 2 години
Стопански инвентар 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. 
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. 
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Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите, са финансо-
ви 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 2021 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 ак-
тиви, с изключение на тези с падеж повече от 12 месеца след датата на баланса, които 
се класифицират като дългосрочни. Заемите и вземанията се включват в категориите 
„търговски и други вземания“ и „пари и парични еквиваленти“ в счетоводния баланс. 
Заемите и вземанията се водят по амортизирана стойност, като се използва ефективен 
лихвен процент. 

Финансови активи, държани до падежа

Финансовите активи, държани до падежа, са инвестиции с фиксиран падеж, които 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 пе-
риод. 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 
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стопански начин, включва направените разходи за материали, директно вложен труд, 
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 2021 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 и 2021 г. пандемията от COVID-19 засегнат сериозно световната икономи-
ка. Страните от Европейския съюз, включително България, отбелязаха дълбок спад, 
свързан с нарушаване на свободното движение на хора и стоки и увеличаване на без-
работицата. Но шокът от предприетите противоепидемични мерки беше смекчен от 
същественото разхлабване на паричните и бюджетните ограничения в европейски и 
световен мащаб. Българското правителство също прие мерки за предпазване на ико-
номическия ръст, макар и по-ограничени. Това доведе до спад в нивото на безработи-
цата в страната (до 4,5% през четвъртото тримесечие на 2021 г.), а също и до компен-
сиране на спада в БВП от 2020 г. (-4,4%) през 2021г. (4,2%). Очакванията за следващите 
няколко години са развитието на COVID кризата в глобален мащаб да продължи да 
бъде фактор, влияещ силно върху икономическата активност. Основните фактори за 
несигурност в европейската и българската конюктура през 2022–2023 г. ще бъдат вой-
ната в Украйна, газовата и енергийна криза в Европа и продължаващите тенденции 
на деглобализация. 

Рискът за Групата през 2021–2022 г. се засилва и от прехода на ЕС към следващ програ-
мен период, което обикновено води до забавяне в оповестяването на нови възможности 
за финансиране. От друга страна, Групата е бенефициент по повече от 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 дори по-голям 
(95,5 млрд. евро). Този факт вероятно ще има положително влияние върху дейността 
на Групата.

Инфлацията в България достигна почти 8% към края на 2021 г., което представлява връх 
през последните 15 години след периода на финансовата криза 2007–2008 г. Водещият 
фактор за това е покачването на цените на газа и на останалите енергийните източници. 
Тенденцията на покачване се очаква да се запази и през 2022 и дори 2023 г. Това води 
до по-трудно планиране на разходите за всички дружествав Групата, включително за 
Центъра, което увеличава несигурността. Федералният резерв и Европейската централ-
на банка (ЕЦБ) дадоха ясни заявки, че за борба с високата инфлация най-вероятно ще 
трябва да бъдат сериозно повишени основните лихвени проценти. Очаква се Федерал-
ният резерв пръв да предприеме тези мерки, което би повишило стойността на долара 
спрямо еврото. Това би оказало положително влияние за Групата, тъй като е бенефи-
циент по проекти, деноминирани в долари.
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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. През 2020 г. България се присъедини към валутно-курсовия механизъм ERM 
ІІ с цел сближаване на икономиката с тази на Еврозоната, като поредна стъпка преди 
окончателното приемане на еврото. Но напредъкът в икономическото сближаване с ев-
розоната е ограничен поради трудните икономически условия, както и продължаваща-
та политическа нестабилност в страната започнала от средата на 2020 г. Страната не от-
говаря на критерия за ценова стабилност, тъй като нивото на инфлацията е значително 
по-високо от референтната стойност. Все пак, политическите заявки за приемането на 
еврото са това 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 средствата на Центъра са в евро. От 1 октомври 2021 г. ЕЦБ започна да осъщест-
вява пряк надзор над значимите кредитни институции в страта. Банковите сметки на 
Групата са в институции, които попадат в списъка, което носи допълнителна сигурност.

