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Правна програма

През 2021 г. Правната програма работи върху четири основни теми: прес-
тъпност и правосъдие, жертви на престъпления, миграция и интеграция, 
и основни права.

• Престъпност и правосъдие. Основен фокус на дейността в тази област 
беше превенцията и противодействието на радикализацията, насил-
ствения екстремизъм и тероризма. Центърът работи още по-активно за 
защита правата на заподозрените и обвиняемите чрез укрепване ролята 
на презумпцията за невиновност в контекста на медийното отразяване 
на наказателното производство и чрез повишаване капацитета на съдеб-
ните и правоприлагащите органи във връзка с разкриването на инфор-
мация по наказателни дела. Положени бяха усилия и за насърчаване на 
използването на алтернативи на предварителното задържане. 

• 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 и бяха организирани обучения и семинари за 
обсъждане на тези въпроси.

• Миграция и интеграция. Основна тема в тази област беше преодо-
ляването на дискриминацията и маргинализацията на уязвими групи 
като мигрантите и ромите. Бяха набелязани начини за по-успешното им 
включване в социалния живот чрез улесняване достъпа до съвременни 
технологии, напр. основни обществени услуги в онлайн среда, гаранти-
ращи граждански и социални права като правото на жилищно наста-
няване, на заетост и на образование. Продължи и изследването на въз-
действието на обществените възприятия върху миграционните потоци 
и свързаните с тях рискове за граничната сигурност.

• Основни права и равенство. Като член на мрежата FRANET на Аген-
цията на ЕС за основните права, Центърът за изследване на демокраци-
ята събира данни и информация за сравнителните изследвания на Аген-
цията, като през годината се съсредоточи върху: децата в наказателното 
производство, условията за задържане, миграцията и последиците на 
пандемията от COVID-19 върху основните права. Центърът продължи 
да популяризира националната Харта за многообразието, която беше 
подписана от нови организации. Беше връчена и първата награда за 
многообразие на работното място.
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I. Престъпност и правосъдие

През 2021 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. 

С цел разработване на механизъм 
за вземане на решения по случаи 
на радикализация, който да под-
помогне служителите на затворите и 
пробационните служби в процеса по 
изпълнение на наказанията, на 21 де-
кември 2020 г., Центърът за изследва-
не на демокрацията проведе онлайн 
обучение за противодействие на ра-
дикализация в затворите. Събитието 
беше насочено към служители в пе-
нитенциарната система и беше ор-
ганизирано в партньорство с Главна 
дирекция „Изпълнение на наказани-
ята“, Министерство на правосъдието, 
България, и експерти от Министер-
ството на правосъдието на Италия. В 
рамките на обучението бяха разгледа-
ни технологии за интерактивна про-
фесионална подготовка, включително 
симулативни упражнения с елементи 
на виртуална реалност. 

С оглед трансграничния характер на 
тероризма и радикализацията, Цен-
търът продължи да работи за насър-
чаване на трансграничното сътруд-
ничество между компетентните 
служби в държавите от ЕС чрез раз-
ширяване на съществуващите мрежи 
за обучение и разработване на инстру-
менти за изграждане на капацитет в 
тази област, които могат да се моди-
фицират и адаптират към условията в 
съответната страна. За тази цел бе из-
ползвана разработената методология 
за подготовка на обучаващи, приложе-
на в поредица обучения на служители 
на компетентните органи. Центърът 

продължи работа и по темата за при-
лагане на Стокхолмската програма в 
случаи на тероризъм и радикализа-
ция с цел да подпомогне хармониза-
цията на политиките и практиките за 
противодействие на радикализацията 
и тероризма със стандартите за спаз-
ване на процесуалните права. С оглед 
по-добро информиране и ангажиране 
на обществеността и неправителстве-
ния сектор, бяха изготвени няколко 
публикации относно прилагане зако-
нодателството в областта на правата 
на човека на отделните етапи на нака-
зателното производство по свързани с 
тероризъм дела. Сред тях са две срав-
нителни правни изследвания, първото 
от които засяга прилагането на Сток-
холмската програма при наказателни 
производства, свързани с тероризъм, 
а второто – правния и политическия 
контекст за укрепване на процесуал-
ните права в контекста на тероризма. В 
отделна брошура се разглежда обмена 
на информация за заподозрени и об-
виняеми в тероризъм лица в контекста 
на Стокхолмската програма. 

