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Програма „Сигурност“

През 2020 г. усилията на Програма „Сигурност” бяха съсредоточени в след-
ните области:

• Оценка на заплахите от организирана престъпност. Центърът за 
изследване на демокрацията изготви третата си поредна годишна оцен-
ка на заплахите от организирана престъпност в българия. бяха анали-
зирани състоянието и динамиката на четиринадесет престъпни пазара, 
включително слабо изследваните досега нелегален дърводобив, измами 
със средства на еС и нелегална търговия с лекарства. изследването раз-
глежда и въздействието на пандемията от COVID-19 върху организирана-
та престъпност, включително пазари, при които пандемията ограничи 
престъпните дейности (напр. трафик на хора и каналджийство), както и 
такива, при които възникнаха допълнителни рискове (напр. киберпрес-
тъпност и лихварство). беше завършена и оценката на риска от проник-
ване на тежката и организираната престъпност в законната икономиче-
ска дейност в рамките на еС.

• Престъпност и полицейска дейност. на базата на националното 
изследване на престъпността, което Центърът въвежда за пръв път като 
методология през 2002 г., програма „Сигурност” продължи да анализира 
тенденциите в битовата престъпност в българия. изготвеният в резултат 
на ниП доклад „тенденции на престъпността в българия 2010 – 2020” из-
ползва и данни от системата на телефон 112, за да подчертае проблемите 
при докладването и регистрирането на битови престъпления и да пред-
ложи мерки за подобряване на дейността на полицейските управления и 
на националната система за спешни повиквания.

• Противодействие на радикализацията и тероризма. Продължи 
изследването на ключови аспекти на радикализацията и тероризма с 
цел да се подпомогне формулирането на политики за противодействие. 
Центърът анализира динамиката на радикализацията в затворите и 
пробационните служби, като в резултат на тези усилия беше изготвен 
доклад за междуведомственото сътрудничество в сфери като деради-
кализация, рехабилитация и реинтеграция на радикализирани нару-
шители в четири държави – членки на еС. въз основа на изследването 
си върху податливостта на младежите към крайнодесни екстремистки 
съобщения, Центърът проведе първата по рода си в българия стратеги-
ческа комуникационна кампания за превенция на крайнодясната ра-
дикализация чрез предлагане на алтернативни наративи. бяха разра-
ботени индикатори за мониторинг и оценка на тенденциите за радика-
лизация и насилствен екстремизъм и усилията за противодействие на 
тези явления. Методологията беше приложена пилотно в 23 държави 
от цял свят.
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• Оценка на политики и програми на ЕС в областта на вътрешни-
те работи. експерти от Центъра се включиха в изготвянето на оцен-
ка на Стратегията на европейския съюз по отношение на наркотиците 
(2013 – 2020 г.) по поръчка на генерална дирекция „вътрешни работи” 
на европейската комисия, както и на проучване по поръчка на европей-
ския парламент, засягащо трафика на хора в контекста на миграцията и 
на въпросите, свързани с пола.

I. Оценка на организираната 
престъпност

на 27 октомври 2020 г. Центърът за 
изследване на демокрацията пред-
стави годишната „оценка на запла-
хите от организирана престъпност 
в българия 2020”, обобщаваща най-
значимите организирани престъпни 
дейности, начина на функциониране 
на организираните престъпни групи 
при различните криминални пазари 
в страната, и щетите, които те нанасят 
върху жертвите, обществото и иконо-
миката. докладът разглежда четири-
надесет престъпни пазара разделени 
в три категории: 1) традиционни 
пазари на организираната прес-
тъпност – трафик на хора и пазар на 
секс услуги, каналджийство, кражби 
на МПС, рекет и лихварство; 2) ак-
цизни и данъчни престъпления – 
незаконна търговия с тютюневи изде-
лия и с горива, както и организирани 
ддС измами; и 3) нововъзникващи 
престъпни пазари – измами със 
средства на европейския съюз, не-
легална търговия с лекарства, кибер-
престъпления, измами с електронни 
платежни средства, телефонни изма-
ми и нелегален дърводобив. През по-
следните години е налице свиване на 
традиционните криминални пазари, 
а все по-голяма част от финансовите 
щети от престъпна дейност са ре-
зултат от активността на т.нар. „бели 
якички” и от нарастващото разпрос-
транение на иновативни техноло-
гии. въпреки спада на приходите от 
престъпна дейност, организираната 