Перспективите за икономическия растеж пред България в краткосрочен и средно-
срочен план остават несигурни. Тази несигурност се засилва от политическата криза 
в страната и невъзможността да се сформира устойчиво редовно правителство. През 
2021 г. имаше редица политически сътресения като протести, поредица от избори и два 
служебни кабинета. В тази връзка, 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 цялостен ефект върху бъдещото финансово със-
тояние на Групата. Анализът сочи, че в краткосрочен 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. Ръководството ще продължи да следи 
тези рискове текущо и да взима всички мерки за поддържане на стабилността и разви-
тието 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 2021 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 
сериоз но засегнато.
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Ръководството на Групата не допуска, че ще има промени в следващите 12 месеца, и 
затова не са правени допълнителни анализи.

Ценови риск

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

3.2.2. Лихвен риск 

Групата повиши своите лихвоносни активи, но поради отрицателното лихвено равни-
ще, наложено на банките, няма изгледи това да доведе до повишаване на 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 падежни 
групи на базата на оставащия период от счетоводния баланс към падежната дата на до-
говора. 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.

(Всички суми са в хил. лева) 
Към 31 декември 
2021 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

Търговски и други 
задължения 93 – – –
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 – – –
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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:

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

(Всички суми са в хил. лева)
Отчетна 
стойност

Към 31 декември 
2020 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2021 г.

Земя 413 – – 413
Компютри 287 25 38 274
Транспортни 
средства 243 – – 243

Стопански 
инвентар 111 – – 111

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

Общо 1 661 25 38 1 648
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Амортизация Към 31 декември 
2020 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2021 г.

Земя 29 – – 29
Компютри 266 19 38 247
Транспортни 
средства 243 – – 243

Стопански 
инвентар 102 2 – 104

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

Общо 642 21 38 625

Балансова 
стойност

Към 31 декември 
2020 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2021 г.

Земя 384  – – 384
Компютри 21 6 – 27
Транспортни 
средства – – – –

Стопански 
инвентар 9 (2) – 7

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

Общо 1 019 4 – 1 023

6. Нематериални активи

(Всички суми са в хил. лева)
Отчетна 
стойност

Към 31 декември 
2020 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2021 г.

Софтуер 524 – – 524
Други 656 1 115 – 1 771
Общо 1 180 1 115 – 2 295

Амортизация Към 31 декември 
2020 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2021 г.

Софтуер 521 1 – 522
Други 104 2 – 106
Общо 625 3 – 628
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Балансова 
стойност

Към 31 декември 
2020 г.

Придобити Отписани Към 31 декември 
2021 г.

Софтуер 3 (1) – 2
Други 552  1 113 – 1 665
Общо 555  1 112 – 1 667

7. Инвестиционни имоти

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Към 1 януари
Балансова стойност в началото на периода 413 418
Разходи за амортизация 15 (5)
Балансова стойност в края на периода 398 413

Към 31 декември
Отчетна стойност 511 511
Натрупана амортизация (113) (98)
Балансова стойност 398 413

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

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:

Краткосрочни вземания
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Търговски вземания 503 368
Обезценка на търговски вземания – –
Търговски вземания, нето 503 368
Възстановен ДДС 78 54
Други 3 3
Общо вземания 584 425
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(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:

Дългосрочни вземания
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Дългосрочен заем 182 122
Обезценка на търговски вземанияs – –
Общо дългосрочни вземания 182 122

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

9. Пари и парични еквиваленти

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Пари в брой 19 17
Парични средства по разплащателни сметки 4 538 4 786
Общо 4 557 4 803

10. Търговски и други задължения

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:

Краткосрочни задължения 31 декември 
2021 г.

31 декември 
2020 г.