https://csd.bg/bg/events/event/sdebna-strategija-za-protivodeistvie-na-nasilstvenija-ekstremizm-v-zatvorite/
https://csd.bg/bg/events/event/sdebna-strategija-za-protivodeistvie-na-nasilstvenija-ekstremizm-v-zatvorite/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research-1/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research-1/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research-1/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/comparative-legal-research/
https://csd.bg/bg/publications/publication/data-sharing-on-terror-related-crime-suspects-and-accused-persons-in-the-context-of-the-stockholm-pr/
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С цел насърчаване на капацитета на 
съдебните и полицейски органи в 
България за ефективно прилагане на 
инструментите за международно съ-
трудничество по наказателноправни 
въпроси Центърът насочи усилия-
та си към популяризирането на Ев-
ропейската заповед за разследване 
(ЕЗР). След проведеното през 2020 г. 
практическо съдебно занятие, през 
2021 Центърът разработи информа-
ционна справка за ЕЗР и престъпле-
нията, свързани с изпиране на пари, 
и публикува два блог поста – за връз-
ката между ЕЗР и основните права и 
за практическите аспекти на прилага-
нето на ЕЗР в България. Експерти на 
Центъра участваха и в конференция-
та за обмен на добри практики в тази 
област, проведена във Венеция на 22 – 
23 септември 2021 г.

В областите престъпност и правосъ-
дие Правната програма продължи да 
работи по друга своя основна тема – 
правата на лицата, заподозрени 
или обвинени в извършване на 

престъпление. Съвместно с парт-
ньори от Италия, Испания и Гърция, 
Центърът анализира връзката меж-
ду презумпцията за невиновност и 
медийното отразяване на наказател-
ните дела и най-вече последиците за 
заподозрените и обвиняемите лица 
от твърде обширното публикуване на 
информация за наказателното произ-
водство и от начина, по който медии-
те го отразяват. През 2021 г. Центърът 
публикува поредица доклади върху 
различни проблеми на прилагане-
то на презумпцията за невиновност 
в придобили широка публичност 
наказателни дела. Сборникът „През-
умпцията за невиновност и медийно-
то отразяване на наказателни дела“ 
(публикуван и в интерактивен вари-
ант на английски език и придружен 
с видео) се състои от статии, всяка от 
които се фокусира върху определен 
аспект на темата, включително съдеб-
ната практика на Европейския съд по 
правата нa човека и отразяването на 
дела за тероризъм. Издаден беше и 
доклад, който представя редица кон-

https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/08/01/strategicheska-ocenka-za-sdebno-i-policeisko-strudnichestvo/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/08/01/strategicheska-ocenka-za-sdebno-i-policeisko-strudnichestvo/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/08/01/strategicheska-ocenka-za-sdebno-i-policeisko-strudnichestvo/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2021/07/07/evropeiskata-zapoved-za-razsledvane-i-osnovnite-prava-v-blgarija/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2021/02/24/evropeiskata-zapoved-za-razsledvane-praktikata-v-blgarija/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2021/02/24/evropeiskata-zapoved-za-razsledvane-praktikata-v-blgarija/
https://drive.google.com/file/d/18OkCYunyY7_tgM1t5nCb7apO1J5bSSeT/view
https://drive.google.com/file/d/18OkCYunyY7_tgM1t5nCb7apO1J5bSSeT/view
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
https://arisa-project.eu/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://arisa-project.eu/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://arisa-project.eu/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases/
https://www.youtube.com/watch?v=vRCgQ0sjoz4
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ми доклада в тази област: „Анализ на 
законодателството и въздействието на 
задържането под стража“ и „Алтер-
нативи на предварителното задържа-
не: проучване на добрите практики“.

