
Годишен доклад за 2020 г. 
 

Център за Имиграция и Интеграция 

 

Мисия и основни направления на дейността на Център за Имиграция и 
Интеграция 
Център за Имиграция и Интеграция е основан през 2007 г. като фондация в обществена 
полза с мисията да даде принос за жизнено гражданско общество в страната, което 
откликва на нуждите на разнообразни групи със специален акцент върху младежи, 
мигранти и бежанци. Дейностите на организацията са насочени към: 

- развитие и прилагане на иновативни и интердисциплинарни методи и 
инструменти и образователни, изследователски и културни програми с принос 
за развитието на гражданското общество в България и в Европа и засилване на 
гражданското участие във формирането на обществените политики 

- проучване и подпомагане на социалната интеграция и личностното развитие на 
младежи и хора в неравностойно социално и икономическо положение, в това 
число етнически малцинства, мигранти и бежанци 

- разработване и прилагане на модерни форми и подходи за защита на 
човешките права на мигранти и бежанци, борба с расизма и дискриминацията и 
засилване на междукултурния диалог и интеграцията 

- организиране на и участие в инициативи за сътрудничество между организации 
от цяла Европа в контекста на общата политика за миграция и убежища не ЕС и 
прилагане на хоризонталните принципи за равенство и недискриминация 

- осигуряване на методически, технически и експертен обмен на знания и 
информация между заинтересовани страни от държави членки на ЕС по 
въпроси, свързани с интеграцията на уязвими групи и активното участие в 
решаване на обществените проблеми. 

 

Изпълнени дейности през отчетния период 
1. „Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)” 

Продължи изпълнението на втори етап на проекта „Инициатива за гражданска ИТ 
подкрепа (civic hacking)” по Оперативна програма „Добро управление“. През този етап 
от изпълнението порталът беше постепенно зареден с поредица от набори данни от 
трите области на интерес – образование, здравеопазване и социални дейности. 
Направени са множество визуализации, които илюстрират протичащите явления в тези 
области. Публикувани са и анализи на визуализираните данни, които да покажат 
потенциалната им полза.  



На сайта могат да бъдат намерени и 6 видео материала, които помагат на ползвателите 
да извлекат максимална полза от предоставените данни. Порталът беше представен и 
разяснен на заинтересованите страни на две публични дискусии в онлайн формат. В 
резултат на този проект ЦИИ и ЦМП получиха покана за участие в консултативния 
процес на ДАЕУ за хармониране на българското законодателство, посветено на 
публичните данни, с европейските регламенти.  

 

Нови инициативи  
1. Фондация Анна Линд, проектно предложение „#artunities: Reflecting on it“ 

По покана за проектни предложения „Инициативи за междукултурен диалог 2020“ на 
международната мрежа Анна Линд, на която ЦИИ е член, беше подготвено и подадено 
проектно предложение „#artunities: Reflecting on it“ съвместно с партньора ни LDN, 
Ливан с три основни цели: запознаване на целевата група младежи от България и 
Ливан с млади съвременни визуални артисти от другата нация, ангажирането им в 
междукултурен диалог по актуални теми, пресъздадени от младите творци и 
поддържане на интереса към такъв диалог чрез създаване на платформа, където 
произведените видео материали и обмен да бъдат достъпни.  

2. Фондация Анна Линд, проектно предложение “Contemporary art and cultural 
biases” 

По покана за проектни предложения ALF/CFP/2020/IRP на международната мрежа 
Анна Линд, на която ЦИИ е член, беше подготвено и подадено проектно предложение 
“Contemporary art and cultural biases”. Този изследователски проект цели да конструира 
многопластово разбиране, което намалява влиянието на културните предразсъдъци.  
Изследването стъпва на универсалните човешки ценности, въплътени в съвременното 
изкуство като израз на модерния начин на мислене и тълкуване на света.  

3. Фонд „Активни граждани“ България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г.  

По покана за проектни предложения на Фонд „Активни граждани“ България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
беше подадено проектно предложение „Инициатива за гражданска ИТ подкрепа – 
презареждане“. Тази инициатива цели да продължи, да надгради и да осигури 
устойчивост на създадения портал за данни. Резултатите, които той трябва да 
произведе, са (i) Инструмент за информирано наблюдение на действията на 
управлението; (ii) Справочен източник за информирано участие във вземане на 
решения; (iii) Повишена гражданска осведоменост; (iv) Подобрена демократична 
култура. В по-дългосрочен план приносът може да бъде обобщен като информационно 
овластяване. За всички, които искат да участват, информацията е важен или дори най-
важният актив. Те се нуждаят от данни и доказателства, за да предлагат нови идеи и да 
поставят под въпрос старите; да създават нови начини за рамкиране на проблемите; да 
представляват гледните точки на групи в обществото; да споделят експертиза и опит; 



да предлагат нови подходи; да държат властимащите отговорни; да подобряват 
собствената си дейност (особено услуги).  

4. Процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, 
Приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна 
програма „Добро управление“ 

По покана на Център за модернизиране на политики (ЦМП), с който ЦИИ осъществява 
ефективно партньорство, беше подготвено и подадено проектно предложение 
„Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ по 
Оперативна програма „Добро управление“. Предложението включва дейности по 
събиране на информация и независим анализ на развитието на конституционния 
модел на съдебната система.  

Обобщение: 
През 2020 г. ЦИИ, подобно на всички останали организации от публичния и частния 
сектор, трябваше да адаптира дейността си към глобалната пандемия и да премине в 
електронен режим на работа. Бяха положени усилия дейността да бъде обезпечена по 
нов начин така, че прекъсванията и отпадането на дейности да бъде сведено до 
възможния минимум. Организацията приключи успешно текущия си проект, чиито 
продукти бяха широко разпространени в социалните медии и спечелиха 
последователи. Специални усилия бяха насочени към осигуряване на устойчивост на 
тези резултати и продължаване на функционирането на портала, който ЦИИ 
продължава да поддържа със собствени средства.  

Не са настъпили промени в статута и управлението на организацията. Председателят на 
Управителния съвет продължава да изпълнява активно задълженията си, тъй като не са 
предлагани организационни и структурни промени. Центърът няма служители на 
трудов договор – екипът работи на проектен принцип и на доброволни начала. 
Финансовото му състояние е стабилно.  
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