Задължения към клиенти 7 1
Възнаграждения и социални осигуровки 12 14
Корпоративен данък 12 6
Други 62 9
Общо 93 30
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11. Финансиране за бъдещи периоди

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Централноевропейска инициатива – Изграждане на 
капацитет за прилагане на иновативни инструменти 
в рамките на ЕС за мониторинг на доброто управле-
ние и антикорупцията (KEP Italy) – 2

Мрежа на европейските фондации – Провокации и 
устойчивост: предизвикателства и отговори на руска-
та дезинформация в Западна и Централна и Източна 
Европа 1 68

Европейска комисия (ЕК) – Приобщаващ диалог по 
темата „енергийно гражданство“ в подкрепа на Евро-
пейския енергиен съюз (DIALOGUES) 267 –

ЕК – Оценка на риска от изолация на заподозрени и 
обвиняеми лица: ролята на медиите (ARISA 2) 10 75

ЕК – Разработване на общи минимални стандарти за 
регистриране на законно притежаваните оръжия и 
подобряване на обмена на информация между ЕС, 
Югоизточна Европа, Украйна и Молдова (REGISYNC) 252 –

ЕК – Гражданското общество за добро управление и 
антикорупция в Югоизточна Европа: изграждане на 
капацитет за мониторинг, застъпничество и повиша-
ване на осведомеността (SELDI) 1 –

ЕК – Екстремизмът и условията, които го пораждат, 
в обществата от Близкия Изток, Северна Африка и 
Балканите (CONNEKT) – 60

ЕК – Ефективен граничен контрол на стоки с оцен-
ка на риска и без нарушаване на бизнес потока 
(ENTRANCE) 33 78

ЕК – Европейска интегрирана инфраструктура за 
извличане и анализ на големи данни (SoBigData–
PlusPlus) 59 102

ЕК – Кибервиктамизационен барометър: създаване и 
тестване на модел за сравнително изследване на биз-
неса в ЕС и концепция на приложение за докладване 
на киберпрестъпления (CYBBAR) 270 –
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(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.

ЕК – Изграждане на устойчиво общество в защита на 
демократичния дебат в Югоизточна Европа (FENCE) 94 –

ЕК – Услуги за мигранти, подпомогнати от ИКТ 
(MIICT) – 54 

ЕК – Прилагане на Стокхолмската програма в случа-
ите на тероризъм и радикализация (FAIRNESS) – 6

ЕК – Технологии и методи за управление на мигра-
ционните потоци (ITFLOWS) 168 133

ЕК – Сътрудничество между съдебните и полицей-
ските органи по превенция на радикализацията, во-
деща до тероризъм (JP–COOPS) – 15

ЕК – Разработване и прилагане на Харта на многоо-
бразието в България (DIVERSE.BG) – 15

ЕК – Методология за оценка на националната готов-
ност за злоупотреба с химични, биологични, ради-
ологични и ядрени материали и познания (MASC–
CBRN) 65 149

ЕК – Подкрепа за жертвите на домашно насилие 
чрез програма за повишаване на капацитета и осве-
домеността сред специалистите по човешки ресурси 
(SHE) 257 –

ЕК – Оценка на въздействието и ефективността на 
превантивните мерки върху директивите и рамкови-
те решения на ЕС (PRE–RIGHTS) 23 46

ЕК – Радикализация, секуларизъм и управление на 
религиите – сближаване на европейските и азиатски-
те перспективи (GREASE) 42 27

ЕК – Изследване на реалната стойност на енергийна-
та ефективност (REFEREE) 147 231

ЕК – Устойчива младеж срещу крайнодесни екстре-
мистки послания онлайн (YouthRightOn) – 5
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(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
ЕК – Оценка на завладяването на държавата и мони-
торинг на антикорупционните политики на сектор-
но равнище (SceMaps) – 16

ЕК – Обучение на адвокати, прокурори и съдии за 
гарантиране на по-добра защита на правата на миг-
ранти и бежанци – жертви на трафик на хора (TRAIN 
PRO RIGHTS) – 6

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) 72 81

Eвропейска фондация за климата – Анализ на при-
чините за икономическия и демократичен упадък на 
Западнитe Балкани (Проект № G-2109-62713) 29 –

