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2 Бартенев, В.И. Формирование глобальной повестки дня в сфере устойчивого развития после 2015 г. 

Включение проблем мира, безопасности и качества управления в глобальную повестку дня устойчивого 

развития на период до 2030 г.: анализ хода и содержания международных переговоров. - Вестник 

международных организаций. Т. 10. № 3 (2015)  
3 Positive Peace Report 2017. Institute for Economics and Peace. p.8. 
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6 В опит да насочи усилията към намаляване на корупционните практики, в Европейския изследователски 

център за борба с корупцията и строителство на държавата – the European Research Centre for Anti-Corruption 

and State-Building (ERCAS) - е разработен нов начин за измерване на корупцията  – Индекс на публичната 

почтеност - the Index of Public Integrity (IPI). Индексът на публичната почтеност включва следните шест 

индикатора, оказали се много важни за борбата с корупцията: Административна тежест: измерва времето и 

броя на процедурите, необходими за започване на бизнес, както и времето и усилията, необходими за плащане 

на данъци; Прозрачност на търговията: измерва броя на документите и времето, необходимо за завършване на 

процедурите по внос и износ; Прозрачност на бюджета: оценява прозрачността на предложението за бюджет на 

изпълнителната власт и колко лесно е достъпна информацията за гражданите; Електронно гражданство: 

разглежда броя на потребителите на интернет, абонаментите за широколентов интернет и потребителите във 

Facebook във всяка страна; Свобода на пресата: измерва свободата на печата въз основа на резултати от 

годишния доклад на Freedom House.  
7 Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development Goals", E/2017/66 

 

http://againstcorruption.eu/
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights_bg
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на външната политика и политиката на сигурност (точка 5), 17 октомври 2016 г. 
12 http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/11/14/conclusions-eu-global-strategy-security-defence/ 
13 COM(2016) 581 final  
14 http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview . 
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15 Доклад за самооценка на Република България по инициативата „Партньорство за открито управление“ 2014-

2016 г. Достъпен на адрес: http://www.strategy.bg/Articles/View.aspx?lang=bg-

BG&categoryId=15&Id=26&y=&m=&d=  
16 Нормативни и практически предизвикателства за ефективното разследване на полицейското насилие. БХК, 

София, 2017. 
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17 Четвърти годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на Европейския съд 

по правата на човека по дела среу епублика България през 2016 г. http://www.justice.government.bg/Files/4-

ti_Obobshten_doclad_636425381305499510.pdf 
18 Преведени решения на ЕСПЧ по български дела.  Достъпни на адрес: 

http://www.justice.government.bg/47/; Обобщен доклад.  Достъпен на адрес: 
http://www.justice.government.bg/Files/4-ti_Obobshten_doclad_636425381305499510.pdf  

19 Репортери без граници (2016). Световен индекс за свобода на изразяване. Достъпен в интернет на адрес: 

https://rsf.org/en/ranking.  
20 Фрийдъм Хаус. 2016. Свобода на пресата: профил на България. Достъпен на адрес: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/bulgaria 
21 Състояние на достъпа до информация в България. 2016. Доклад. Програма достъп до инфорация. София, 

2017.  Достъпен на адрес : http://store.aip-bg.org/publications/ann_rep_bg/report2016.pdf 

http://www.justice.government.bg/47/
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изследване на демокрацията. София, 2016. На адрес: http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17724 
23 Пак там, с. 12 
24 Пак там, с. 14 
25 Вж. „Ефективно взаимодействие на Прокуратурата с контролните органи за противодействие на 

закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите”, 2010, на: 

http://www.opac.government.bg/archive/images/stories/docs/703_Doklad_PRB.pdf). 

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17724
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Институт за пазарна икономика. София, 2016. 

 



 

www.bpid.eu   15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17991
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/access-justice-europe-overview-challenges-and-opportunities
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