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Вовед
_

Бугарија има добро развиена институционална 

антикорупциска структура. Клучните тела ги 

вклучуваат следниве институции со широк опсег 

на овластувања: Комисијата за борба против 

корупција и одземање незаконски стекнат имот, 

Специјализираното обвинителство и Државната 

агенција за национална безбедност, Комисијата 

за борба против корупција, судир на интереси 

и парламентарна етика во Парламентот, како 

и Националниот совет за антикорупциски 

политики при Советот на министри. 

Бугарската антикорупциска структура, сепак, 

се соочува со недостиг од вистински систем на 

спреги и кочници (checks-and-balances) во кој 

секоја јавна институција дава отчет пред друга 

институција. Покрај тоа, сите извршени контроли 

не се засноваат на ефикасна методологија 

за проценка на ризик, со тоа наметнувајќи го 

прашањето дали Комисијата за борба против 

корупција и одземање незаконски стекнат имот 

не се користи за репресија кон политичките 

противници, наместо за истрага на сите 

засегнати лица еднакво.

Спроведувањето на антикорупциските планови 

на министерствата е предмет на оценка на 

владини комисии, но ретко и на независни 

експерти или граѓанското општество. Со 

цел да се стекне непристрасен преглед на 

ризиците од заробување на државата или да 

се оцени ефикасноста на антикорупциските 

политики и мерките применети на ниво на 

поединечен јавен орган, важно е владините 

тела да воспоставуваат партнерства со 

граѓанскиот сектор. На овој начин, тие би 

можеле да ги искористат неговите методолошки 

и правни знаења и да применат методологии 

за проценка, како што се Дијагностичка 

проценка на заробеноста на државата (State 

Capture  Assessment Diagnostics - SCAD)1 или 

Следење на спроведувањето на антикорупциски 

политики (Monitoring of Anti-Corruption Policies 

Implementation - MACPI)2.
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1 Центар за проучување на демократијата, (2019). StateCaptureAssessmentDiagnostics. Може да се пристапи на: 
https://csd.bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
2 Центар за проучување на демократијата, (2015). MonitoringAnti-CorruptioninEurope. 
BridgingPolicyEvaluationandCorruptionMeasurement. Може да се пристапи на: https://csd.bg/publications/publication/
monitoring-anti-corruption-in-europe-bridging-policy-evaluation-and-corruption-measurement/.
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1. Народно собрание - 
недопрениот потенцијал 
за антикорупциски 
надзор   
_
1.1 Општи забелешки

Нема евидентна и постојана енергија за 

поголема антикорупциска ефикасност кај 

Парламентот или поединечните пратеници. 

Расправите во Народното собрание на темата 

се вообичаено формални (на пр. поврзани со 

ревидирање закони или избор на членови на 

антикорупциски тела), а не се фокусирани на 

реалните резултати.

На пример, Годишниот извештај на Комисијата 

за борба против корупција и одземање 

незаконски стекнат имот за 2019 година беше 

прифатен од Народното собрание во мај 2019 

година со 131 позитивни гласа од вкупно 240³ 

без некои поголеми приговори (покрај некои 

коментари од опозицијата). 

Според извештајот:

На 9 јули 2020 година беа иницирани протести 

ширум Бугарија, барајќи промени во Владата и 

Главниот јавен обвинител. Тие беа предизвикани 

од широко распространетата корупција, 

заробеноста на државата и недостигот од 

механизми за владеење на правото во земјата. 

Поконкретно, незадоволството на граѓаните 

е насочено кон поранешните или сегашните 

пратеници кои се претворени во олигарси и/

или ги контролираат медиумите, бизнисите, 

најголемите јавни набавки, па дури и користат 

државен имот како приватни резиденции. 

Иако протестите првично не се чинеше дека се 

поттикнати од конкретна политичка партија, 

Претседателот и опозицијата дадоа силна 

поддршка. На 21 јули 2020 година, беше одржано 

гласање за недоверба на Владата поради 

„неуспех во антикорупциската политика“. 