Eвропейска фондация за климата – Оценка на прав-
ните, политически и институционални пречки пред 
изграждането на офшорни вятърни централи (Про-
ект № G-2109-62639) 38 –

Eвропейска фондация за климата – Разработване и 
пилотиране на методология за оценка на територи-
алните планове за справедлив преход в Централна и 
Източна Европа (Проект № G-2101-61429) 41  –

Европейска фондация за климата – Оценка на ки-
тайското икономическо влияние в Централна и Юго-
източна 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) 8 38

Европейска фондация за климата – Оценка на въз-
можностите за използване на ветрогенератори в 
българската акватория на Черно море (Проект № 
G-2009-60941) – 19
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(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Немско сдружение за международно сътрудничество 
GIZ – Ангажиране на населението в борбата с измене-
нието на климата чрез участие на потребителите в са-
ниране и енергийни кооперативи (EUKI Congregate) 4 –

Партньорство за отворена информация – Демаски-
ране на дезинформационните послания в българ-
ские медии 3 –

Други 16 62 

Общо финансирания по проектни действия 2 025 1 430

Финансиране на дълготрайни активи 4 14

Общо финансиране за бъдещи периоди 2 029 1 444

12. Приходи от грантове

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

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Финансов механизъм на Европейското икономиче-
ско пространство (ФМ на ЕИП) – Противодействие на 
битовата престъпност чрез мониторинг и повишава-
не на гражданската осведоменост (112+) 109 201

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) 65 –

Европейска фондация за климата – Разработване и 
пилотиране на методология за оценка на територи-
алните планове за справедлив преход в Централна и 
Източна Европа (Проект № G-2101-61429) 83 –

Европейска фондация за климата – Дългосрочни 
перспективи за декарбонизацията в България (Про-
ект № G-2009-60916) 69 –
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(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Европейска фондация за климата – Оценка на въз-
можностите за използване на ветрогенератори в 
българската акватория на Черно море (Проект № 
G-2009-60941) 25 –

Националeн фонд за демокрация – Анализ и проти-
водействие на зловредното чуждo влияние (Договор 
№ 2021-13506) 9 141

ЕК (Европейска комисия) – Противодействие на ан-
тициганските прояви чрез обучение на специалисти 
и овластяване на ромската общност (Latcho Drom) 6 15

ЕК – Обучение на адвокати, прокурори и съдии за 
гарантиране на по-добра защита на правата на миг-
ранти и бежанци – жертви на трафик на хора (TRAIN 
PRO RIGHTS) 5 23

ЕК – Оценка на въздействието и ефективността на 
превантивните мерки върху директивите и рамкови-
те решения на ЕС (PRE–RIGHTS) 23 –

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) 18 43

ЕК – Прилагане на Стокхолмската програма в случа-
ите на тероризъм и радикализация (FAIRNESS) 64 33

Държавен департемент на САЩ – Разобличаване на 
руските информационни операции в бившите со-
циалистичсеки държави: автоматизиран анализ, мо-
ниторинг и оценка на уязвимостта (HADES) 70 61

Мрежа на европейските фондации – Провокации и 
устойчивост: предизвикателства и отговори на руска-
та дезинформация в Западна и Централна и Източна 
Европа 89 86

ЕК – Сътрудничество между съдебните и полицей-
ските органи по превенция на радикализацията, во-
деща до тероризъм (JP-COOPS) 24 10
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(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
ЕК – Оценка на завладяването на държавата и мони-
торинг на антикорупционните политики на сектор-
но равнище (SceMaps) 45 130

ЕК – Изграждане на умения у младежите за справяне 
с крайнодесния екстремизъм онлайн (YouthRightOn) 49 97

ЕК – Услуги за мигранти, подпомогнати от ИКТ 
(MIICT) 88 62

Централноевропейска инициатива – Изграждане на 
капацитет за прилагане на иновативни инструменти 
в рамките на ЕС за мониторинг на доброто управле-
ние и антикорупцията 27 34

