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Социологическа програма

Работата на Социологическата програма през 2016 г. се фокусира върху ин-
теграцията на мигранти, социалното включване на уязвими групи, превен-
цията и подкрепата на жертви на трафик на хора и превенцията на водеща-
та до тероризъм радикализация.

• Интеграция на мигранти и социално включване на уязвими гру-
пи. Проведено е национално изследване на домашното и основано на 
пола насилие и изработване на модел за подкрепа на жертвите на наси-
лие със специфичен фокус върху ромските жени и момичета.

• Противодействие на трафика на хора. Проучена е употребата на ин-
тернет и мобилните приложения в процесите на трафик на хора и ка-
налджийство на нелегални мигранти и лица, търсещи международна 
закрила. осъществен е анализ на ролята на интернет във фазите на наби-
ране на жертви и тяхната експлоатация в процесите на трафик на хора и 
каналджийство.

• Превенция на радикализация, водеща до тероризъм. Централна из-
следователска тема бяха процесите на радикализация в българия, гърция 
и чехия, водещи до тероризъм. Разработени са два методологически ин-
струмента, свързани с идентификацията на рискове от радикализация и 
със ситуационния анализ на екстремистки тенденции. осъществени са на-
ционални изследвания и са изготвени доклади с цел да проверят приложи-
мостта на двата инструмента и да послужат при тяхното усъвършенстване.

• Мониторинг на миграционни процеси. Социологическата програма 
имаше водеща роля в изготвянето на Годишния доклад за България по миг-
рация и убежище по линия на европейската мрежа за миграцията. в него 
е представен изчерпателен преглед на годишната политика и законода-
телни промени за 2015 г. беше стартирана и инициатива, имаща за цел 
разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на 
принудителното връщане на мигранти.

I. Интеграция на мигранти 
и социално включване 
на уязвими групи

Национално изследване на домаш-
ното насилие и насилието, основа-
но на полов признак (ДННОПП) и 
изработване на Модел за подкрепа 
на жертвите на насилие (МПЖН)

През 2016 г., Социологическата програ-
ма, в сътрудничество с Правната про-
грама на Центъра, фондация „Парт-
ньори-българия” и Академията по 
права на човека, норвегия, проведоха 
национално изследване на домашно-
то насилие и насилието, основано на 
полов признак и разработиха модел за 
подкрепа на жертвите на насилие.
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българия е сред тази половина стра-
ни – членки на еС, в които не се съби-
ра статистическа информация за отно-
шението между жертва и извършител, 
като това прави невъзможна оценката 
на дела на домашното насилие сред 
престъпленията срещу личността. 
домашното насилие не се квалифи-
цира като криминално деяние и все 
още не е включено в Наказателния ко-
декс – съответно и в статистическите 
данни, предоставяни от полицията и 
националния статистически инсти-
тут. информацията за броя жалби 
за домашно насилие, регистрирани 
в полицията и броя на делата за до-
машно насилие, заведени в съда, също 
не присъстват в публично достъпната 
статистика.

въз основа на няколко национални и 
общи за еС социологически проучва-
ния, проведени след 2000 г., делът на 
жените жертви на домашно и основа-

но на пола насилие се оценява на една 
четвърт от женското пълнолетно насе-
ление.

Аналитичният доклад от проведеното 
„национално изследване на домаш-
ното и основано на пола насилие” оч-
ертава използвания методологически 
подход и заключенията от работата, 
която е извършена по отношение на 
четирите проблемни области, върху 
които изследването се концентрира: 
фактори и причини, мащаби и раз-
пространение, последици от насили-
ето и обществен отговор.

Проучването дефинира две основ-
ни групи от фактори и причини за 
днноПП, които биха могли да съвпа-
дат частично, но все пак се различават 
съществено: фактори и причини за 
виктимизация, свързани предимно 
със средата, характеристики и пове-
дение на извършителите; и фактори и 

Ножица в съобщаването на ДННОПП виктимизация 
по пол и етническа принадлежност

База: Общото население на възраст 15+, N = 2503 (мъже N = 1209 и жени N = 1294); 
 ромски жени на възраст 15+, N = 400.

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17880
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17880
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причини за ревиктимизация, свърза-
ни основно със средата, характеристи-
ките и поведението на жертвите.