Напредъкът на науката и техноло-
гиите през 21-ви век поставя много-
лики предизвикателства в сферата 
на сигурността и правото, тъй като 
може да провокира задълбочаването 
на вече познати или появата на нови 
видове престъпления. Центърът за 
изследване на демокрацията продъл-
жи да работи за преодоляването им 
чрез разработване и въвеждане на 
методология за оценка на национал-
ния капацитет за противодействие на 
злоупотребата с химически, биоло-
гични, радиологични и ядрени ма-
териали и информация. Това е начин 
да се разширят познанията за тези ви-
дове заплахи и да се улесни създава-
нето на широкоспектърни, базирани 
на рисковете подходи за укрепване на 
правилата и международните норми 
в тази сфера. 

кретни наказателни дела по случаи от 
различни страни в ЕС и въз основа на 
техния анализ предлага препоръки за 
въвеждане на стандарти за работа на 
съдебните органи и медиите. Анали-
зът поставя акцент върху необходи-
мостта от разработване на междуна-
родни стандарти за предоставяне на 
информация на обществеността, спо-
ред които в медийните репортажи 
строго да се съблюдава презумпцията 
за невиновност при публикуване на 
подробности по неприключени нака-
зателни производства. 

Базирайки се на значителния си опит 
по темата за лишаването от свобо-
да, Центърът продължи да насърчава 
по-широкото използване на алтер-
нативните мерки на задържането по 
време на досъдебното производство, 
най-вече чрез приемане на общи 
стандарти по отношение на основни-
те права при предварителното задър-
жане и алтернативните на него мерки. 
През 2021 г. експертите на Центъра 
участваха в създаването на два значи-

https://csd.bg/bg/publications/publication/legislative-analysis-and-pre-trial-detention-impacts-literature-review/
https://csd.bg/bg/publications/publication/legislative-analysis-and-pre-trial-detention-impacts-literature-review/
https://csd.bg/bg/publications/publication/legislative-analysis-and-pre-trial-detention-impacts-literature-review/
https://csd.bg/bg/publications/publication/pre-trial-detention-alternatives-best-practices-mapping/
https://csd.bg/bg/publications/publication/pre-trial-detention-alternatives-best-practices-mapping/
https://csd.bg/bg/publications/publication/pre-trial-detention-alternatives-best-practices-mapping/
https://masc-cbrn.eu/
https://arisa-project.eu/case-studies/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/04/01/alternative-pre-trial-detention-measures-judicial-awareness-and-cooperation-towards-the-realisation/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/04/01/alternative-pre-trial-detention-measures-judicial-awareness-and-cooperation-towards-the-realisation/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/04/01/alternative-pre-trial-detention-measures-judicial-awareness-and-cooperation-towards-the-realisation/
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насилие в дигитална среда; въвежда-
нето на възстановителното правосъ-
дие в българското право; значението 
на превенцията на виктимизацията 
и на баланса между професионална-
та подготовка на практикуващите и 
подкрепата им за жертвите. Резулта-
тите от изследванията си в тази сфера 
Центърът популяризира на равнище 
ЕС чрез участие и презентация на 
международната конференция „Раз-
говор за травмата. Към наказателно 
правосъдие с фокус върху жертвите“, 
проведена на 17 септември 2021 г.

III. Миграция и интеграция 

Центърът продължи да работи за 
подобряване интеграцията на бежа-
нците и мигрантите чрез въвеждане 
на нови технологии, които улесняват 
комуникацията им с институциите 
и неправителствените организации. 
Съвместно с четиринадесет изследо-
вателски организации, правителстве-
ни агенции и частни компании от 
цяла Европа, Центърът взе участие в 
създаването, поддържането и предос-
тавянето на услуги чрез платформа-
та IMMERSE, на която се публикуват 
широк спектър ресурси и услуги за 
мигранти от обяви за работа до ко-
ординати на важни институции. Екс-
пертите на Центъра изготвиха задъл-
бочен анализ на отзивите за платфор-
мата на потребителите мигранти и 
институции/организации в Испания, 
събрани през последната година, и 
участваха в създаването на академич-
ния наръчник „Информационните 
и комуникационните технологии в 
подкрепа на миграцията –сигурност 
на технологиите и правоприлагане“ 
с ключова глава, посветена на ролята 
на основните заинтересовани страни 
за появата и разпространението на 
наративите в областта на миграцията 
и интеграцията. Изследването беше 
представено от Центъра и универси-