Не беше изгласана недоверба, со 124 гласа 

против и 102 гласа за. Сепак, 16 дена по 

почетокот на протестите, пет министри беа 

тргнати од нивната позиција, но еден од нив, 

сепак, беше вратен како раководител на друго 

министерство.

Треба да се подвлече дека поддршката на 

опозицијата и поставувањето на корупцијата, 

како тема на дебата за време на протестите, 

не може да се смета како систематска или 

сеопфатна стратегија за парламентарна 

контрола или постигнување добро управување. 

Ова повеќе претставува краткорочна алатка 

за брзо стекнување политичка поддршка, како 

што покажа и гласањето недоверба.

ИДСЦС Краток документ за јавна политика  бр.36/2020 - септември 2020
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• Само три од 40-те иследувани случаи 

резултирале со конечни осудувања, без 

затворски казни. 

• Има само 14 потврдени случаи на судир 

на интереси, санкционирани со казна 

во 2019 година, од вкупно 166 примени 

известувања (дојави).  

• Одземениот незаконски стекнат имот 

изнесува 8,1 мил. бугарски лева (4,14 

милиони евра).

• Од 79 ревидирани предлог-закони, биле 

откриени ризици од корупција и биле 

дадени препораки за ревидирање во 18 од 

нив4

Ваквиот вид лесно одобрување извештаи 

за антикорупциските резултати би можел 

да се објасни со фактот што членовите на 

Комисијата се избрани од Парламентот со 

просто мнозинство (т.е. од владејачката 

партија).

Друг проминентен пример за однесувањето 

на некои пратеници кон корупцијата е многу 

критикуваниот Предлог-закон за борба против 

корупција и одземање незаконски стекнат 

имот поднесен од тековниот Министер за 

правда и друг пратеник. (Никогаш неусвоените) 

промени предлагаа: 

• Комисијата за борба против корупција 

и одземање незаконски стекнат имот 

да добие овластување за задолжително 

повикување физички лица. Ова е 

особено контроверзно во контекст на 

строго административната природа на 

Комисијата.  

 

• Укинување на обврската на општинските 

советници да поднесуваат изјави за 

имотната состојба. Со ова премногу би се 

намалил опфатот на јавните службеници 

кои се предмет на мониторинг и со ова би 

се овозможиле можности за неоткриена 

корупција и судир на интереси. 

• Прагот за пријавување приход стекнат 

вон јавната служба да биде подигнат од 

1 000 бугарски лева (511 евра) на 5 000 

бугарски лева  (2 553 евра). Со ова би се 

зголемил ризикот од сокривање различни 

плаќања. 

  

• Граѓанското конфискување е 

презентирано на начин посличен на 

кривичната постапка, поради тоа што води 

кон санкционирање.

• Прагот на несогласување во изјавите за 

имотната состојба кои водат кон проверки 

од Комисијата да бидат зголемени од 5 

000 бугарски лева (2 553 евра) на 10 000 

бугарски лева (5 107 евра) (помалите 

несогласувања да бидат проверувани од 

Националната агенција за јавни приходи). 

Уште еднаш, со таквата промена би се 

намалил опфатот на контролата која 

ја има Комисијата5. 

Парламентарен надзор врз антикорупцијата во Бугарија
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1.2 Прашања поврзани со корупција 
поставени од пратениците во Народното 
собрание 

Прашањата поврзани со корупција поставени од 

пратеници, исто така, се чинат ретки. За време 

на два мандатa на Народното собрание или 

пет и пол години биле поднесени само 14 такви 

прашања за дебата (врз основа на пребарување 

во делот „Прашања“ на официјалната веб-

страница на Народното собрание). Овие 

прашања главно биле наменети за Заменик- 

премиерот за реформа во правосудството и 

Министерот за надворешни работи (раководител 

на Националниот совет за антикорупциски 

политики); Министерот за правда; Премиерот; 

Заменик-премиерот за координација на европски 

политики и институционални работи и неколку 

други министри. Четири од овие прашања 

не биле одговорени поради тоа што не биле 

усогласени со правилата на Народното собрание. 