националното проучване потвържда-
ва хипотезата, че дн и ноПП са явле-
ния с по-високи равнища на прикри-
ване и несъзнаване не само от страна 
на извършителите, но също от страна 
на жертвите. Поради тази причина 
цифрите не представляват дяловете 
на лицата, които наистина са засег-
нати от различни форми на ноПП и 
това е валидно за всички проучвания, 
провеждани в този контекст. три ос-
новни фактора оказват влияние върху 
съобщаването: действителното въз-
никване, осъзнаване на случилото се 
като насилие и желанието за неговото 
споделяне. въпреки че една четвърт 
от мъжете и една трета от жените от 
населението, както и почти половина-
та от ромските жени и момичета спо-

делят, че са преживели някакъв вид 
днноПП през живота си, делът на 
онези, които осъзнават, че са станали 
жертви на днноПП, е няколко пъти 
по-малък.

въпреки че броят на мъжете жерт-
ви на различни форми на днноПП 
изглежда значителен и по-висок от 
очакваното, жените все пак са по-уяз-
вими, тъй като по-често страдат от 
множествено, повторяемо и системно 
насилие. освен това ромските жени 
и момичета са по-уязвими, отколко-
то момичетата и жените от общото 
население. Анализът по пол на по-
следните случаи на днноПП, които 
респондентите съобщават, показва, 
че почти две трети от извършители-
те са мъже и че жените със сигурност 
преобладават сред жертвите. въпре-
ки това, четири от десет жертви на 
днноПП са мъже.

Извършване на последните случаи на ДННОПП: % от случаите

База: 1105 случая на ДННОПП с мъже жертви от общото население, 1738 случая 
 на ДННОПП с жени жертви от общото население, 867 DGBV случая на ДННОПП 
 с жени жертви от ромското население.
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Последиците от днноПП за жертви-
те могат да бъдат обобщени в четири 
основни групи:

• Свързани с безопасността – 
страх от ревиктимизация, реално 
възникване на ревиктимизация в 
голяма част от случаите, увеличена 
бруталност на насилието и запла-
хите за живота.

• Здравни последици – провокира-
ни автоимунни заболявания или 
животозастрашаващи травми, крат-
косрочна или дългосрочна нетру-
доспособност, хронични пожизнени 
заболявания, причинени или вло-
шени тежки ментални разстройства, 
депресивни, панически разстрой-
ства или разстройства на съня.

• Икономически или образова-
телни – загуба на жилище (обик-
новено единственото), неспособ-

ност за работа в дългосрочен или 
краткосрочен план, загуба на ра-
бота, загуба на квалификация или 
на възможности за получаване на 
образование, като всички от тях са 
свързани с влошени текущи и бъ-
дещи възможности за реализация 
на трудовия пазар.

• Социални – лишаване от оби-
чайната среда, невъзможност или 
нежелание за създаване на нови от-
ношения и приятелства, а по отно-
шение на децата – риск от интерио-
ризиране на погрешните поведен-
чески, семейни и свързани с пола 
модели, както и голям брой соци-
ални дефицити: комуникационни, 
поведенчески, вербални и т.н.

въпреки че оценката на ефективност-
та, направена от представителите на 
правоприлагащите органи и помага-

Последици от домашното и основано на пола насилие

•	 Ревиктимизация
•	 Увеличена	бруталност
•	 Заплахи	за	живота

•	 Животозастрашаващи
•	 Увреждания	и	хронични	

заболявания
•	 Нетрудоспособност
•	 Ментални	разстройства

•	 Лишаване	от	
обичайната	среда

•	 Пречки	пред	нови	
връзки	и	приятелства

•	 Социални	
и	поведенчески	
дефицити

•	 Загуба	на	жилище
•	 Загуба	на	работа
•	 Загуба	на	

квалификация
•	 Лишаване	

от	образователни	
възможности

Социални

ЗдравниСвързани	със
сигурността

Икономически
и	образователни
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щите организации е висока, те посоч-
ват голям брой нужди на жертвите на 
днноПП, които не са удовлетворени 
и съответно недостатъци при тяхната 
защита, както и препоръки за подо-
брение. те могат да бъдат групирани 
в няколко основни категории:

• Преки нужди за преодоляване на 
травмата, както и икономическата 
и психологическа зависимост, като 
кризисно и последващо настанява-
не, продължителна психологиче-
ска терапия, както и консултация и 
финансова помощ.

• Нужди, свързани със защита за 
преодоляване на ревиктимизация-
та и усещането за безнаказаност на 
извършителите, включително иска-
ния за криминализация на всички 
форми на днноПП, повече право-
мощия на органите за правоприла-
гане да се намесят, когато жертвите 
нямат възможност или нямат же-
лание да обвинят извършителите, 
както и по-сериозни санкции.