II. Жертви на престъпления

Центърът продължи да полага уси-
лия за подобряване положението за 
жертвите на престъпления, особе-
но на жени, деца и мигранти, чрез 
постигане на ефективността по-ефек-
тивно мултидисциплинарно сътруд-
ничество при защитата им.

С цел адаптиране действията на сис-
темата на наказателното правосъ-
дие към потребностите на жертвите, 
Центърът и негови партньори от Ру-
мъния, Германия, Финландия и Ис-
пания разработиха План за действие 
за развитие на наказателно правосъ-
дие с фокус върху жертвите и прежи-
вяната от тях травма. В документа 
са използвани познания и идеи от 
различни дисциплини като правото, 
криминологията и психологията, а 
основната идея е, че положението на 
пострадалите от престъпления може 
да бъде разбрано и защитено, само 
ако се действа на няколко равнища 
едновременно – чрез законодател-
ство, в наказателното производство и 
в самото общество. Предизвикател-
ствата и перспективите пред жерт-
вите на престъпления в условията 
на пандемията от COVID-19 и поли-
тическата нестабилност в България 
бяха обсъдени на кръгла маса с учас-
тието на представители на правоох-
ранителните органи, Прокуратура-
та, неправителствени организации и 
академичната общност. Като основ-
ни точки бяха отбелязани: нуждите 
от реформа на законодателството, ус-
тановяване на мултидисциплинарно 
сътрудничество и механизми за на-
сочване; подкрепата на жертвите на 
престъпления и по-широкото при-
емане на електронните доказател-
ства; разширяването и адаптирането 
на услугите за най-уязвимите групи 
жертви на престъпления (жени, мо-
мичета, деца и др.); специфичните 
предизвикателства на новите видове 

http://prorefugiu.org/wp-content/uploads/2021/09/RE-JUST-Final-Conference-Agenda-and-Speaker-introductions.pdf
http://prorefugiu.org/wp-content/uploads/2021/09/RE-JUST-Final-Conference-Agenda-and-Speaker-introductions.pdf
http://prorefugiu.org/wp-content/uploads/2021/09/RE-JUST-Final-Conference-Agenda-and-Speaker-introductions.pdf
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/11/01/prouchvane-na-novi-tekhnologii-za-po-dobra-integracija/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/11/01/prouchvane-na-novi-tekhnologii-za-po-dobra-integracija/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2018/11/01/prouchvane-na-novi-tekhnologii-za-po-dobra-integracija/
https://blackwells.co.uk/bookshop/product/Information-and-Communications-Technology-in-Support-of-Migration-by-Babak-Akhgar-editor-Karen-Latricia-Hough-editor-Yara-Abdel-Samad-editor-Petra-Saskia-Bayerl-editor-Anastasios-Karakostas-editor/9783030932657
https://blackwells.co.uk/bookshop/product/Information-and-Communications-Technology-in-Support-of-Migration-by-Babak-Akhgar-editor-Karen-Latricia-Hough-editor-Yara-Abdel-Samad-editor-Petra-Saskia-Bayerl-editor-Anastasios-Karakostas-editor/9783030932657
https://blackwells.co.uk/bookshop/product/Information-and-Communications-Technology-in-Support-of-Migration-by-Babak-Akhgar-editor-Karen-Latricia-Hough-editor-Yara-Abdel-Samad-editor-Petra-Saskia-Bayerl-editor-Anastasios-Karakostas-editor/9783030932657
https://blackwells.co.uk/bookshop/product/Information-and-Communications-Technology-in-Support-of-Migration-by-Babak-Akhgar-editor-Karen-Latricia-Hough-editor-Yara-Abdel-Samad-editor-Petra-Saskia-Bayerl-editor-Anastasios-Karakostas-editor/9783030932657
https://csd.bg/bg/publications/publication/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems/
https://csd.bg/bg/publications/publication/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems/
https://csd.bg/bg/publications/publication/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems/
https://csd.bg/bg/publications/publication/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems/
https://csd.bg/bg/events/event/zhertvite-na-prestplenija-perspektivi-po-vreme-na-pandemija/
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решения, както и свързаните с миг-
рацията политики, възприятията 
за заплахи и добрите практики за 
справяне с предизвикателствата на 
местно, национално и международ-
но ниво.