Едно прашање било повлечено. Прашањата се 

однесуваат на проблеми, како што се:

• Правосудната реформа и борбата против 

корупција остануваат под надзор на 

Брисел. Кои дејствија ќе бидат преземени 

со цел Бугарија да не добива негативни 

извештаи под Механизмот за соработка 

и верификација (CVM), како и да постигне 

укинување на CVM?

• Кои чекори биле преземени за да се 

воспостави Национален механизам за 

следење на борбата против корупција 

и организиран криминал, правосудната 

реформа и владеењето на правото?

• Според извештајот на Центарот за 

спречување и борба против корупција 

и организиран криминал, има недостиг 

од независност и капацитет кај 

антикорупциските тела. Во тој контекст, 

кои мерки се преземени во борбата 

против корупцијата? 

Други прашања поврзани со 

препораките на ГРЕКО, специфичности 

на антикорупциското законодавство и 

контролите на интегритет извршени во 

судовите. Одговорите се вообичаено 

ограничени на набројување:

• Институционални промени 

(воспоставување ново антикорупциско 

тело, во кое се сконцентрирани сите 

антикорупциски функции, како и 

формирање тимови за координација во 

рамките на агенцијата);

ИДСЦС Краток документ за јавна политика  бр.36/2020 - септември 2020
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• Законски измени (скратување на 

судските постапки);

• Намалување на личниот контакт 

со јавната администрација (преку 

отпочнување со електронски услуги) итн.

Ретко се коментира за бројот на осудени 

високи функционери или потврдени случаи 

на судир на интереси. Покрај тоа, прашањата 

поставени од пратеници поврзани со 

конкретни случаи на тврдења за корупција, 

на пр. во Извршната агенција „Автомобилска 

администрација“ или во Националниот научен 

фонд - не биле никогаш одговорени, поради 

тоа што тие биле сметани дека се против 

правилата на Народното собрание. Ова 

уште еднаш укажува на избегнување на 

реалните проблеми и претпочитањето да се 

дискутира за антикорупциските мерки во 

општи рамки. Од набљудуваното однесување 

на пратениците, поддржано со повеќекратни 

статии на истражувачките медиуми и 

извештаи на граѓанските организации се 

укажува дека недостигот од парламентарен 

притисок за поголема ефикасност во 

антикорупциските тела не се должи на 

несовршеностите на законите, туку повеќе 

на длабоко вкоренетата заробеност на 

државата.



2.Контрола која ја врши 
Комисијата за борба 
против корупција, 
судир на интереси и 
парламентарна етика   
_

Комисијата за борба против корупција, судир 

на интереси и парламентарна етика, сочинета 

од пратеници, одржува редовни расправи на 

тромесечно ниво со цел Комисијата за борба 

против корупција и одземање незаконски 

стекнат имот да известува за своето работење. 

Со ова се дава одлична можност за надзор 

и поставување прашања од пратениците, 

а во многу помала мера и за вршење 

притисок за поефикасни антикорупциски 

истраги. Последново е резултат на фактот 

што Комисијата за борба против корупција и 

одземање незаконски стекнат имот работи со 

релативно малоброен персонал (54 работни 

места, од кои 25 се слободни од мај 2020 година), 

а притоа добива илјадници дојави и обвинителни 

изјави годишно (на пр. 1 200 во периодот јануари-

август 2019 година6). Покрај тоа, се соочува со 

технички проблеми во поглед на складирање 

и проценка на вредноста на одземениот имот, 

како и со барања од пратениците за поддршка на 

разновидни законски измени (на пр. поврзани со 

ставање во употреба на одземените средства). 

Комисијата за борба против корупција, 

судир на интереси и парламентарна етика го 

разгледуваше и одобри Годишниот извештај 

на Комисијата за борба против корупција и 

одземање незаконски стекнат имот за 2019 

година на 22 мај 2020 година, пред да биде 

презентиран пред Народното собрание. 

