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Правна програма
През 2019 г. Правната програма работи по темите престъпност и правосъдие, жертви на престъпления, интеграция и социално включване, и основни
права и етика.
• Престъпност и правосъдие. Дейността на Центъра за изследване на
демокрацията бе съсредоточена в направленията превенция и противодействие на организираната престъпност (с акцент върху трафика на
хора), тероризъм (вкл. радикализация и насилствен екстремизъм в затворите) и защита на правата на заподозрените и обвиняемите чрез укрепване на ролята на презумпцията за невиновност в хода на наказателното
производство и повишаване на капацитета на съдебните и правоприлагащите органи във връзка със специалните потребности на нарушители
с психосоциални и интелектуални затруднения.
• Жертви на престъпления. Центърът продължи да анализира редица аспекти на защитата на пострадалите от престъпления, в частност
отношението към жените, жертви на насилие, и адекватната им финансова компенсация. Беше извършена оценка на транспонирането на приложимото европейско законодателство в областта и бяха организирани обучения и семинари, на които се обсъдиха възможните пътища за
преодоляване на нормативните и практическите пречки в този процес.
Представители на съдебната система бяха обучени как да защитават правата на граждани на трети страни, станали жертва на трудова експлоатация в Европейския съюз (EС).
• Интеграция и социално включване. Опирайки се на дългогодишния
си опит в изследването на миграционната политика, Центърът продължи да се занимава с различните аспекти на интеграцията и социалната
ориентация на чужденци като средства за противодействие на расизма
и ксенофобията. Бе започната работа по разработването на европейски
информационни платформи, улесняващи взаимодействието между мигрантите и институциите/организациите за подпомагане на мигранти,
както и за изследване на въздействието на обществените възприятия
спрямо миграцията и свързаната с миграционния поток гранична сигурност.
• Основни права, равенство и етика. Като член на мрежата FRANET
на Агенцията на ЕС за основните права, Центърът за изследване на демокрацията събира данни и информация за сравнителните изследвания
на Агенцията, като през годината се съсредоточи върху: проявите на омраза срещу мюсюлманите, правната помощ при процедури по връщане
и събирането на данни за живеещите в отдалечени райони, изложени
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на риск от нарушаване на правата им. Усилията на Центъра за противодействие на дискриминацията и негативните стереотипи бяха насочени
към насърчаване на многообразието и адекватното му управление, вкл.
чрез създаване на национална Харта за многообразието. В областта на
етиката основни теми бяха професионалната отговорност и интегритет,
като продължение на предходни дейности, насърчаващи политиката, основана на доверие, и саморегулацията.
I. Престъпност и правосъдие
През 2019 г. дейностите в областта на
престъпността и правосъдието бяха
съсредоточени върху превенцията и
противодействието на организираната престъпност и тероризма (вкл.
радикализацията и насилствения екстремизъм), защитата на правата на заподозрените и обвиняемите в хода на
наказателния процес, и изследването
на връзките между трафика на хора и
различните сектори на икономиката.
Поради нарастващата необходимост
от мултидисциплинарен модел за
изучаване и противодействие на организираната престъпност и тероризма, Центърът за изследване
на демокрацията продължи да работи по международната инициатива
Оценка на измеренията на организираната престъпност и терористичните мрежи и предоставяне на ефективни и ефикасни решения на практикуващите и професионалистите, която стартира през 2016 г. През 2018 г.
Центърът участва в съдържателното
изграждане на две онлайн платформи – FIRST-LINE PRACTITIONERS е с
отворен достъп и е предназначена за
служители на първа линия, а FIGHT
CRIME & TERRORISM предлага решения за (дигитална) сигурност и е
насочена към правоприлагащи органи и служби за сигурност. В рамките
на инициативата представители на
Центъра взеха участие в международна конференция на високо равнище,
посветена на противодействието на