В областта на интеграцията и соци-
алното включване, Центърът про-
дължи да насърчава преодоляването 
на отрицателното отношение към 
ромите чрез обучение на специали-
сти, работещи с тази група, и овлас-
тяване представителите на ромската 
общност. През 2021 г. съвместно с 
организации от Италия беше разра-
ботен план за действие, въз основа на 
който да се приложи пилотно модел 
за сближаване между ромските общ-
ности, местните власти, специалисти-
те и гражданското общество. Планът 
има за цел предотвратяване на дис-
криминацията и подкрепа за социал-
ната интеграция в ключови области 
като достъпа до услуги, образование 
и настаняване. 

тета „Шефилд Халъм“ на 18-тата Го-
дишна конференция по въпросите на 
миграцията, интеграцията и социал-
ното сближаване в Европа (IMISCOE) 
(7 – 9 юли 2021 г., Люксембург/он-
лайн).

Центърът продължи работа по още 
една значима съвместна инициати-
ва с 25 изследователски института и 
правоприлагащи органи от 15 стра-
ни, която изследва въздействието 
на новите технологии и социални-
те медии върху разпространените 
в Европа възприятия за различни 
страни. През 2021 г. Правната про-
грама участва в изготвянето на бро-
шурата „Миграция към ЕС. Преглед 
на наративите и подходите“, която 
представя актуални сведения относ-
но миграционните наративи в ЕС 
и подходите към миграцията в 
различните страни членки. В нея са 
картографирани миграционните на-
ративи в Европа като основа за раз-
биране на миграционните потоци и 

Източник: Анализ на Центъра за изследване на демокрацията за миграционните наративи 
(представен на 18-тата конференция IMISCOE (7 – 9 юли 2021 г.).

Цикъл на знанието

Създаване
(формулиране на наратив)

Затвърждаване
(възпроизвеждане на  

наратива)

Въздействие  
(ефект на наратива върху
социалните възприятия)

Цикъл на
знанието 

https://www.imiscoe.org/events/imiscoe-events/925-18th-imiscoe-annual-conference-luxembourg-july-7-9-2021
https://www.imiscoe.org/events/imiscoe-events/925-18th-imiscoe-annual-conference-luxembourg-july-7-9-2021
https://www.imiscoe.org/events/imiscoe-events/925-18th-imiscoe-annual-conference-luxembourg-july-7-9-2021
https://www.imiscoe.org/events/imiscoe-events/925-18th-imiscoe-annual-conference-luxembourg-july-7-9-2021
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2019/12/01/kak-novite-tekhnologii-i-socialnite-medii-vzdeistvat-vrkhu-vzprijatijata-za-evropa/
https://csd.bg/bg/publications/publication/migration-to-the-eu-a-review-of-narratives-and-approaches/
https://csd.bg/bg/publications/publication/migration-to-the-eu-a-review-of-narratives-and-approaches/
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защитата на основните права, систе-
мите за настойничество на непридру-
жени деца и условията в местата за 
задържане на извършители на прес-
тъпления. За шеста поредна 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 
интернет страницата на Агенцията за 
основните права). Продължи публи-
куването и на стартиралата през 2020 
г. поредица доклади относно влия-
нието на пандемията от COVID-19 
върху основните права, като през го-
дината беше издаден седмият поред 
бюлетин. 