престъпност все още представлява 
значителна заплаха за легалната ико-
номика. Редица престъпни мрежи в 
българия използват законен бизнес 
за прикриване на престъпния, което 
улеснява прането на пари и поставя 
нови предизвикателства пред борба-
та с организираната престъпност.

на 20 октомври 2020 г. Центърът за 
изследване на демокрацията, в съ-
трудничество с Академия на Ми-
нистерство на вътрешните работи, 
проведе еднодневен семинар със слу-
жители на МвР на тема оценка на 
заплахите от организираната прес-
тъпност.

ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХИТЕ
ОТ ОРГАНИЗИРАНА

ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ

2020

https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija-2020/
https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija-2020/
https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija-2020/
https://csd.bg/bg/publications/publication/bulgarian-organised-crime-threat-assessment-2020/
https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija-2/
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През 2020 г. Центърът насочи усилия 
и към повишаване ефективността на 
разследването на случаите на трудова 
експлоатация и трафик на хора. екс-
перти от Центъра участваха в разра-
ботването на наръчника „Разследване 
на трафик на хора с цел трудова екс-
плоатация”, предназначен за служи-
тели на правоохранителните органи и 
на инспекциите по труда в българия, 
Финландия, латвия и естония. него-
вата цел е да повиши осведомеността 
и да предложи конкретни стъпки в 
идентифицирането и разследването 
на това престъпление.

докладът „управление на веригите за 
доставки” съдържа инструментариум 
за управление на риска и общ пре-
глед на явлението трудова експлоата-
ция. Публикацията описва трафика 
на хора, рисковете за бизнеса, както и 

Оценка на ключови нелегални пазари в България (2019)

Източник: Оценка на заплахите от организирана престъпност в България 2020, 
 Център за изследване на демокрацията, 2020.

пре
тъпни пазари �ключени � �Ценката

Големите традиционни пазари запазват или увеличават обема си.
при пазарите, свързани с акцизни и данъчни престъпления, се наблюдава постепенно свиване. 

изключение при криминалните пазари са кражбите на Мп
 и телефонните измами,
при които има стабилен спад.

Телефонни
измами

4 млн. лв.

„Сива икономика” и криминална
икономика, неконтролирана

от организираната престъпност

Криминална икономика
под контрола на

организираната престъпност

Каналджийство
5 млн. лв.

�ъншен пазар на секс услуги
900-1000 млн. лв.

�ътрешен пазар
на секс услуги

210-240 млн. лв.

наркотици
400-450 млн. лв.

Нелегална търговия с горива
450-500 млн. лв.

Организирани ДДС измами
120 млн. лв.

Неле-
гална 

търговия 
с тютю-

неви
изделия
116-162 
млн. лв.

измами
със средства

на е

70-300 млн. лв.

Нелега-
лен

дърво-
добив
70-150

млн. лв.

Лихварство
33 млн. лв.

Кражби
на МПС

11 млн. лв.

Измами
с електронни

платежни
средства
6 млн. лв.

Нелегална
търговия

с лекарства
200-210
млн. лв.

Алкохол
210 млн. лв.