Извештајот од состанокот главно опфаќа 

резиме на Годишниот извештај за 2019 година, 

накратко споменувајќи ги препораките дадени од 

пратениците за потребата од законски измени, 

можностите за нова територијална структура 

на Комисијата за борба против корупција, 

значењето и ефикасноста на методологијата 

на изјавување и проверка на имотната 

состојба и судири на интереси, соработката со 

други институции, предизвиците поврзани со 

достапност на персонал итн7.

6 Расправа на членовите на Комисијата за борба против корупција и одземање незаконски стекнат имот врз 
основа на член 8а, став 1 од Внатрешниот правилник за работењето на Комисијата за борба против корупција, 
судир на интереси и парламентарна етика (19 септември 2019 година). Може да се пристапи на: https://www.
parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2594/steno/ID/5720
7 Комисија за борба против корупција, судир на интереси и парламентарна етика. Соопштение бр.053-22-
2/22.05.20202. Може да се пристапи на:  https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2594/
reports/ID/11351

6 ИДСЦС Краток документ за јавна политика  бр.36/2020 - септември 2020



3. Обвинителство   
_

Дури и ако постоеше совршено ефикасен систем 

за иследување и откривање корупција и судир на 

интереси на високо ниво, конечните резултати во 

поглед на санкционирање би можеле да бидат 

постигнати само од обвинителството. Начелото 

на „независност“ на обвинителството во Бугарија 

е сепак извртено. Веќе многу години, граѓанското 

општество води дебати и ја истакнува потребата 

од поставување правила на отчетност на 

таканаречената „голема тројка“ - претседателот 

на Врховниот касационен суд, претседателот 

на Врховниот управен суд и Главниот јавен 

обвинител.

Покрај тоа, Врховниот судски совет, со мандат 

да му осигура независност на правосудството, 

е поделен во судски и обвинителски комори. 

Приказ 1. Постапка на избор на Врховниот судски совет

Сепак, членовите избрани од судиите 

вообичаено не преовладуваат над лицата 

именувани од Парламентот во судската 

комора, која ја сочинува судската независност. 

Политички именуваните претставници на 

крајот завршуваат во еднаков број, како и оние 

избрани од обвинителите во обвинителската 

комора, со што одлучувачкиот глас и 

неограничените овластувања на Главниот 

јавен обвинител остануваат недопрени8. Во 

моменталната институционална структура, 

надзорот на Парламентот врз работењето 

на обвинителството не би можел да доведе 

до антикорупциски резултати. Ова е особено 

случај со јавните службеници на високо ниво, 

заштитени од пратениците кои од друга страна го 

вршат изборот на обвинителската комора.  

Обвинителската комора ја сочинуваат 11 

члена - Главниот јавен обвинител, четири 

члена избрани од обвинителите, пет члена 

избрани од Народното собрание и еден од 

истражителите. 

Судската комора ја сочинуваат 12 члена - 

шест избрани од Народното собрание и 

шест од судиите.

Судската комора

Обвинителската комора

8 Центар за проучување на демократијата, (2016). StateCaptureUnplugged: 
CounteringAdministrativeandPoliticalCorruptioninBulgaria. Може да се пристапи на: https://csd.bg/publications/
publication/state-capture-unplugged-countering-administrative-and-political-corruption-in-bulgaria/
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9 Центар за проучување на демократијата(2019). TheProsecutorGeneral: SixYearsLater. Може да се пристапи на: 
https://csd.bg/publications/publication/the-prosecutor-general-six-years-later/
¹0 Врховен судски совет, Годишен извештај за 2019 година. Може да се пристапи на: 
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/doklad-vss-2019.pdf

Низа големи скандали во Бугарија од 

неодамнешните години и ниската стапка на 

успешност на високопрофилираните судски 

случаи против високорангирани политичари 

и бизнисмени (и покрај илјадниците страни 

обвиненија) потврдуваат дека има нерегулирани 

врски меѓу нив и одредени членови на 

правосудството. 