През 2021 г. Центърът се включи в 
изследването на Агенцията на ЕС за 
основните права относно процесуал-
ните гаранции в хода на наказател-
ното производство за деца, които са 
заподозрени или обвиняеми. Екс-
перти на Центъра проведоха интер-
вюта със съдии, прокурори, поли-
цаи, адвокати, социални работници, 
психолози и деца, които са страна по 
наказателни дела. Въз основа на тях 
бяха подготвени два доклада, чието 
публикуване предстои. През март 
2021 г. Агенцията публикува докла-
да „Презумпцията за невиновност 
и свързаните с нея права: Гледната 
точка на професионалистите“, който 
представя резултатите от теренната 
работа с участието на Центъра, свър-
зана с презумпцията за невиновност. 
Центърът продължи да подкрепя и 
общата инициатива на Национал-
ния статистически институт и Аген-
цията за основните права, чиято цел 
е разработването на нови подходи за 
събиране на данни за живеещите в 
отдалечени райони, изложени риск 
от нарушаване на правата им. 

Част от дейността на Центъра в облас-
тта а радикализацията също бе насо-

IV. Основни права

През 2021 г. Центърът за изследване 
на демокрацията участва в редица 
дейности, насочени към укрепване 
на основните права в България чрез 
наблюдение и оценка на потенциал-
ните рискове от нарушаването им, 
най-вече в условията на продължава-
що извънредно положение във връзка 
с пандемията от COVID-19.

Националната Харта за многообрази-
ето в България – съвместна инициа-
тива на Центъра и Българския форум 
на бизнес лидерите, която има за цел 
да насърчи приобщаването на ра-
ботното място, беше подписана от 
редица нови неправителствени ор-
ганизации и компании – общо 35 от 
учредяването си през септември 2020 
г. На 11 май 2021 г., в рамките на Ев-
ропейския месец на многообразието, 
бе проведен първият уебинар за спо-
деляне на добри практики за равен-
ство и приобщаване в работна среда 
в рамките на Хартата. Специален гост 
беше представител на Европейска-
та платформа на Хартите на многоо-
бразието към Европейската комисия. 
По-рано през годината беше връчена 
първата награда за многообразие на 
работното място, с която се отличават 
компании, осъществяващи и попу-
ляризиращи политики за равнопос-
тавено отношение, многообразие и 
приобщаване.

Като част от мултидисциплинарна-
та мрежа FRANET на Агенцията на 
ЕС за основните права, Центърът 
за изследване на демокрацията про-
дължи да осъществява мониторинг 
върху спазването на основните пра-
ва в България. Освен приноса си за 
изготвянето на Годишния доклад за 
основните права на Агенцията, Цен-
търът подготви информационни до-
клади за правната уредба и ролята на 
неправителствените организации за 

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/
https://csd.bg/publications/publication/presumption-of-innocence-and-related-rights-professional-perspectives/
https://csd.bg/publications/publication/presumption-of-innocence-and-related-rights-professional-perspectives/
https://csd.bg/publications/publication/presumption-of-innocence-and-related-rights-professional-perspectives/
https://diverse-bg.eu/bg/the-charter/
https://diverse-bg.eu/bg/the-charter/
https://csd.bg/bg/events/event/mnogoobrazieto-kato-biznes-predimstvo-dobri-korporativni-praktiki/
https://fra.europa.eu/en/research/franet
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международното сътрудничество в 
тази област с цел постигане на по-до-
бра координация и съвместни дейст-
вия между държавите – членки на ЕС, 
европейските институции, Съвета на 
Европа и ООН чрез разработването 
на балансирани подходи за превен-
ция на радикализацията в съответ-
ствие с установените стандарти за ос-
новните права.

чена към основните права. На 24 но-
ември 2021 г. беше проведено онлайн 
обучение на тема „Основните права 
в контекста на превенцията и проти-
водействието на радикализацията и 
тероризма“. Сред участниците бяха 
експерти и представители на пра-
воприлагащите и правораздаващи-
те органи и академичната общност. 
Центърът работи и за укрепване на 

https://csd.bg/bg/events/event/osnovnite-prava-v-konteksta-na-prevencijata-i-protivodeistvieto-na-radikalizacijata-i-terorizma/

