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През 2020 г. Правната програма работи върху четири основни теми: прес-
тъпност и правосъдие, жертви на престъпления, миграция и интеграция, и 
основни права и етика.

• Престъпност и правосъдие. основен фокус на дейността в тази об-
ласт беше превенцията и противодействието на организираната прес-
тъпност с акцент върху тероризма и радикализацията. Центърът работи 
още по-активно за защита на правата на заподозрените и обвиняемите 
чрез укрепване на ролята на презумпцията за невиновност в хода на на-
казателното производство и повишаване на капацитета на съдебните и 
правоприлагащите органи във връзка със специалните потребности на 
нарушители с психосоциални и интелектуални затруднения, както и за 
ограничаване на отрицателното влияние на медиите върху живота на за-
подозрените и обвиняемите.

• Жертви на престъпления. Центърът продължи да изследва и предла-
га начини за подобряване положението на жертвите на трафик на хора, 
както и на пострадалите от престъпления жени, деца и мигранти. бяха 
анализирани темите за отношението към жертвите и адекватната им 
финансова компенсация, най-вече чрез укрепване на сътрудничеството 
между заинтересованите страни. беше извършена оценка на транспони-
рането на приложимото европейско законодателство в областта и бяха 
организирани обучения и семинари, на които се обсъдиха възможните 
пътища за преодоляване на нормативните и практически пречки в този 
процес. Представители на съдебната система бяха обучени как да защи-
тават правата на граждани на трети страни, станали жертва на експлоа-
тация в европейския съюз.

• Миграция и интеграция. През 2020 г. основна тема на анализите беше 
преодоляването на дискриминацията и маргинализацията на уязвими 
групи като мигрантите и ромите. бяха набелязани начини за подобря-
ване на социално им включване чрез съвременни технологии (напр. об-
ществени услуги в онлайн среда, гарантиращи достъпа им до граждански 
и социални права като правото на жилищно настаняване и на образо-
вание) и чрез изследване на въздействието на обществените възприятия 
върху миграционните потоци и свързаните с тях рискове за граничната 
сигурност.

• Основни права, равенство и етика: Като член на мрежата FRANET 
на Агенцията на еС за основните права, Центърът за изследване на де-
мокрацията събира данни и информация за сравнителните изследвания 
на Агенцията, като през годината се съсредоточи върху: дискриминаци-
ята, основана на увреждания и възраст, равният достъп до правосъдие за 

Правна програма
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I. Престъпност и правосъдие

През 2020 г. Центърът продължи учас-
тието си в редица общоевропейски 
инициативи, чиято цел е повишаване 
на капацитета на съдебните, полицей-
ските и затворните органи за превен-
ция и противодействие на тероризма, 
радикализацията и насилствения екс-
тремизъм. Същевременно, усилията 
на Правната програма бяха насочени 
и в области като равноправното трети-
ране на нарушители с психосоциални 
и интелектуални затруднения в нака-
зателното производство и ефектите на 
медийното отразяване на наказателни 
дела върху правото на справедлив 
процес.

в рамките на инициативата Съдебна 
стратегия за противодействие на всич-
ки форми на насилствения екстреми-
зъм в затворите се разработва механи-
зъм за вземане на решения по случаи 
на радикализация, който да подпо-
могне служителите на затворите и 
пробационните служби в процеса по 
изпълнение на наказанията. експерти 
от Центъра участваха в изготвянето на 
„хармонизирани насоки за съдии”, съ-
държащи практически указания във 
връзка с подходите и механизмите, с 
които съдебната власт разполага, за 
справяне с радикализацията и насил-
ствения екстремизъм, включително в 
затворите и пробационните служби. 
Продължи работата и по инициати-
вата за прилагане на Стокхолмската 
програма в случаи на тероризъм и ра-

жертвите на престъпления, влиянието на директивата на еС за терори-
зма върху основните права, разрешителните за дългосрочно пребиваване 
и прилагането на разпоредбите на директивата за санкциите срещу ра-
ботодатели при тежка трудова експлоатация. беше изготвена и поредица 
от доклади, свързани с последиците на пандемията от COVID-19 върху 
основните права. в резултат на усилията на Центъра за противодействие 
на дискриминацията и отрицателните стереотипи беше учредена наци-
оналната харта за многообразието.