• Ориентирани към акта на из-
вършването нужди/препоръки за 
повече и по-ефективни превантив-
ни дейности, наблюдение и анализ 
на причините, мерки срещу извър-
шителите, както и мерки за пома-
гане на извършителите да преодо-
леят причините за извършване на 
насилие;

• Нуждите на професионалисти-
те за удовлетворяване на нуждите 
на жертвите, които включват по-
вече и по-добре обучени човешки 
ресурси; регулярни наблюдения и 
професионална помощ; повече ма-
териални ресурси за изпълнение 
на задачите, както и по-добро съ-
трудничество с и по-активен при-
нос от другите държавни и общест-
вени институции.

Разработеният модел за подкрепа на 
жертвите се основава на подхода към 
домашното и основано на пола наси-

лие като проблем на общественото 
здраве. той се състои от практически 
ориентирани съвети към потенци-
алните жертви и подкрепящите ги 
специалисти относно възможните 
действия в областта на правораздава-
нето, здравните грижи и подкрепя-
щите услуги и съответните функции 
на институциите и организациите, 
ангажирани с всеки аспект на закрила 
и подкрепа.

Резултатите от националното проуч-
ване бяха представени в анализа „Пре-
поръки за подобряване на политики-
те в областта на домашното насилие и 
насилието, основа на полов признак” 
Препоръките са групирани в седем ос-
новни сфери: наблюдение и оценява-
не, превенция, кризисни мерки, фокус 
върху извършителите, следкризисна 
подкрепа, подобрено сътрудничество 
и ресурси. Поставен е акцент върху 
следните проблеми:

• обществените участници, ангажи-
рани с противодействието на дн-
ноПП, както и широката общест-
веност не притежават общи сис-
тематични статистически данни и 
експертни оценки, които са необхо-
дими за регулярно наблюдение.

• дейностите по превенция в стра-
ната все още са инцидентни и за-
висят от добрата воля и ресурси-
те, които са налични за отделните 
участници.

• Системата за кризисна интервен-
ция, защита и подкрепа на жерт-
вите доказва своята адекватност и 
полезност; тя обаче все още е недос-
тъпна за жертвите от голяма част 
от територията на страната.

• защитата на жертвите в кризисна 
ситуация е жизнено необходима, 
но тя не е достатъчна. трябва да 
бъде разработена и внедрена сис-
тема от посткризисни мерки, в за-
висимост от конкретните нужди на 
всяка жертва.

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17884
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17884
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17882
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17882
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17882
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17882
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• фокусът не трябва да се поставя 
единствено върху жертвите. тряб-
ва да бъдат изградени и прилага-
ни многоаспектни и систематични 
мерки. това трябва да включва об-
разователни програми за превен-
ция на насилието при момчета и 
млади мъже.

• междуинституционалното сътруд-
ничество трябва да бъде допълни-
телно развито и законово регла-
ментирано.

Резултатите от проучването бяха 
представени пред широк кръг от за-
интересовани страни, като за целта 
бяха организирани семинар за обмен 
на добри практики при подпомагане 
на жертвите на насилие от норвегия, 
пресконференция и заключителен се-
минар с представители на голям брой 
национални институции и нПо сек-
тора.

Приобщаване на ромите 
в крайдунавските региони: 
обмен на добри практики 
и модели на социално 
предприемачество между 
Румъния и България

През 2016 г. Социологическата про-
грама разшири работата си по темата 
за приобщаване на ромите и справяне 
с негативните нагласи на обществото 
спрямо тази малцинствена група.

С оглед на факта, че по-голямата част 
от ромското население в европа е кон-
центрирана в дунавския регион (80 %), 
изграждането на рамка за взаимо-
действие и обмен на добри практики 
и знания е от изключително значение 
за промотирането на ефективни поли-
тики за ромска интеграция в региона. 
макар значителен брой инициативи 
за ромско включване да получават 
подкрепа чрез европейско финанси-
ране през последните години, техни-

Участници в работния семинар в Каварна, 18-19 май 2016 г.