Истовремено, потенцијалното намалување на 

неограничените овластувања на Главниот јавен 

обвинител беше трајно исклучено од законските 

измени. Со овие овластувања, исто така, се 

олеснуваат, па дури и отворено се озаконуваат 

криминалните врски. На пример:

• Измена во надлежноста која доведува 

до тоа високопрофилирани случаи на 

корупција да бидат истражувани од 

специјализирани обвинители кои директно 

одговараат пред Главниот јавен обвинител. 

• Создавање премоќна Комисија за борба 

против корупција и одземање незаконски 

стекнат имот, спојувајќи функции и персонал 

на три претходно неефикасни структури.

Првите итни чекори кои се потребни, 

вклучуваат ограничување на способноста на 

Главниот јавен обвинител да врши притисок 

врз поединечните судии и политичари и 

воспоставување независно тело за прогон на 

корупција на високо ниво под раководство 

на обвинител кој не е потчинет на Главниот 

јавен обвинител, туку избран од специјална 

комисија номинирана од законодавната, 

извршната и судската власт и кој ќе одговара 

пред нив.9 

Заклучно со јули 2020 година, најновиот 

достапен годишен извештај на 

Специјализираното обвинителство е од 2017 

година и го покрива периодот 2012-2017. 

Случаите поврзани со корупција се споменати 

накратко и неконзистентно. Ситуацијата е 

слична и во поглед на Годишниот извештај 

на Врховниот судски совет за 2019 година10 , 

презентиран пред Народното собрание. Како 

такви, годишните извештаи на судските и 

обвинителските тела не можат да обезбедат 

доволно извори на информации за нивните 

антикорупциски активности, па така и основа 

за парламентарен или граѓански надзор.

8 ИДСЦС Краток документ за јавна политика  бр.36/2020 - септември 2020



Заклучоци  
_

Врз основа на практичните примери 

презентирани погоре може да бидат 

извлечени неколку заклучоци во однос на 

недопрениот потенцијал на парламентарниот 

надзор и улогата на граѓанското општество:

• Има потреба од воспоставување на 

систем во кој трите гранки на државната 

власт (законодавна, извршна и судска 

власт) ќе се балансираат една со друга 

и ќе обезбедат владеење на правото. 

Ова не е целосно случајот со тековната 

институционална структура, каде што 

најмалку половина од членовите на 

Врховниот судски совет се избираат од 

Народното собрание; Комисијата за борба 

против корупција и одземање незаконски 

стекнат имот се избира од Парламентот 

со просто мнозинство; и Јавниот 

обвинител не може да биде предмет на 

истрага. 

• Парламентарниот надзор врз мерки 

за борба против корупцијата треба 

да биде зајакнат, што би можело да 

се постигне во рамки на постоечките 

постапки и механизми. Конкретно, на 

темата треба да се дискутира поотворено 

и неформално и во пленарната сала 

на Народното собрание како и за време 

на состаноците на Комисијата за борба 

против корупција, судир на интереси и 

парламентарна етика. Пратениците треба 

да вршат поголем притисок за резултати 

и ефикасност на Комисијата за борба 

против корупција и одземање незаконски 

стекнат имот и на Обвинителството. Темата 

корупција на високо ниво не треба да биде 

одбегнувана за време на овие дискусии, 

ниту пак антикорупциските тела треба 

да бидат користени за опресија (на пр. 

против политичките противници, деловните 

конкуренти на политички заштитените 

компании, итн.). 

• Граѓанското општество, истражувачките 

новинари и деловната заедница би можеле 

да играат поголема улога при кршењето на 

злонамерниот сојуз помеѓу политичкиот 

и деловниот свет. Тие би можеле да 

поведуваат граѓански парници, пост-

истражувачки стории и да го насочуваат 

вниманието кон најитните проблеми и 

случаи. На крајот, но не помалку важно, тие 

би можеле да предложуваат процедурални 

и законски измени со кои би се намалила 

корупцијата и ризиците за заробеност на 

државата во закони со лобирање. 
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Политичка припадност 