дикализация, която прави преглед на 
хармонизацията на съдебната практи-
ка в редица страни от еС по отноше-
ние на спазването на процесуалните 
права при престъпления, свързани с 
насилствена радикализация и теро-
ризъм. Под ръководството на експер-
ти от Центъра бе съставен докладът 
„Правни и политически аспекти на 
спазването на процесуалните права в 
контекста на антитерористичната дей-
ност” (Сравнителни правни изследва-
ния, т. 1). Публикацията застъпва теза-
та, че спазването на нормите на нака-
зателното правосъдие при дела, свър-

1

Harmonised Guidelines for Judges

J-S.A.F.E. 
Judicial Strategy Against all Forms

of Violent Extremism in Prison

JUST-AG-2016-03

Handbooks, Guidelines 
& Policy Recommendations 
Validated in Real Environments

Harmonised Guidelines for Judges

https://jsafeproject.eu/
https://jsafeproject.eu/
https://jsafeproject.eu/
https://jsafeproject.eu/
https://www.agenformedia.com/publication/jsafe-handbooks-policy-recommendations/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/fairness-comparative-legal-research/
https://www.agenformedia.com/projects/fairness/
https://www.agenformedia.com/projects/fairness/
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зани с радикализация и тероризъм, е 
необходимо условие за изграждане на 
основани на доверието, ефективни и 
устойчиви стратегии за противодей-
ствие на тези явления и на подходи, 
укрепващи гражданската и национал-
ната сигурност.

С оглед трансграничния характер на 
тероризма и радикализацията, Цен-
търът продължи да работи за насър-
чаване на трансграничното сътрудни-
чество между компетентните служби 
в държавите от еС. Международната 
инициатива за сътрудничество между 
съдебните и полицейските органи за 
предотвратяване на радикализацията, 
водеща до тероризъм има за цел да 
разшири съществуващите мрежи за 
обучение и да разработи инструменти 
за изграждане на капацитет в тази об-
ласт, които могат да се модифицират 
и адаптират към условията в съответ-
ната страна. беше изготвена методо-
логията за подготовка на обучаващи 
и бяха проведени серия обучения на 

служители от съдебната система и 
полицията. участниците имат достъп 
и до разработената в рамките на ини-
циативата онлайн платформа за обу-
чение, където са събрани помагала и 
инструменти, свързани с рисковете от 
радикализация и тероризъм. Правна-
та програма участва и в стратегическа 
оценка на сътрудничеството между 
полицейските и съдебните органи, 
която повишава капацитета им за съ-
дебно сътрудничество по въпроси от 
наказателен характер. двете основни 
дейности в тази насока са: преглед и 
анализ на специалните техники за 
разследване, използвани в избрани 
държави – членки на еС (българия, 
гърция, испания, италия, Кипър, 
Малта, Франция и чехия), и провеж-
дане на практически съдебни занятия 
върху прилагането на европейската 
заповед за разследване и за изготвяне 
на препоръки относно подобряване-
то на политиките и законодателната 
уредба.

През 2020 г. Правната програма про-
дължи да работи по друга своя основ-
на тема – правата на лицата, заподо-
зрени или обвинени в извършване 
на престъпление. в сътрудничество 
с партньори от гърция, испания и 
италия, Центърът анализира начина, 
по който разкриването на информа-
ция за наказателното производство 
и материалите относно наказателни-
те дела в медиите се отразяват върху 
заподозрените и обвиняемите. в рам-
ките на втората част на инициатива-
та за оценка на риска от изолация на 
заподозрени и обвиняеми и ролята на 
медиите бяха изготвени национални 
доклади на тази тема, които ще пос-
лужат като основа за разработването 
на насоки и етични стандарти за ком-
петентните органи и медиите относно 
спазването на презумпцията за неви-
новност при публикуване на инфор-
мация и отразяване на наказателни 
дела в медиите.