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17796
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17796
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ят ефект в южната част на Румъния 
остава ограничен. докато румънското 
гражданско общество въвежда успеш-
но социално-икономически иници-
ативи (като малките ромски занаят-
чийски кооперации на Романо бутик), 
общините изостават в осигуряването 
на подобрен стандарт на живот за 
ромските общности. от друга страна, 
през последните години град Кавар-
на се превърна в модел за всеобхватен 
подход към ромското приобщаване в 
българия. въпреки това, подобни со-
циално-икономическите инициативи 
все още не достигат до достатъчно го-
лям брой ромски общности.

инициативата улесни обмена на опит 
между общини, гражданско общество 
и ромски предприемачи от българия 
и Румъния по теми, свързани с инте-
грацията на ромите на общинско ниво 
(както сочи опита в Каварна) и соци-
ално предприемачество (по примера в 
Румъния). в допълнение, акцент беше 
поставен върху представянето на въз-

можности за финансиране и подгот-
вяне на бъдещи общи проекти.

на 18 и 19 май 2016 г. в Каварна Центъ-
рът организира работен семинар, чия-
то основна цел беше обмяната на опит 
между различни заинтересовани стра-
ни от крайдунавските региони на две-
те страни. на събитието присъстваха 
представители на общините Ръмнику 
Сърат (окръг бузъу), лудещи (окръг 
дъмбовица) и Крайова (окръг долж) 
от румънска страна, и Каварна, лом и 
Разград – от българска. Срещата беше 
посветена на споделяне на уникалния 
опит на Каварна в интеграцията на 
ромските общности. Специален фо-
кус бе поставен върху философията 
на провежданите политики, основа-
ваща се на принципа на равенството 
между етносите, активно включване 
на общността в разрешаването на въ-
просите, които я засягат, постиже-
ния по отношение на политическото 
представителство, подобряване на ин-
фраструктурата, жилищните условия, 

Посещение в квартал „Хаджи Димитър” в Каварна, 18-19 май 2016 г.

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17687
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образованието и заетостта в ромските 
общности. в допълнение, бяха пред-
ставени основните резултати от из-
следването „Социално-икономически 
ефекти от публичните инвестиции 
за приобщаване на ромите в Кавар-
на”, проведено от Центъра през 2015 г. 
беше организирано и посещение на 
кв. „хаджи димитър” в Каварна с цел 
да бъдат представени практическите 
измерения на политиките за приоб-
щаване на ромите.

II. Противодействие на трафика 
на хора

През 2016 г., в сътрудничество с универ-
ситета в тренто (италия) и с универ-
ситета в тийсайд (мидълзбро – вели-
кобритания), Центърът за изследване 
на демокрацията продължи работата 
си в посока подобряване и споделяне 
на знанието за ролята на интернет в 
процеса на трафика на хора.

осъществени бяха изследване и ана-
лиз на ролята на интернет във фази-
те на набиране на жертви и тяхната 
експлоатация в процесите на трафик 
на хора и каналджийство. Проведени 

бяха уеббазирано проучване за упо-
требата на интернет при трафика на 
хора в българия и дълбочинни интер-
вюта с ключови участници в проце-
сите на трафик на хора и каналджий-
ство. Резултатите от проведените из-
следвания са обобщени в два отделни 
доклада.

Първият доклад прави преглед на 
резултатите от уеббазирано проучва-
не относно употребата на интернет 
в процеса на трафик на хора в бълга-
рия и се основава главно на обширна 
извадка от оферти, предназначени 
за жени и момичета, с цел набиране 
на компаньонки за ескорт агенции в 
чужбина. в допълнение, изследване-
то се фокусира и върху случаите на 
оферти за набиране на работници в 
други страни – членки на еС. Повече-
то обяви – както за предоставяне на 
сексуални услуги, така и за работа – са 
съмнителни и неясни и поради това 
се считат за рисково уеб съдържание. 
макар сам по себе си този изследова-
телски процес да не може да предос-
тави преки доказателства за наличие 
на случаи на трафик, той допринася 
за по-доброто идентифициране на 
онлайн сайтове, които потенциално 

Информация относно броя на жертвите на трафик на хора и каналджийство
в ЕС, предоставена на уебстраницата на инициативата, www.surfandsound.eu

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17541
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17541
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17541
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17541
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улесняват набирането и транспорти-
рането на жертвите на трафик на хора 
и служат като ефективни комуника-
ционни канали между трафикантите.