на пратеникот кој ги 

поставува прашањата 

(тип партија и удел во 

гласовите)

Наменето за Датум Статус

44-то Народно собрание (од април 2017 година)

Левица (опозиција)

27,93% удел од 

гласовите

Заменик-премиер за реформа во 

правосудството и Министер за 

надворешни работи (раководител 

на Националниот совет за 

антикорупциски политики)

28/05/2020 Одговорено прашање

Левица (опозиција)

27,93% удел од 

гласовите

Заменик-премиер за реформа во 

правосудството и Министер за 

надворешни работи (раководител 

на Националниот совет за 

антикорупциски политики)

26/05/2020 Одговорено прашање

Левица (опозиција)

27,93% удел од 

гласовите 

Министер за правда 10/12/2019 Одговорено прашање

Националистичка 

(Кабинет со 

владејачката партија)

9,31% удел од 

гласовите

Министер за правда 27/06/2017 Повлечено прашање

Левица (опозиција)

27,93% удел од 

гласовите

Заменик-премиер за реформа во 

правосудството и Министер за 

надворешни работи (раководител 

на Националниот совет за 

антикорупциски политики)

06/06/2017 Одговорено прашање

Левица (опозиција)

27,93% удел од 

гласовите

Премиер 31/05/2017

Неусогласено 

со правилата на 

Народното собрание

Прилог 1. Список на прашања поврзани со корупција поставени од пратеници
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43-то Народно собрание (октомври 2014  јануари 2017)

Социјалдемократи 

(дел од владејачката 

коалиција до 18 мај 

2016 година)

4,15% удел од 

гласовите

Министер за образование и наука 21/07/2015

Неусогласено 

со правилата на 

Народното собрание

Централна десница 

(дел од владејачката 

коалиција)

8,89% удел од 

гласовите

Министер за правда 09/06/2015 Одговорено прашање

Централна десница 

(дел од владејачката 

коалиција)

8,89% удел од 

гласовите

Заменик-премиер, координација 

на европски политики и 

институционални работи

27/05/2015 Одговорено прашање

Националистичка 

(ја поддржуваат 

владејачката 

коалиција)

7,28% удел од 

гласовите 

Министер за транспорт, 

информатички технологии и 

комуникации

15/05/2015

Неусогласено 

со правилата на 

Народното собрание

Централно-

десничарска 

конзервативна 

проевропска партија 

(владејачка партија)

32,67% удел од 

гласовите

Министер за правда 14/05/2015 Одговорено прашање
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Националистичка 

(ја поддржуваат 

владејачката 

коалиција)

7,28% удел од 

гласовите

Министер за транспорт, 

информатички технологии и 

комуникации

05/05/2015

Неусогласено 

со правилата на 

Народното собрание

Централно-

десничарска 

конзервативна 

проевропска партија 

(владејачка партија)

32,67% удел од 

гласовите

Министер за земјоделство и 

храна
09/04/2015 Одговорено прашање

Националистичка 

(опозиција)

4,52% удел од 

гласовите

Министер за финансии 31/03/2015 Одговорено прашање

Извор: Веб-страница на Народното собрание. Дел Парламентарна контрола - прашања. 

Набројани се само прашањата кои во својот наслов го вклучуваат зборот „корупција“. Може да 

се пристапи на: https://www.parliament.bg/bg/topical_nature
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Прилог 2. Јавни тела со антикорупциски функции

Јавни тела со антикорупциски функции Директно даваат отчет пред

Обвинителство, вклучително:

а) Главен јавен обвинител

б) Специјализирано обвинителство

в) Национална служба за истраги

Независно

Комисија за борба против корупција и одземање незаконски 

стекнат имот 
Народно собрание

Комисија за борба против корупција, судир на интереси и 

парламентарна етика 
Народно собрание

Национален совет за антикорупциски политики Совет на министри

Државна агенција за национална безбедност (SANS) Совет на министри

Главен инспекторат Премиер

Директорат за заштита на финансиските интереси на 

Европската Унија (AFCOS)
Министерство за внатрешни работи

Извршна агенција „Ревизија на ЕУ-фондови“ Министерство за финансии

Јавна агенција за финансиска инспекција Министерство за финансии

Агенција за јавни набавки Министерство за финансии

Инспекторат при Врховниот судски совет Врховен судски совет

Инспекторати

Премиер; министри; државни 

агенции; структури при Народното 

собрание 

Извор: Веб-страници на набројаните јавни органи. 
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Информација за 
проектот
_