D3.1  
COMPARATIVE
LEGAL
RESEARCH (1 )

2
0

2
0

Ref. Ares(2020)1239552 - 27/02/2020

https://jpcoopsproject.eu/
https://jpcoopsproject.eu/
https://jpcoopsproject.eu/
https://jpcoopsproject.eu/
https://jpcoopsproject.eu/search-tool/
https://jpcoopsproject.eu/search-tool/
https://www.satlawproject.eu/
https://www.satlawproject.eu/
https://www.satlawproject.eu/
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
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по време на досъдебното производ-
ство, която се стреми да повиши ос-
ведомеността на съдебните органи с 
цел приемане на общи стандарти по 
отношение на основните права при 
предварителното задържане и алтер-
нативните на него мерки. През 2020 г. 
беше разработен подробен национа-
лен доклад по тези въпроси. Центъ-
рът участва в изготвянето на обширен 
преглед на законодателството, прак-
тиката и влиянието на предварител-
ното задържане и проведе поредица 
от интервюта със съдии и адвокати 
относно прилагането на предвари-
телното задържане и неговите алтер-
нативи.

в рамките на работата си по иденти-
фициране, оценка на потребностите 
и равноправно отношение към запо-
дозрените и обвиняемите лица с пси-
хосоциални и интелектуални затруд-
нения Центърът и международните 
му партньори разработиха учебен 
комплект, с чиято помощ полицей-
ските и съдебните органи да се научат 
да разпознават и общуват с хората с 
подобни затруднения в хода на на-

LAW: Strategic Assessment for Law and Police Cooperation with the goal to increase the capacity 
of national judicial and law enforcement authorities, addressed issues related to judicial 
cooperation in criminal matters by two main activities:  mapping and analysis on Special 
Investigation Techniques (SITs) across a sample of Member States (Bulgaria, Cyprus, Czech 
Republic, France, Greece, Italy, Malta and Spain); and conducting Judicial Living Labs for 
implementing European Investigation Orders and drafting recommendations for policy and 
legislative improvements.  

The rights of persons suspected or accused of committing a crime continued to be a main topic 
of the Law Program’s activities in the area of crime and justice in 2020. In cooperation with 
partners from Italy, Spain and Greece, CSD started exploring the impact on suspects and accused 
of the disproportionate disclosure of information about criminal proceedings and the media 
coverage of criminal cases. The new initiative, launched as ARISA 2: Assessing the Risks of Isolation 
of Suspects and Accused: The Role of the Media, has produced a series of national reports on 
disclosure of information and media coverage of criminal cases, which will serve as the basis for 
the upcoming development of guidelines and ethical standards for public authorities and media 
professionals on how to observe the presumption of innocence when sharing information or 
reporting on criminal cases. 

Building upon its solid track record in prison research, CSD joined the international initiative PRE-
TRIAD: Alternative Pre-Trial Detention Measures: Judicial Awareness and Cooperation Towards 
the Realisation of Common Standards, which aims to lay the groundwork for the realisation of 
common standards with respect to fundamental rights on the practical application of pre-trial 
detention and its alternative measures. In 2020, the CSD team produced a comprehensive 
national report on pre-trial detention, contributed to the compilation of a large-scale literature 
review on the legislation, practices and impact of pre-trial detention, and conducted a series of 
interviews with criminal judges and lawyers on the use of pre-trial detention and its alternatives. 