трафик на хора
и пазар на секс услуги

разпространение
и трафик

на наркотици каналджийство кражби на Мп

рекет

и лихварство

традиционни пазари на организираната престъпност

нелегална търговия
с горива

�рганизирани
ДД
 измами

нелегална търговия
с тютюневи изделия

акцизни и данъчни престъпления

кибер-
престъпления

телефонни
измами

нелегален
дърводобив

измами със 
средства на е


измами
с електронни

платежни средства

нелегална
търговия

с лекарства

нововъзникващи пазари

Разследване на 
трафик на хора 

с цел трудова 
експлоатация:

Наръчник за служители на 
правоохранителните органи и 

инспекциите по труда

Пека Илинен
Анина Йокинен

Ана-Грета Пекаринен
Наталия Олус

Катя-Пиа Йену

https://csd.bg/bg/publications/publication/uncovering-labour-trafficking/
https://csd.bg/bg/publications/publication/uncovering-labour-trafficking/
https://csd.bg/bg/publications/publication/uncovering-labour-trafficking/
https://csd.bg/bg/publications/publication/navigating-through-your-supply-chain-toolkit-for-prevention-of-labour-exploitation-and-trafficking/
https://csd.bg/bg/publications/publication/navigating-through-your-supply-chain-toolkit-for-prevention-of-labour-exploitation-and-trafficking/
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успешните практики за преодолява-
нето им.

инструментариумът беше представен 
на виртуална публична дискусия, оза-
главена „трафик на хора с цел трудова 
експлоатация: инструменти за успеш-
ното му разследване и превенция във 
веригите за доставки”, организирана 
от Центъра на 18 ноември 2020 г. съв-
местно с националната комисия за 
борба с трафика на хора и британско-
то посолството в българия.

Анализът „трафик с цел трудова екс-
плоатация в българия” разглежда ме-
тодите, използвани от трафикантите, 
бизнес моделите и финансовите по-
тоци, свързани с този вид трафика на 
хора. в по-голямата си част, случаите 
на трудова експлоатация се основават 
на сравнително прост бизнес модел, 
при който жертвите се набират и екс-
плоатират без официални трудови 
договори в сектори като земеделието, 
строителството, почистването и гри-

жите за възрастни хора. През послед-
ните години обаче е налице тенденция 
трафикантите да използват легални 
компании като прикритие на схемите 
за трафик. това често е съпътствано с 
различни форми на избягване на пла-
щане на данъци и социални осигу-
ровки чрез използване на схеми като 
фиктивно самонаемане или команди-
роване на работници в чужбина.

През 2020 г. Центърът за изследване на 
демокрацията, съвместно с европей-
ския клон на изследователския инсти-
тут RAND и компанията „ернст енд 
янг”, завърши изследване, възложено 
от генерална дирекция „вътрешни 
работи”, с което се оценява риска от 
проникване на тежка и организира-
на престъпност в законния бизнес. 
докладът разглежда динамиката на 
престъпната икономика в еС и ана-
лизира факторите, които способстват 
за придобиването и управлението на 
приходи от организирана престъпна 
дейност.

Ани Лиетонен
Анина Йокинен 

Наталия Олус 

Управление 
на веригите за 

доставки

Насоки за превенция на 
трафика на хора с цел 
трудова експлоатация

This publication was funded by the European Union’s Internal Security Fund – Police. The content of the publication represents 
the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for 
use that may be made of the information it contains. 

Trafficking for labour exploitation has remained 
under the radar of Bulgarian institutions for many 
years. The National Commission for Combatting 
trafficking in Human Beings, which is the main 
coordinating authority in the field of trafficking, has 
started to pay more attention to this less 
recognizable phenomenon only recently (НКБТХ, 
2016, 2018). Bulgaria has been a major source of 
trafficked victims for EU countries in the last twenty 
years, wherein the largest share of these victims 
have been subject to sexual exploitation (CSD, 2019). 
Cases of labour trafficking accounted for roughly 10-
20 percent of all registered victims and institutions 
largely acknowledge that this is due to the fact that 
it is often hard to distinguish trafficking cases from 
the common violations of labour rights. Along with 
that victims of labour trafficking apparently file 
reports to the police or seek assistance from the 
authorities less frequently (НКБТХ, 2018).  