организираната престъпност и тероризма.
Експерти от Центъра за изследване
на демокрацията се включиха в инициативата на Службата на ООН по
наркотиците и престъпността Измерване и оценка на организираната престъпност в Западните Балкани, която
има за цел да проучи организираната
престъпност в региона посредством
измерване, мониторинг и разработване на методология за редовно отчитане на равнището ѝ. Проведеното през
2019 г. изследване засягаше тежките
престъпления, вкл. тежката организирана престъпност. Центърът разработи методология за събиране на данни
чрез интервюта с жертви на организираната престъпност и осъдени извършители в шест държави и територии
в Западните Балкани. Проведени бяха
240 интервюта и бе изготвен подробен
доклад, описващ структурата на организираната престъпност и методите
ѝ на действие. Предстои публикуването на регионален доклад по темата,
в чието съдържание ще залегнат методологията и резултатите от изследването на Центъра, с перспектива за
дългосрочно им използване за оценка
на организираната престъпност в Западните Балкани.
Центърът за изследване на демокрацията е част от редица общоевропейски инициативи, насочени към укрепване на капацитета на служителите
в съдебните и полицейските органи
и в пенитенциарните инстутиции, за
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предотвратяване на радикализацията
и насилствения екстремизъм. Една от
тях е посветена на противодействие
на всички форми на насилствен екстремизъм в затворите и има за цел да
улесни вземането на решения относно
случаите на радикализация на всички етапи на съдебното производство
и да подпомогне служителите на затворите и пробационните служби в
процеса по изпълнение на наказанията. Международната инициатива за
сътрудничество между съдебните и
полицейските органи за предотвратяване на радикализацията, водеща до
тероризъм, насърчава трансграничното сътрудничество чрез разширяване
на съществуващите мрежи за обучение и създаване на инструменти за изграждане на капацитет в тази област,
които могат да се модифицират и
адаптират към условията в съответната страна. Инициативата за прилагане
на Стокхолмската програма в случаи
на тероризъм и радикализация прави
преглед на хармонизацията на националните практики в редица страни
от ЕС по отношение на спазването
на процесуалните права при престъпления, свързани с насилствена радикализация и тероризъм. Правната
програма участва и в стратегическа
оценка на сътрудничеството между
полицейските и съдебните органи,
която ще повиши капацитета им за
съдебно сътрудничество по въпроси
от наказателен характер. И четирите
изброени инициативи насърчават балансирания подход към проблемите
на сигурността, който гарантира спазването на основните права на заподозрените и обвиняемите.

разработен наръчникът „Oценка на
въздействието на наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите”.
Публикуваният на пет езика документ
предоставя на правораздавателните и
правоприлагащите органи практически насоки, включително въпросник за
оценка на степента на въздействие на
наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите
и подсъдимите. Издаването му беше
последвано от поредица обучения и
международна конференция с участието на изследователи и служители от
правоприлагащите и съдебните органи, на която бяха обсъдени резултатите от изследването на Центъра.

През 2019 г. Правната програма продължи да работи по друга своя основна тема – правата на лицата, заподозрени или обвинени в извършване на престъпление. В рамките
на оценката на риска от изолация
на заподозрени и обвиняеми беше

В рамките на работата си по идентифициране, оценка на потребностите
и равноправно отношение към заподозрените и обвиняемите лица с психосоциални и интелектуални затруднения Центърът публикува доклада
„Уязвими нарушители: Правата на
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с тази форма на престъпност и за сътрудничество с институциите, ангажирани с противодействието на трудовата експлоатация и трафика на хора.
Беше проведена и онлайн кампания за
информиране на населението относно
опасностите от трафика с цел трудова
експлоатация.
II. Жертви на престъпления
Центърът продължи работата за подобряване на положението на пострадалите от престъпления чрез
повишаване на ефективността на мултидисциплинарното сътрудничество
при защитата им, особено на жените,
жертви на насилие.