In the framework of the international initiative OPSIDIANET: Offenders 
with Psycho-Social and  Intellectual Disabilities: Identification, 
Assessment of Needs and Equal Treatment CSD and its international 

partners 
developed a 

learning 
portfolio to 
help police 
and judicial 

authorities 
identify and 
communicate more successfully during 

благодарение на значителния си опит 
по темата за лишаването от свобода, 
Центърът стана част от международ-
на инициатива, занимаваща се с ал-
тернативните мерки на задържането 

https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.opsidianet.eu/
https://www.pretrial-detention.org/
https://www.pretrial-detention.org/
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казателното производство. основни-
ят му компонент е „Методология за 
идентифициране на психосоциални 
и интелектуални увреждания при 
заподозрени и обвиняеми лица”, в 
която се излагат принципите за из-
граждане на професионални умения 
по отношение на спазването на пра-
вата на уязвимите групи и за вземане 
на информирани професионални ре-
шения. наръчникът „идентифицира-
не и комуникация със заподозрени и 
обвиняеми лица с интелектуални и 
психосоциални увреждания” съдър-
жа практически насоки, съобразени с 
уязвимото положение на страдащите 
от подобни нарушения и гарантира-
щи спазването на правата им. трети-
ят компонент е онлайн програмата 
за самообучение OPSIDIAtrain, която 
залага на практическия подход. чрез 
платформата служителите от систе-
мата на наказателното правосъдие 
имат възможност виртуално да отиг-
раят ситуации като среща, идентифи-
циране и комуникация с лица, стра-
дащи от най-разпространените инте-
лектуални затруднения и психически 

заболявания. онлайн модулът беше 
представен на поредица обучения за 
служители в тази сфера от белгия, 
българия, гърция и италия. в бълга-
рия обучението беше проведено съв-
местно с Академията на Министер-
ството на вътрешните работи.

През 2020 г. Правната програма при-
ключи изследването си на връзките 
между трафика на хора и отделни 
икономически сектори като стро-
ителство, земеделие и туризъм. бяха 
набелязани конкретни пътища, по 
които заинтересованите институции 
да продължат да бъдат информира-
ни относно начините на противодей-
ствие на този вид престъпност и да си 
сътрудничат.

II. Жертви на престъпления

Центърът продължи да полага уси-
лия за подобряване на положението 
за жертвите на престъпления, осо-
бено на жени, деца и мигранти, чрез 
повишаване на ефективността на мул-

Обучителен семинар „Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения
и интелектуални затруднения – идентификация, комуникация, участие

и права в наказателния процес”, София, 24 ноември 2020 г.

https://opsidianet.eu/methodology-for-identifying-psychosocial-or-intellectual-disabilities-of-suspects-and-accused/
https://opsidianet.eu/methodology-for-identifying-psychosocial-or-intellectual-disabilities-of-suspects-and-accused/
https://opsidianet.eu/methodology-for-identifying-psychosocial-or-intellectual-disabilities-of-suspects-and-accused/
https://opsidianet.eu/methodology-for-identifying-psychosocial-or-intellectual-disabilities-of-suspects-and-accused/
https://csd.bg/bg/publications/publication/suspects-and-accused-persons-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities-identification-and-com/
https://csd.bg/bg/publications/publication/suspects-and-accused-persons-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities-identification-and-com/
https://csd.bg/bg/publications/publication/suspects-and-accused-persons-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities-identification-and-com/
https://csd.bg/bg/publications/publication/suspects-and-accused-persons-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities-identification-and-com/
https://opsidianet.eu/opsidiatrain/
https://csd.bg/bg/events/event/zapodozreni-i-obvinjaemi-s-psikhosocialni-narushenija-i-intelektualni-zatrudnenija-1/
http://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/
http://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/
http://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/
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тидисциплинарното сътрудничество 
при защитата им.