The explanation for the low levels of reporting could 
be sought in the overall state of the Bulgarian labour 
market dominated by high levels of undeclared 
work, low wages and ineffective control exercised by 
the national authorities with regard to the evasion of 
taxes and social contributions and the observance of 
labour regulations in general. Bulgaria has 
traditionally high level of undeclared work in the 
                                                           
1 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 
2 Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking 
in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, OJ L 101, 15.4.2011, p. 
1–11. 
3 Article 159a, Section IX of the Bulgarian Criminal Code. 

country, which is roughly 2-4 times higher compared 
to Western European countries (European 
Commission, 2017). According to a recent study 9.2% 
of the adult Bulgarian population admits about 
working in the undeclared economy, whereas 14.4% 
indicate that they have received envelop 
(undeclared) wages  (Stefanov, Ruslan; Williams, 
Colin C.; Rodgers, 2017). These practices often go 
hand in hand with various infringements of labour 
law and violations of worker‘s rights. The high social 
acceptability of such grey economy practices and the 
tolerance to concomitant labour law violations 
makes labour trafficking cases less recognizable to 
both victims and institutions.  

The current legal framework of the country is 
generally in line with the international and EU 
legislation against trafficking in human beings, 
including both the UNTOC convention and the 
accompanying TIP protocol1 and the European anti-
trafficking directive2. Trafficking for labour 
exploitation is defined in the Bulgarian Penal Code 
as: “Recruitment, transportation, hiding or admitting 
of individuals or groups of people in view of using 
them for … forceful labour … regardless of their 
consent”.3 Since Bulgaria does not have a legal 
definition of forced labour, usually courts follow the 
definition provided in the ILO Forced Labour 
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https://csd.bg/bg/events/event/trafik-na-khora-s-cel-trudova-eksploatacija/
https://csd.bg/bg/events/event/trafik-na-khora-s-cel-trudova-eksploatacija/
https://csd.bg/bg/events/event/trafik-na-khora-s-cel-trudova-eksploatacija/
https://csd.bg/bg/events/event/trafik-na-khora-s-cel-trudova-eksploatacija/
https://csd.bg/bg/publications/publication/trafficking-for-labour-exploitation-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/trafficking-for-labour-exploitation-in-bulgaria/
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II. Конвенционална престъпност 
и полицейска дейност

инициативата Противодействие на 
битовата престъпност чрез монито-
ринг и повишаване на гражданската 
осведоменост разглежда проблема с 
битовата престъпност в малките гра-
дове и села в българия. тя има за цел 
да идентифицира проблемите при 
докладването и регистрирането на 
битови престъпления чрез преглед 
на данни от телефонната линия 112 
и от полицейската статистика. в рам-
ките на изследването се разработва 
инструмент чрез който гражданското 
общество може да проследява резул-
татите от действията на полицията и 
да оказва пряк натиск за подобряване 
на работата на конкретните полицей-
ски управления и регионални струк-
тури. По този начин би се повишило 

доверието към полицията и би се по-
добрил цялостният процес на регис-
трация на престъпленията.

в доклада „тенденции на престъпност-
та в българия 2010 – 2020” бяха пуб-
ликувани резултатите от национално 
виктимизационно изследване, както и 
от фокус групи, проведени в няколко 
малки града в българия. Анализът се 
базира на националното изследва-
не на престъпността (ниП), което е 
първият алтернативен инструмент за 
измерване на престъпността, разра-
ботен от Центъра за изследване на де-
мокрацията и приложен за пръв път 
в българия през 2002 г. Разглеждат се 
данни от националната система 112 и 
се формулират препоръки за по-акти-
вен граждански мониторинг и анга-
жимент към докладването на престъ-
пления. Предлагат се и мерки за по-

Регистрирана и необхваната от полицейската 
статистика престъпност

Източник: Тенденции на престъпността в България 2010 – 2020, Център за изследване 
 на демокрацията, 2020.

