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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.
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