Проведени бяха мултидисциплинар-
ни, мултинационални обучения на 
служители от съдебната система, пос-
ветени на защитата правата на граж-
дани на трети страни, жертви на 
трафик, които са подложени на екс-
плоатация в държави – членки на еС. 
експерти от Правната програма орга-
низираха и мащабно онлайн събитие 
относно финансовата компенсация на 
жертвите на трафик на хора – граж-
дани на трети страни, с участието на 
магистрати и адвокати от българия, 
гърция и Румъния.

С участието си в успешно приклю-
чилата през 2020 г. международна 
инициатива, насърчаваща спазване-
то на правата на жените, пострадали 
от престъпления, и подобряването 
на тяхното положение, Центърът за-
твърди дългогодишния си ангажи-
мент в тази област. Правната програ-

ма организира конференция върху 
психологическите аспекти, свързани с 
работата с жени, жертви на насилие. 
експерти от Центъра взеха участие в 
заключителната международна кон-
ференция в букурещ, на която бяха 
разисквани текущите проблеми, свър-
зани с противодействие на насилието, 
основано на пола.

През 2020 г. стартира още една ини-
циатива за адаптиране на подхо-
да на наказателното правосъдие 
към потребностите на жертвите 
на престъпления. екипът на Цен-
търа изготви национален доклад за 
отношението на органите на наказа-
телното правосъдие спрямо жертви-
те на престъпления в страната и взе 
участие в подготовката и разпростра-
нението на сборник добри практики 
от цяла европа, който бе представен 
на работна среща, посветена на най-
новите законодателни инициативи 
и практики в работата с жертви на 
престъпления.

Онлайн обучение по финансова компенсация на жертвите на трафик
на хора – граждани на трети страни, 11-12 юни 2020 г.

http://train-pro-rights.prorefugiu.eu/category/events/
https://csd.bg/bg/events/event/finansova-kompensacija-na-zhertvi-na-trafik-na-khora-grazhdani-na-treti-strani/
http://justiceforwomen.prorefugiu.eu/
http://re-just.prorefugiu.eu/
http://re-just.prorefugiu.eu/
http://re-just.prorefugiu.eu/
http://re-just.prorefugiu.eu/
https://csd.bg/bg/publications/publication/current-practices-in-the-national-criminal-justice-system-in-relation-to-victims-of-crimes/
https://csd.bg/bg/publications/publication/compendium-of-practices-victims-of-crime-and-the-justice-system/
https://csd.bg/bg/events/event/novi-zakonodatelni-iniciativi-i-dobri-praktiki-v-rabotata-s-zhertvi-na-prestplenija/
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Настоящата публикация е създадена с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. За 
съдържанието ѝ отговарят единствено координаторът и партньорите по проекта и в никакъв случай не може да се 

смята, че то отразява възгледите на Европейската комисия.  

 

                              С финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейския съюз 
 

 
 
 
 

СБОРНИК ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО 
ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И 
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октомври 2020 г. 
 

Международна конференция за защита правата на жените – жертви на насилие, 
Букурещ, 21 февруари 2020 г.

пола, в Източна Европа, Центърът за 
изследване на демокрацията участва в 
националната консултативна група по 
тези проблеми. инициативата имаше 
за цел да подпомогне органите на на-
казателното правосъдие в противодей-
ствието, разследването и наказателно-
то преследване на насилието, основано 
на пола, и да повиши равнището на 
докладваните престъпления от такъв 
характер. тя беше осъществена в бъл-
гария, унгария и Румъния и координи-
рана от организацията за сигурност и 
сътрудничество в европа. Приключва-
нето ѝ през 2020 г. бе отбелязано с пуб-
ликуването на заключителен доклад, 
съдържащ най-важните изводи, добри 
практики и препоръки. Представител 
на Правната програма взе участие в 
заключителната конференция, прове-
дена на 5 и 6 март 2020 г. във виена, на 
която бяха обсъдени ситуационните 
анализи за трите държави, информа-
ционните стратегии за разпростране-
ние на резултатите и повишаване на ос-
ведомеността, както и възможностите 
за допълнителни съвместни дейности, 

в рамките на инициативата Ефектив-
ни стратегии за наказателно правораз-
даване срещу насилието, основано на 

https://www.osce.org/secretariat/456268
https://www.osce.org/secretariat/448081
https://www.osce.org/projects/combating-gender-based-violence-eastern-europe-2018-2020
https://www.osce.org/projects/combating-gender-based-violence-eastern-europe-2018-2020
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напр. въвеждането на механизъм за ре-
довни ситуационни анализи.