11

https://csd.bg/bg/publications/publication/crime-trends-in-bulgaria-2010-2020/
https://csd.bg/bg/publications/publication/crime-trends-in-bulgaria-2010-2020/
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добряване на комуникацията между 
районните полицейски управления и 
населението, както и редовно органи-
зиране на информационни кампании 
за насърчаване на гражданите да съ-
общават за извършени престъпления 
на телефон 112.

телно чрез разработването на инстру-
менти за стратегическа комуникация. 
инициативата „устойчива младеж сре-
щу крайнодесни екстремистки съобще-
ния онлайн” (YouthRightOn) противо-
действа на крайнодесните влияния над 
младежта в българия чрез създаване на 
алтернативни наративи, които да про-
тивостоят на екстремистките послания 
и идеи в интернет пространството. он-
лайн кампанията „намери друг начин”, 
която е част от инициативата, има за 
цел да насърчи критичното мислене и 
да повиши гражданската ангажираност 
на младежите в българия, до които дос-
тига екстремистко онлайн съдържание.

Кампанията е изградена на базата на 
изследване на крайнодесните нарати-
ви и влиянието им върху младежта, 
групите уязвими интернет потребите-
ли и факторите, които ги тласкат или 
привличат към този тип съдържание. 
на уебинар през юли 2020 г. експерти 
от Центъра представиха доклада „Как 
крайнодесните послания в интернет 
достигат и вилият на българските 
младежи”, който анализира резулта-
тите от национално представително 
проучване сред младежи на възраст 
между 14 и 19 години. въз основа на 
тези резултати бяха определени и це-
лите на информационната кампания 
в социалните медии, нейните посла-
ния, целеви групи и медийни похва-
ти. уебинарът, на който присъстваха 
30 представители на държавни инсти-
туции и граждански организации, 
затвърди водещата роля на Центъра 
за изследване на демокрацията в раз-

1

Резултатите от ниП 2020 бяха пред-
ставени пред медии, граждански ор-
ганизации и независими експерти на 
уебинар на 24 ноември 2020 г. обсъде-
ни бяха и препоръките за подобрява-
не работата на полицията и други ин-
ституции по регистрацията на прес-
тъпления, докладвани от потърпевши 
граждани.

III. Противодействие на 
радикализацията и тероризма

През 2020 г. Центърът за изследване на 
демокрацията продължи да разглежда 
рисковете, свързани с радикализацията 
и насилствения екстремизъм, включи-

increasing the rate of reporting and improving the overall process of registration of offences. 

The results of a national victimisation survey, along with focus groups 
with victims of crime in several Bulgarian small towns were published in 
the report Crime Trends in Bulgaria: 2010 – 2020. The report is based 
on the National Crime Survey methodology, which is the  first 
alternative crime assessment tool in Bulgaria pioneered by CSD in 2002. 
The analysis assesses data on reported crimes from the  National 
Emergency Call System 112 and provides recommendations for 
enhancing civic monitoring and  engagement in crime reporting. These 
included measures such as improving communication between regional 
police departments and local communities and organisation of regular 
information campaigns among citizens to promote the use the 112 
emergency number to report crimes. 
  

 

 

The findings of the 2020 National Crime Survey, as well as recommendations for improving the 
performance of police and other institutions in registering crimes reported by crime victims were 
presented to civil society, media and independent experts at a webinar on 24 November 2020. 
 

 

 

III. Countering radicalisation and terrorism  

In 2020, CSD continued to address the risks of 
radicalisation and violent extremism, including 
through strategic communication tools as a means of 
prevention. The YouthRightOn initiative addresses the 
problem of far-right influence over youth in Bulgaria by 
developing alternative narratives to confront 
extremist messages and ideas propagated online. 