Националeн фонд за демокрация – Анализ и проти-
водействие на зловредното чуждo влияние (Договор 
№ 2019-1170) 63 27

ЕК – Нелегални парични потоци и жертви на трафик 
на хора с цел трудова експлоатация (FLOW) – 75

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

ЕК – Разработване и прилагане на Харта на многоо-
бразието в България (DIVERSE.BG) – 52

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

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

ЕК – Стратегическа оценка на сътрудничеството 
между съдебните и полицейските органи (SAT-LAW) 13 30

ЕК – Нарушители с психо-социални и интелектуал-
ни увреждания: идентифициране, оценка на потреб-
ностите и равнопоставеност (OPSIDIANET) – 67
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(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
ФМ на ЕИП и Норвежки ФМ – Прилагане на общи 
подходи за противодействие на корупцията и добро 
управление в Югоизточна Европа: иновативни прак-
тики и публично-частни партньорства (R2G4P) 156 –

ЕК – Ефективен граничен контрол на стоки с оцен-
ка на риска и без нарушаване на бизнес потока 
(ENTRANCE) 124 –

ЕК – Подкрепа на дяловото участие на енергоoпотре-
бителите във ВЕИ инсталации (SCORE) 30 92

ЕК – Приобщаващ диалог по темата „енергийно 
гражданство“ в подкрепа на Европейския енергиен 
съюз (DIALOGUES) 52 –

ЕК – Технологии и методи за управление на мигра-
ционните потоци (ITFLOWS) 54 –

ЕК – Гражданското общество за добро управление и 
антикорупция в Югоизточна Европа: изграждане на 
капацитет за мониторинг, застъпничество и повиша-
ване на осведомеността (SELDI) 40 57

ЕК – Съдебна стратегия за противодействие на всич-
ки форми на насилствен екстремизъм в затворите 
(J–SAFE) – 33

Немско сдружение за международно сътрудничество 
(GIZ) – Диалог за енергийния преход в Югоизточна 
Европа (EUKI) 41 86

Немско сдружение за международно сътрудничест-
во GIZ – Разпределение на социално-икономичеки-
те ефекти на цените на въглеродните емисии в Цен-
трална и Източна Европа (EUKI Carbon Pricing) 23 –

ЕК – Радикализация, секуларизъм и управление на 
религиите – сближаване на европейските и азиатски-
те перспективи (GREASE) 41 128

Немско сдружение за международно сътрудничество 
GIZ – Ангажиране на населението в борбата с измене-
нието на климата чрез участие на потребителите в са-
ниране и енергийни кооперативи (EUKI Congregate) 70 –
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(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
ЕК – Изследване на реалната стойност на енергийна-
та ефективност (REFEREE) 77 –

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

ЕК – Европейска интегрирана инфраструктура за 
извличане и анализ на големи данни (SoBigData–
PlusPlus) 43 –

Център за международно частно предприема-
чество – Овластяване на бизнеса на Балканите в под-
крепа на реформите в региона (Constructive Capital 
Macedonia) 86 –

Държавен департамент на САЩ – Противодействие 
на хибридните заплахи, свързани с оръжията за ма-
сово унищожение (ОМУ), в България посредством 
укрепване на нормите и институциите за неразпрос-
транение 25 –

ФМ на ЕИП – Разработване на мониторингова мето-
дология и провеждане на национален мониторинг на 
политики и институционални практики във връзка с 
домашното насилие и насилието, основано на пола в 
България (GENDI) 25 –

ЕК – Разработване на общи минимални стандарти за 
регистриране на законно притежаваните оръжия и 
подобряване на обмена на информация между ЕС, 
Югоизточна Европа, Украйна и Молдова (REGISYNC) 27 –

ЕК – Кибервиктамизационен барометър: създаване и 
тестване на модел за сравнително изследване на биз-
неса в ЕС и концепция на приложение за докладване 
на киберпрестъпления (CYBBAR) 23 –

ЕК – Изграждане на устойчиво общество в защита на 
демократичния дебат в Югоизточна Европа (FENCE) 3 –

ЕК – Усъвършенстване на подхода на наказателно-
то правосъдие към жертвите на престъпления (RE–
JUST) 29 29
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(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
ЕК – Фактори за появата на екстремизъм в общества-
та от Близкия Изток, Северна Африка и Балканите 
(CONNEKT) 140 97

ЕК – Оценка на риска от изолация на заподозрени и 
обвиняеми лица: ролята на медиите (ARISA 2) 68 36

ЕК – Методология за оценка на националния капа-
цитет за противодействие на злоупотребата с ХБРЯ 
(химични, биологични, радиоактивни и ядрени) 
материали и свързаната с тях информация (MASC–
CBRN) 88 60

ЕК – Преодоляване на антиджипсизма чрез овлас-
тяване на ромите за противодействие на дезинфор-
мацията и фалшивите новини в България (Care for 
Truth) 2 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) 13 32

Европейска фондация за климата – Оценка на ки-
тайското икономическо влияние в Централна и Юго-
източна Европа (Проект № G-2004-60312) 110 35

Партньорство за отворена информация -- Анализ 
и популяризация на темата за дезинформацията в 
Югоизточна Европа като средство за налагане на ру-
ското икономическо влияние 11 –

Други проекти 29 317

Общо приходи от проекти 2 374 2 289

Приходи от безвъзмездни дарения 56 7

Други приходи 204 17

Общо приходи 2 634 2 313
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13. Приходи

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Продажби на услуги 816 606
Приходи от безвъзмездни дарения 1 1
Общо приходи 817 607

14. Себестойност на продажбите и административните разходи

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Себестойност на продажбите 2 319 2 150
Административни разходи 669 606
Общо разходи 2 988 2 756

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

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Разходи за материали и консумативи 14 14
Външни услуги 860 857
Обезценка и амортизация 36 52
Заплати и хонорари 1 763 1 562
Социални осигуровки 247 226
Други разходи 68 45
Общо разходи 2 756 2 756
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15. Финансови разходи, нетно

(Всички суми са в хил. лева) За годината, приключваща на:
31 декември 

2021 г.
31 декември 

2020 г.
Приходи от лихви – 7
Лихви, нетно – 7
Печалби от валутно-курсови разлики, нетно 20 –
Загуби от валутно-курсови разлики, нетно (6) (9)
Печалби / загуби от валутно-курсови 
разлики, нетно 14 (9)

Други финансови приходи 4 –
Други финансови разходи (7) (3)
Други финансови разходи, нетно (3) (3)
Финансови разходи, нетно 11 (5)

16. Разходи за данъци

Основните компоненти на разхода за данъци върху дохода за годините, приключващи 
на 31 декември 2020 и 2021 г. са:

Към 31 декември
2021 г. 2020 г.

Текущи данъци 34 19
Разходи за данъци 34 19

Официалната данъчна ставка за 2021 г., определена със Закона за корпоративното 
подоходно облагане, е 10 % (2020 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 2021 г.

Приход в отчета 
за доходите

Баланс 
31 декември 2021 г.

Имоти, машини и 
съоръжения – – –
Търговски задължения – – –
Нетни отсрочени 
данъчни активи/(пасиви) – – –
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Данъчните власти могат да извършват проверки на финансовите отчети и 
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.

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
2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г.

Транзакции Вземания Задължения

Фондация ПИК Договор за наем 81 81 – – – –

„АРК  
Консултинг“ 
ЕООД

Договор за 
консултантски 
услуги

-4 19 – – – –

Българска  
асоциация  
за оценка на  
политиките

Договор за заем 40 – 182 142 – –

117 100 182 142 – –

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:

2021 г. 2020 г.
Управителен съвет и Изпълнителен директор 340 287

18. Събития след датата на баланса

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