новите заплахи за сигурността, вклю-
чително разпространението на хими-

Работна среща, посветена на добрите практики в наказателното правосъдие
при работа с жертви на престъпления, София, 23 октомври 2020 г.

чески, биологични и ядрени оръжия, 
са общ проблем за няколко различни 
сфери, напр. разоръжаването, пре-
венцията на престъпността и борбата 
с тероризма. Методология за оценка 
на националния капацитет за проти-
водействие на злоупотребата с хими-
чески, биологични, радиологични и яд-
рени материали и информация е евро-
пейска инициатива за разработване 
на интегриран и цялостен подход за 
по-добра превенция на преднамере-
ната злоупотреба с тези материали и 
познания, която Центърът осъщест-
вява с партньори от гърция, герма-
ния и испания. През 2020 г. предста-
вител на Центъра взе участие в екс-
пертна дискусия по време на шестия 
световен конгрес по проблемите на 
световното здравеопазване и в коор-
динационна комисия към Междуна-
родната федерация на асоциациите 
по биобезопасност, която се стреми 
да даде гласност на темите, по които 
работят обичайно маргинализирани-
те експерти и лидери в областта на 
биобезопасността и биосигурността 
от целия свят.

https://masc-cbrn.eu/
https://masc-cbrn.eu/
https://masc-cbrn.eu/
https://masc-cbrn.eu/
https://masc-cbrn.eu/
https://worldonehealthcongress.org/
https://worldonehealthcongress.org/
https://worldonehealthcongress.org/
https://internationalbiosafety.org/
https://internationalbiosafety.org/
https://internationalbiosafety.org/
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III. Миграция и интеграция

екипът на Центъра, съвместно с чети-
ринадесет изследователски организа-
ции, правителствени агенции и частни 
компании от цяла европа, продължи 
да подпомага бежанците и мигрантите 

Международна конференция „Ефективни стратегии за наказателно 
правораздаване срещу насилието, основано на пола, в Източна Европа”,

Виена, 5-6 март 2020 г.

в комуникацията им с институциите и 
доставчиците на услуги чрез онлайн 
публични услуги за мигранти. екс-
перти от Правната програма са съавто-
ри на „Ръководство за включване”, съ-
държащо европейски и международ-
ни практики и примери за успешно 
приобщаване на мигранти към редица 
области на обществения живот с помо-
щта на съвременните технологии.

в рамките на друга значима съвмест-
на инициатива с 24 изследователски 
института и правоприлагащи органи 
от цял свят, Правната програма про-
дължи да изследва въздействието на 
социалните възприятия върху миг-
рантските потоци и свързаните с тях 
заплахи за граничната сигурност и 
вътрешния ред. Анкетирани бяха ре-
дица професионалисти в тази област 
от различни части на еС, а с предста-
вители на правоприлагащите инсти-
туции бяха проведени дълбочинни 
интервюта.

интеграцията на маргинализирани-
те групи и социалното включване са 
тема на инициативата „лачо дром”, 
която насърчава преодоляването на 
отрицателното отношение към роми-

https://www.miict.eu/
https://www.miict.eu/
https://csd.bg/bg/publications/publication/inclusivity-handbook/
https://project.perceptions.eu/
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те, като обучава хора, работещи с тази 
група, и овластява представителите 
на ромската общност. Координатор 
на стартиралата през 2019 г. дейност е 
Aсоциация „Папа йоан XXIII”, а неин 
активен партньор е община Римини. 
Като част от работата си в рамките на 
инициативата, експерти от Центъра 
изготвиха доклада „дългият път към 
интеграцията на ромите в еС”, който 
прави цялостен преглед на проблема-
тиката и изследванията по темата и 
съдържа редица примери от реалния 
живот.