Through the online communication campaign Find Another Way, it aims to 
enhance resilience, inspire critical thinking and increase civic engagement among youth in 
Bulgaria susceptible to extremist content online. 

The campaign is based on an in-depth study of far-right narratives and their impact on youth, 
delineation of at-risk audiences, and push and pull factors. In October 2020, a team of CSD experts 
presented the results of a diagnostic study, based on a national representative survey among 
youth aged 14-19, which informed the objectives, messages, target groups and mediums of the 
strategic communication approach of the alternative-narrative campaign via social media. The 
online webinar was attended by 30 institutional and CSO representatives and demonstrated CSD’s 
leading role in developing state-of-the-art approaches to countering radicalisation and violent 
extremism within the national context. 

https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/10/07/prevencija-na-radikalizacijata-chrez-strategicheska-komunikacija-ekspertnata-gledna-tochka/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/10/07/prevencija-na-radikalizacijata-chrez-strategicheska-komunikacija-ekspertnata-gledna-tochka/
https://youthrighton.com/
https://anotherway.bg/
https://csd.bg/bg/events/event/protivopostavjane-na-radikalni-poslanija-i-idei-nasocheni-km-mladezhi-v-onlain-prostranstvoto/
https://csd.bg/bg/events/event/tendencii-na-prestpnostta-v-blgarija-2020-g/
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работването на съвременни подходи 
за противодействие на радикализа-
цията и насилствения екстремизъм в 
българия.

КАК КРАЙНОДЕСНИТЕ ПОСЛАНИЯ 
В ИНТЕРНЕТ ДОСТИГАТ И ВЛИЯЯТ 

НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ

въз основа на опита си в разработва-
нето на инструменти за наблюдение и 
измерване на факторите, пораждащи 
радикализацията и насилствен екс-
тремизъм, Програма „Сигурност” със-
тави комплексни индикатори за мони-
торинг и оценка на тенденциите при 
тези явления и на методите за проти-
водействие срещу тях. индикаторите 
бяха приложени пилотно в 23 страни 
в европа, южна и югоизточна Азия, 
Азиатско-тихоокеанския регион, Се-
верна Африка и близкия изток. те 
са част от набора от инструменти в 
рамките на инициативата GREASE и 
измерват три основни оси на насил-
ствената радикализация: 1) структур-
ни фактори като граждански свободи, 
легитимност на държавата и неравно-
мерност на икономическото развитие, 
които могат да доведат до междугру-
пово разделение и недоволство; 2) со-
циални фактори като дискриминация 
спрямо определени групи или лица и 
степен на чувството на отчуждение 
у тях; 3) честота и мащаб на екстре-
мисткото насилие, вкл. терористични 
действия, на религиозна основа.

Индикатор 3: Насилствена радикализация

Структурни фактори/
фактори на средата

•	 Равнище	на	гражданските	
свободи

•	 Защита	на	човешките	права
•	 Придържане	към	

върховенството	на	закона
•	 Официални	ограничения	

върху	вероизповеданията
•	 Легитимност	на	държавата
•	 Междугрупово	разделение	

и	несправедливости
•	 Неравномерно	разпределение	

на	богатствата
•	 Неравномерно	икономическо	

развитие

Индикатори, отразяващи
честотата на насилието

и конфликтите

•	 Въоръжени	конфликти	
с	участието	на	държавата

•	 Религиозни	конфликти	и	
религиозно-мотивирано	
насилие

•	 Честота	и	въздействие	
на	тероризма

•	 Случаи	на	насилствен	
екстремизъм

•	 Най-активни	екстремистки	
фигури/мрежи

Индикатори, отразяващи
социалните възприятия/

социалния опит

•	 Недоверие	към	политиците
•	 Политическо	недоволство
•	 Икономическо	недоволство
•	 Усещане	за	дискриминация	

и	поляризация
•	 Нагласи	към	насилствения	

екстремизъм

https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/21/developing-practical-tools-to-assess-trends-in-radicalisation-and-its-socio-political-drivers/
http://grease.eui.eu/publications/indicators/
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Violent Radicalisation Composite Indicator – Incidence-based scores in 23 countries 

 
CSD continued to analyse radicalisation drivers among youth at micro, meso and macro levels by 
drafting a Country Report on National Approaches to Violent Extremism.  