заподозрените и обвиняемите с психосоциални и интелектуални увреждания”, който съчетава елементи от
научни изследвания в различни сфери, за да хвърли светлина върху хората с психосоциални и интелектуални
затруднения и предизвикателствата,
които те срещат при взаимодействието си с полицията и съдебните органи по време на наказателния процес.
Изготвени бяха и доклади за отделните страни, участвали в изследването:
Белгия, България, Гърция и Италия,
както и преглед на публикациите в
тази област и на методите за идентифициране и подпомагане на включването на тези лица.
През 2019 г. Правната програма продължи да изследва и връзката между
трафика на хора и отделни икономически сектори. Резултатите бяха
представени на редица публични събития, между които и кръгла маса,
на която бе разпространен наръчник
на икономическите сектори за борба

Започна подготовката на мултидисциплинарни международни обучения на служители от съдебната система, посветени на защита правата на
граждани на трети страни, жертви
на трафик с цел трудова експлоатация в държави – членки на ЕС. Беше
изготвен учебен комплект, насочен
към магистрати и адвокати, и бяха
подбрани участници за обучения в
различни страни членки. На кръгла
маса с участието на заинтересованите
страни бяха обсъдени целите и методите на обучението.
На двудневен семинар експертите на
Центъра представиха доклад за насочването на жертвите и брошура за
правата им, разработени в сътрудничество с ключовите отговорни органи
и институции. Участващите експерти
бяха обучени за работа с представените материали.
С участието си в международна инициатива в подкрепа на правата на жените, пострадали от престъпления,
Центърът затвърди дългогодишния
си ангажимент в тази област. Правната програма организира семинар, на
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Миряна Илчева, старши анализатор, Правна програма, и старши комисар
д-р Благородна Макева-Найденова, заместник-директор на Главна дирекция
„Национална полиция” (ГДНП), МВР, София, 22 януари 2019 г.
който с експерти от различни сфери
и институции бяха обсъдени ниският
процент на докладване на тези престъпления към компетентните институции, както и финансовата компенсация по дела, засягащи жени, жертви
на престъпление.

В рамките на двугодишната инициатива на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа „Ефективни
стратегии за наказателно правораздаване срещу насилието, основано на
пола, в Източна Европа”, Центърът за
изследване на демокрацията участва

Кръгла маса „Защита правата на жените, жертви на престъпления”,
София, 5 ноември 2019 г.
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в националната консултативна група
по тези проблеми. Освен в България,
тя се осъществява в Унгария и Румъния и има за цел да подпомогне органите на наказателното правосъдие
в противодействието, разследването и наказателното преследване на
насилието, основано на пола, и да
повиши равнището на докладваните престъпления от такъв характер.
Правната програма направи преглед
на ситуацията в България и предостави коментари върху ситуационния
анализ. Експерти от Програмата взеха участие в редица дискусии и в кампания за повишаване на информираността относно половите стереотипи
и причините, сигналите и ефектите
на основаното на пола насилие. Те се
включиха и в консултативен форум,
организиран от Европейския институт за равенство между половете, на
тема събиране на административни данни за насилието, основано на
пола.
III. Интеграция и социално
включване
Центърът за изследване на демокрацията приключи работата по съвместна инициатива за превенция и
противодействие на расизма и ксенофобията чрез социално ориентиране
на чужденци, осъществена съвместно с университети и организации от
Австрия, Белгия, Румъния, Латвия и
Гърция. С цел въвеждане на иновативен подход за езиково обучение и
социална ориентация на чужденци
като част от интеграцията им, който
съдържа и модули, свързани с върховенството на закона, Центърът
разработи насоки за преподаване на
толерантност и взаимно уважение в
рамките на езиковото обучение и социалната ориентация на бежанци и
мигранти, които бяха представени на
институциите и неправителствените

организации, подпомагащи тези групи чужденци.
В рамките на инициативата за социална ориентация беше проведена и международна конференция с участието на
институции по интеграция и неправителствени организации – доставчици
на услуги от шестте държави, на която
бяха обсъдени проблемите на интеграцията на бежанци и мигранти във всяка от тях.
Центърът за изследване на демокрацията продължи работа в областта на
онлайн достъпа до публични услуги за мигранти. Беше направен основен етичен и практически анализ като
подготовка за изграждане на онлайн
платформа, чрез която се презентират
уменията и потребностите на мигрантите и се напасват с изискванията на
работодателите и с компетенциите на
съответните институции. Правната
програма се включи и в друга значима
инициатива, която анализира в дъл-
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Семинар „Социална ориентация на чужденци и борба с расизма
и ксенофобията”, София, 2 април 2019 г.