IV. Основни права

Като част от мултидисциплинарната 
мрежа FRANET на Агенцията на еС за 
основните права, Центърът за изслед-
ване на демокрацията продължи да 

осъществява мониторинг върху спаз-
ването на основните права в българия. 
освен приноса си за изготвянето на 
годишния доклад за основните права 
на Агенцията, Центърът подготви 
информационни доклади за дискри-
минацията въз основа на увреждания 
и възраст, равния достъп до право-
съдие за жертвите на престъпления, 
влиянието върху основните права на 
директивата на европейския Съюз за 
борбата с тероризма, разрешенията 
за продължително пребиваване, как-
то и тежката трудова експлоатация и 
прилагането на разпоредбите на ди-
рективата за налагане на санкции на 
работодателите. и през тази година 
продължи започналото през 2015 г. 
ежемесечно представяне на доклади 
за миграционната ситуация в страна-
та (докладите от всички участващи в 
проучването страни се публикуват на 

http://fra.europa.eu/bg
http://fra.europa.eu/bg
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интернет страницата на Агенцията за 
основните права). Стартира и нова по-
редица доклади относно влиянието на 
пандемията от COVID-19 върху основ-
ните права, като през годината бяха 
публикувани шест бюлетина. Центъ-
рът проведе и дълбочинни интервюта 
със съдии, прокурори, полицаи и ад-
вокати по наказателни дела, които ще 
бъдат включени в предстоящ доклад 
на Агенцията относно презумпцията 
за невиновност.

в партньорство с български форум 
на бизнес лидерите, Центърът учреди 
националната харта за многообрази-
ето в българия. хартата представлява 
споделената убеденост на подписали-
те я страни, че многообразието е не 
само ключов фактор за креативността, 
иновацията, растежа и продуктивнос-
тта, но и персонален стимул за служи-
телите да усъвършенстват знанията, 

компетенциите, талантите и умени-
ята си. на официалната церемония 
по обявяване на хартата присъства-
ха представители на български и ев-
ропейски институции, ангажирани 
компании и неправителствени орга-
низации. хартата бе подписана от де-
сет водещи международни български 
компании с представителства в бълга-
рия. така страната стана една от 26-те 
държави – членки на еС с действащи 
национални харти.

в областта на радикализацията Цен-
търът работи и по инициатива за 
oценка на въздействието и ефектив-
ността на превантивните мерки вър-
ху директивите и рамковите решения 
на еС. тя е насочена към укрепване 
на международното сътрудничест-
во по тези проблеми с акцент върху 
спазването на основните права. Целта 
е да се подобри координацията и съ-

Димитър Марков, Директор на Правната програма на Центъра за изследване
на демокрацията, с обръщение към участниците в церемонията по учредяване

на Българската харта на многообразието

http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews
https://csd.bg/bg/publications/publication/coronavirus-covid-19-outbreak-in-the-eu-fundamental-rights-implications/
http://www.bblf.bg/
http://www.bblf.bg/
https://diverse-bg.eu/bg/the-charter/
https://diverse-bg.eu/bg/the-charter/
https://csd.bg/bg/events/event/oficialen-start-na-khartata-za-mnogoobrazieto-v-blgarija/
https://www.pre-rights.eu/
https://www.pre-rights.eu/
https://www.pre-rights.eu/
https://www.pre-rights.eu/
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трудничеството между държавите – 
членки на еС, основните европейски 
институции и агенции, Съвета на ев-
ропа и оон, за да може превенцията 

на радикализацията и свързаните с 
нея съображения за сигурност да не 
накърняват спазването на основните 
права.