изследването на мрежата се фокуси-
ра предимно върху уебсайтове, които 
предлагат работни места, социални 
мрежи, уеб сайтове на агенции за 
сключване на брак и на ескорт аген-
ции. в хода на изследователския про-
цес бяха идентифицирани повече от 
190 случая, в които потенциално съ-
ществува риск от трафик на хора. По-
голямата част от случаите са свързани 
с набиране на персонал за предоставя-
не на сексуални услуги в чужбина, но 
акцент се поставя и върху набирането 
и транспортирането на наемни работ-
ници. С бързото навлизане на инфор-
мационните технологии в българия 
и членството на страната в европей-
ския съюз, все повече българи търсят 
достойна и добре платена работа в 
чужбина, а интернет пространство-
то служи като един от най-бързите и 
най-лесни инструменти за постигане 
на тази цел.

вторият доклад представя основните 
резултати от дълбочинните интервю-
та, проведени в българия в рамките на 
10 месеца, от юни 2015 г. до март 2016 г. 
интервютата имаха за цел предвари-
телно проучване на употребата на 
интернет в два процеса: трафик на 
хора и каналджийство на бежанци и 
нелегални мигранти. те бяха насоче-
ни към четири групи респонденти: 
трафиканти/каналджии, жертви на 
трафик/нелегални мигранти/лица, 
търсещи убежище, представители на 
правоприлагащите органи, както и 
представители на неправителствени 
организации, работещи в областта на 
трафика на хора.

Според респондентите, употребата на 
интернет е широко разпространена 
както в случаите на трафик, така и на 

каналджийство, във фазите на наби-
ране на жертвите и тяхната експлоата-
ция. що се касае до явлението трафик 
на хора, интернет играе значително 
по-голяма роля, отколкото в случаите 
на каналджийство, а социалната мре-
жа Facebook е по-скоро допълнителен, 
отколкото основен инструмент за на-
биране на жертвите. най-използвани 
за тази цел са сайтовете за запознан-
ства (при трафик с цел сексуална екс-
плоатация) и за предлагане на работа 
(при трафик с цел трудова експлоата-
ция). въпреки че и Facebook е широко 
използван, в сравнение със сайтовете 
за запознанства, набирането на жерт-
ви през тази социална мрежа се въз-
приема като по-трудно. във всички 
случаи, независимо дали посредством 
Facebook или сайтове за запознанства, 
комуникацията с жертвите се осъ-
ществява през лични съобщения.

мобилните приложения, като What-
sapp и Viber, както и по-традиционни-
те методи за комуникация като Skype, 
телефонни обаждания и електронна 
поща се използват поради няколко 
причини:

• Комуникация между трафи-
кантите, които си партнират в 
рамките на страната и в чужбина, 
по време на всички фази от трафи-
кирането с цел сексуална експлоа-
тация, трудова експлоатация и ка-
налджийството.

• Комуникация с клиенти в чуж-
бина, при набиране на жертви на 
каналджийство, при транспорти-
рането им с цел трудова експлоата-
ция и във фазата на експлоатация 
при трафика с цел сексуална злоу-
потреба.

• Комуникация с потенциални 
жертви по време на фазата на на-
бирането им и впоследствие с реал-
ните жертви във фазата на експлоа-
тация при трафика с цел сексуална 
злоупотреба.
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и при двата вида трафик на хора ин-
тернет почти не играе роля във фа-
зата на транспортиране на жертвите. 
мобилните приложения се използ-
ват единствено с логистични цели за 
съгласуване на мястото и времето на 
пристигане на жертвите. По отноше-
ние случаите на каналджийство, при-
ложенията могат да бъдат използвани 
от мигранти, за да уточнят подробно-
стите около придвижването с канал-
джиите. Предвид незаконния харак-
тер на преминаването на границата, 
традиционните телефонни обажда-
ния са най-предпочитани.

все повече се задълбочава ролята на 
интернет при набирането на жертви 
за трафикиране с цел сексуални злоу-
потреби. част от респондентите, сред 
които трафиканти, жертви на трафик 
и представители на неправителстве-
ни организации споделят, че по-го-
лямата част от случаите на трафик са 
осъществени с помощта на интернет, 
докато други респонденти, сред кои-
то жертви на трафик и представители 
на неправителствени организации, 
както и представители на правопри-
лагащи институции, посочват, че де-
лът на жертвите, попаднали в ситуа-
ция на трафик посредством интернет, 
не надхвърля половината от всички 
случаи.