Матайс льо Рут, представител на ВКБООН в България, д-р Мария Йорданова,
главен експерт, Правна програма, Център за изследване на демокрацията,
и проф. Дирк Ванхьойле, Център за миграция и междукултурни изследвания,
Антверпенски университет, на международната конференция „Интеграция на
чужденци и предотвратяване на расизма, ксенофобията и нетолерантността”,
София, 15 май 2019 г.
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бочина въздействието на социалните
възприятия върху миграционния поток и свързаните с него заплахи.
IV. Основни права
Като част от мултидисциплинарната
мрежа FRANET на Агенцията на ЕС за
основните права, Центърът за изследване на демокрацията продължи да
осъществява мониторинг върху спазването на основните права в България.
Освен приноса си за изготвянето на
Годишния доклад за основните права
на Агенцията, Центърът подготви информационни доклади за актовете на
омраза срещу мюсюлмани, достъпа
до средства за правна защита на граждани на трети страни при процедури
по връщане, както и новите начини за
събиране на данни за населението в
отдалечени райони, изложено на риск
от нарушаване на правата му. И през
тази година продължи започналото
през 2015 г. ежемесечно представяне
на доклади за миграционната ситуация в страната (докладите от всички
участващи в проучването страни се
публикуват на интернет страницата
на Агенцията за основните права).
Центърът взе участие и в други инициативи на Агенцията на ЕС за основните права, като международната
конференция на високо равнище „От
безправие към права – премахване
на тежката трудова експлоатация” в
Брюксел през юни 2019 г. По време на
събитието над 100 експерти в различни сфери дискутираха възможните
пътища и добри практики за преодоляване на тежките форми на трудова
експлоатация в Европа. Дискусията
беше завършек на усилията на Центъра по разработване на комуникационната стратегия във връзка с доклада на
Агенцията на ЕС за основните права
„Тежката трудова експлоатация при
движението на работници в рамки-

те на или с дестинация Европейския
съюз. Задълженията на държавите и
правата на жертвите”.
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Съвместно с Българския форум на
бизнес лидерите Центърът работи по
инициатива за представяне и прилагане на национална Харта за многообразието в България, чиято цел е да
противодейства на дискриминацията
и негативните стереотипи чрез насърчаване на многообразието и адекватното му управление, включително
чрез създаване на национална Харта
за многообразието. Във връзка с това
бяха проведени две изследвания по
темата. През май 2019 г. служители на
Центъра участваха в Годишния форум
на националните харти за многообразието в Брюксел, а през октомври инициативата DIVERSE.BG бе представена на организирания от Европейската
комисия в София работен семинар,
посветен на подходящата работна среда по отношение на лицата с увреждания. Прилагането на българската
Харта за многообразието ще започне
през пролетта на 2020 г.
Като продължение на предходни
дейности, насърчаващи политиката,

основаваща се на доверие, и саморегулацията, усилията на Правната
програма бяха съсредоточени върху
управлението на технологиите с активното участие на научните среди.
През април 2019 г., на 22-рата годишна
конференция на Европейската асоциация по биобезопасност в Букурещ,
Центърът се представи с постер за
етичните, правните и социалните отговорности на учените от всички клонове на науките, изучаващи живота,
по отношение на възможната двойна
употреба на резултатите от научната
им работа. През юни 2019 г. Правната програма участва в международен
научен семинар, посветен на новите
синтетично-биологични и биотехнологични заплахи, проведен в Лозана
с подкрепата на програмата на НАТО
„Наука за мир и сигурност”. Центърът за изследване на демокрацията
стана част и от създадената от Българската академия на науките работна група за изготвяне на Национална
програма за развитие на изкуствения
интелект.