Информација за ИДСЦС
_

Антикорупциски разговори во Парламентот е 

проект насочен кон зајакнување на надзорната 

улога на пратениците во областа на борбата 

против корупцијата. Проектот е финансиран од 

Националната фондација за демократија од САД.

ИДСЦС е тинк тенк организација која го 

истражува развојот на доброто управување, 

владеењето на правото и европските 

интеграции на Северна Македонија. Мисијата 

на ИДСЦС е да помогне во граѓанската 

вклученост при носењето одлуки и да ја зајакне 

партиципативната политичка култура. Преку 

зајакнување на слободарските вредности, 

ИДСЦС придонесува за соживот помеѓу 

различностите.

Контакт	податоци	за	ИДСЦС

_
Адреса: ул. Мирослав Крлежа

бр. 52/1 /2, 1000 Скопје

Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 ,

електронска пошта: contact@idscs.org.mk

Линк
_

Ова	издание	е	електронски	достапно	на:

https://idscs.org.mk/mk/portfolio/парламентарен-

надзор-врз-антикорупц/



Информација за авторот
_

Даниела	Минева има 17-годишно искуство 

во работење на проекти финансирани од ЕУ 

и од други донатори. Таа има учествувано 

во иницијативи поврзани со антикорупција, 

фондовите на ЕУ за евроинтеграции и 

кохезија, неформална економија и непријавена 

работа, политики на иновација, корпоративно 

управување, како и развој на мноштво 

национални документи за политики од областа 

на науката и технологијата. Таа е ERAWATCH 

кореспондент за земјата во периодот 2009-

2012. Во 2009 година, учествува во проектите 

„Придонес кон политиките на регионално ниво 

за реализација на Европската истражувачка 

област“ и „Европска опсерваторија на 

истражувачки активни универзитети и 

национални агенции за финансирање јавни 

истражувања“. Од 2010 година, таа работи на 

проект за Следење на регионалните иновации и 

на проектот „Изработка на анализа на политики 

за успешноста на политиката на кохезија 

2007-2013“, со акцент на иновација, енергетска 

ефикасност и обновливи извори на енергија, 

финансиран од ГД Регионална политика. Во 

2012-2013, г-ѓа Минева учествува на два проекта 

поврзани со развојот на Стратегијата за паметна 

специјализација за Бугарија. Од ноември 2012 

година, таа е вклучена во Граѓанското општество 

за добро управување и антикорупција во 

Југоисточна Европа: Градење капацитети за 

следење, застапување и подигнување на свеста 

(SELDI), финансиран од ГД НЕАР. Иницијативата 

SELDI (www.seldi.net) вклучува 34 партнер-

граѓански организации и 5 антикорупциски 

агенции од Западен Балкан, целејќи кон 

придонес за динамично граѓанско општество во 

регионот, способно за учество во јавната дебата 

и влијание врз процесите на креирање политики 

и носење одлуки на полето на антикорупцијата 

и доброто управување. Од 2016 година таа, 

исто така, спроведува Договор за услуги за 

поддршка на Европската платформа која се 

занимава со непријавената работа, анализирајќи 

ги можностите за соработка помеѓу јавните тела 

и социјалните партнери од различни европски 

земји во справувањето со непријавената 

работа, нерегуларната миграција, социјалното 

осигурување и даночните измами, социјалниот 

дампинг итн. Г-ѓа Минева спроведува Проценка 

на заробеноста на државата и следење на 

антикорупциските политики на секторско ниво 

(SceMaps) (https://scemaps.eu) од 2019 година.
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