Radicalisation in prison and probation environments is another paramount point of societal 
concern and thus a topic of focus for CSD. The Security Program continued providing support to 
professionals from the penitentiary system by means of capacity building, trainings and 
facilitation of multi-agency cooperation. The report Addressing Radicalisation in Prison and 
Probation: Needs and Risk Assessment contributed to a better understanding  of the contextual 
radicalisation dynamics, institutional environments and the challenges faced by frontline 
practitioners when dealing with radicalisation risks in the prison and probation settings in five EU 
Member States: Bulgaria, France, Greece, Italy and Portugal. 

Комплексен индикатор за радикализация – резултати на 23те 
страни за честотата на проявите на насилие

Центърът за изследване на демокра-
цията представи индикаторите на два 
уебинара през септември 2020 г., на 
които присъстваха над 250 представи-
тели на международни институции, 
специалисти и учени от целия свят, 
включително служители на европей-
ската комисия, Мрежата за осведоме-
ност по въпросите на радикализация-
та, Канадската научноизследователска 
катедра за високи постижения в об-
ластта на миграцията и интеграцията 
и др.

Центърът продължи да анализира 
микро-, мезо- и макроравнище факто-
рите, водещи до радикализация при 
младежта, и изготви доклада „нацио-
нални подходи към насилствения екс-
тремизъм”.

Радикализацията в затворите и про-
бационните служби е обществено 
значим въпрос и един от проблемите, 
по които Центърът работи. Програма 

„Сигурност” продължи да оказва под-
крепа на служителите от системата на 
затворите чрез материали, обучение 
и насърчаване на междуведомствено-
то сътрудничество. докладът „Про-
тиводействие на радикализацията в 
затворите и пробационните служби: 
оценка на потребностите и рискове-
те” представя задълбочена картина на 
контекста и динамиката на радикали-
зацията, институционалната среда и 
предизвикателствата, пред които са 
изправени служителите на първа ли-
ния при справянето с рисковете от ра-
дикализация в затворите и пробаци-
онните служби в пет държави – член-
ки на еС: българия, Франция, гърция, 
италия и Португалия.

https://www.youtube.com/watch?v=08qxJIKWa_0
https://www.youtube.com/watch?v=08qxJIKWa_0
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
http://www.integra-project.org/uploads/9/7/7/2/97721820/integrated_report_o2_final_dec_2019.pdf
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IV. Мониторинг и оценка 
на политики в областта 
на сигурността 
и вътрешните работи

експерти от Центъра участваха в ня-
колко изследвания и оценки на поли-
тики на еС в областта на граничната 
и митническата сигурност, противо-
действието на разпространението на 
наркотици и трафика на хора. беше 
завършена оценката на Стратегията 
на европейския съюз по отношение на 
наркотиците (2013 – 2020) в партньор-
ство с консултантската компания ICF. 
Центърът извърши оценка на ефек-
тивността, добавената стойност за еС 
и устойчивостта на политиките на еС 
за борба с наркотиците и формулира 
препоръки към европейската коми-
сия относно разработването на след-
ващата Стратегия по отношение на 
наркотиците за периода 2021 – 2028 г.

в доклада „Прилагане на директива 
2011/36/еС: миграция и въпроси, свър-
зани с пола”, възложен от европей-
ската комисия и посветен на трафи-
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ка на хора от тази перспектива, беше 
поместена и глава под авторството на 
експерти от Центъра. докладът беше 
публикуван от Службата на еП за 
парламентарни изследвания.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf

