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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.

� Stefanov,	R.,	Boekholt,	P,	and	Pontikakis,	D.,	POINT Review 
of Industrial Transition of Bulgaria,	Luxembourg:	JRC	Science	
for	Policy	Report,	2021.

2 ������	��	����л�дв���	��	д�м�к���������,	Сега или никога: 
ще хване ли България последния влак към зелено иконо-
мическо възстановяване?,	Policy	Brief	95,	д�к�мв���	2020.

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-

https://csd.bg/bg/publications/publication/green-recovery-pathways-to-bulgarias-carbon-neutrality-by-2050/
https://csd.bg/bg/publications/publication/green-recovery-pathways-to-bulgarias-carbon-neutrality-by-2050/
https://csd.bg/bg/publications/publication/green-recovery-pathways-to-bulgarias-carbon-neutrality-by-2050/
https://csd.bg/bg/events/event/otkljuchvane-na-dlgosrochnija-potencial-za-dekarbonizacijata-chrez-zeleno-vzstanovjavane/
https://csd.bg/bg/events/event/otkljuchvane-na-dlgosrochnija-potencial-za-dekarbonizacijata-chrez-zeleno-vzstanovjavane/
https://csd.bg/bg/events/event/predizvikatelstva-pred-finansiraneto-na-energiini-obshchnosti-v-blgarija-v-prekhoda-km-niskovglerodna/
https://csd.bg/bg/events/event/predizvikatelstva-pred-finansiraneto-na-energiini-obshchnosti-v-blgarija-v-prekhoda-km-niskovglerodna/
https://www.score-h2020.eu/
https://www.score-h2020.eu/
https://www.score-h2020.eu/
https://csd.bg/bg/publications/publication/csop-financing-introducing-consumer-stock-ownership-plans/
https://csd.bg/bg/publications/publication/csop-financing-introducing-consumer-stock-ownership-plans/
https://csd.bg/bg/publications/publication/csop-financing-introducing-consumer-stock-ownership-plans/
https://csd.bg/bg/publications/publication/csop-financing-introducing-consumer-stock-ownership-plans/
https://csd.bg/bg/publications/publication/carbon-neutral-bulgaria-2050-a-cheat-sheet-for-policy-makers/
https://csd.bg/bg/publications/publication/carbon-neutral-bulgaria-2050-a-cheat-sheet-for-policy-makers/
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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.

https://csd.bg/bg/events/event/prekhodt-km-zelena-ikonomika-v-jugoiztochna-evropa/
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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/
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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 

https://csd.bg/bg/publications/publication/territorial-just-transition-plans/
https://csd.bg/bg/publications/publication/territorial-just-transition-plans/
https://csd.bg/bg/publications/publication/territorial-just-transition-plans/
https://csd.bg/bg/publications/publication/territorial-just-transition-plans/
https://csd.bg/bg/publications/publication/territorial-just-transition-plans/
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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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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
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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/
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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/
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https://csd.bg/bg/publications/publication/kremlin-influence-on-bulgarian-facebook-amid-a-global-pandemic/
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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/
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https://www.youtube.com/watch?v=4IrfdMpfHiE
https://www.youtube.com/watch?v=QRrbDGaiv8E
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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/
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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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ЕФЕКТИВНОСТ

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ПОЛИТИКИ

БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА

Иновации в регионите и развитие  
на частния сектор

Насърчаване на конструктивния 
капитал в България

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