III. Превенция на 
радикализацията, водеща 
до прояви на тероризъм

Противодействие на процесите 
на радикализация в Югоизточна 
и Централна Европа 
чрез разработване на 
инструменти за мониторинг

заедно с Програма „Сигурност”, Со-
циологическата програма продължи 
работата си по проучване на проце-
сите на радикализация в Югоизточна 

и Централна европа. инициативата 
анализира ключовите потребности в 
сферата на противодействието на ра-
дикализацията, и постигна няколко 
важни резултата:

• оценка и споделяне на опит в про-
тиводействието на радикализация-
та от страна на страни – членки на 
еС с по-богат опит в наблюдението, 
противодействието и предотвратя-
ването на процеси и прояви на ра-
дикализация.

• Разработване на инструменти за 
мониторинг на процеси на радика-
лизация, съобразени с национал-
ните контексти в българия, чехия 
и гърция.

• беше поставено началото на осъ-
ществяване на мониторинг на ра-
дикализацията и рекрутирането, 
които биха могли потенциално да 
доведат до прояви на екстремизъм 
и тероризъм.

беше изготвен инструмент за монито-
ринг на прояви на екстремизъм, който 
ще послужи на органите на правоп-
рилагането и сигурността за изготвя-
не на периодичен ситуационен анализ 
на тенденциите в областта на екстре-
мизма. бе систематизирана рамка от 
индикатори за рискове от радикали-
зация, която да послужи за изготвя-
нето на конкретен методологически 
инструмент за наблюдение на проце-
си на радикализация в страни от Юго-
източна и Централна европа. инстру-
ментите са разработени на базата на 
предоставен критичен преглед на ин-
струменти и подходи за диагностика 
на радикализацията в еС, както и на 
базата на разработените национални 
доклади за радикализационните тен-
денции и проведените изследвания за 
тестване на методологиите в българия, 
гърция и чехия.

През юни 2016 г. беше проведена и 
експертна среща, на която бяха дис-

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17734


71

кутирани резултатите от пилотните 
валидиращи изследвания на предло-
жените инструменти и тяхното подо-
бряване.

Подготвени са две национални публи-
кации: едната съдържа обзор на прак-
тиките за мониторинг на радикализа-
цията в Централна и източна европа 
и национален доклад върху рисковете 
от радикализация в кв. „изток” в Па-
зарджик, а другата обхваща Ситуацио-
нен анализ на тенденции в областта 
на екстремизма и национален доклад, 
в който се оценява приложимостта на 
методологията в българския контекст. 
двете публикации имат иновативен 
характер, който определя рамката на 
разбирането на процесите на ради-
кализация и тяхната проява, както и 
рисковете от радикализация в бълга-
рия. те имат за цел да послужат като 
стандарт за служителите на правоп-
рилагащите органи, гражданското 
общество, както и представители на 

академичните среди, които са анга-
жирани с мониторинг или предотвра-
тяване на проявите на радикализация 
и екстремизъм.

IV. Предоставяне на експертиза 
на водещи заинтересовани 
страни на национално ниво

Разработване на Годишен
доклад за Европейската
мрежа за миграция

През 2016 г. за четвърта година по-
дред, Социологическата програма, в 
сътрудничество с Програма „Сигур-
ност” и Правната програма на Цен-
търа за изследване на демокрацията, 
подготви Годишен доклад за България 
по миграция и убежище по линия на 
европейската мрежа за миграция. 
докладът предоставя изчерпателен 
преглед на националната политика и 
законодателните промени в областта 

Участниците в експертната среща, София
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на законната миграция и мобилност-
та, гражданството и натурализацията, 
визовата политика и управлението на 
шенгенското пространство, наблю-
дението на границите, убежището, 
трафика на хора, миграцията и раз-
витието, интеграцията, нередовната 
миграция и връщане.

Разработване и прилагане 
на унифицирани стандарти 
за мониторинг на 
принудителното връщане

Стъпвайки на натрупания опит от 
разработване на пилотен механизъм 
за наблюдение на принудителното 
връщане, през 2016 г. Социологическа-

та програма, в сътрудничество със Си 
ви ес – българия, стартира инициати-
ва за разработване и тестване на уни-
фицирани стандарти за мониторинг 
на принудителното връщане.

Проектът има за цел да допринесе за 
развитието на общата политика на ев-
ропейския съюз в областта на убежи-
щето и миграцията, както и за укреп-
ването на пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие при прилага-
не на принципите на солидарност и 
споделяне на отговорностите между 
държавите членки и на сътрудничест-
вото с трети държави, съгласно Регла-
мент (ЕС) № 516/2014 на европейския 
парламент и на Съвета.




