Годишен доклад за 2021 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. "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и
перспективи“, финансиран с административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.003-0126-С01/03.02.2021, от
Оперативна програма „Добро управление“
ЦИИ е партньор на Центъра за модернизиране на политики в изпълнението на проект
"Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ по
Оперативна програма „Добро управление“. През този етап от изпълнението бяха
изработени списък с информационни материали, анализ за хронологичната
последователност и решенията при приемането на модела на съдебната власт и на

измененията в частта съдебна власт в Конституцията на Република България от 1991 г.
и беше създаден интерактивен онлайн архив, достъпен през гражданската платформа
за проследяване и оценка на Съдебната система www.betterjustice.bg. Направен беше
преглед на моделите на съдебната власт на държавите членки на ЕС.
На портала за данни, изработен в предходен проект по Оперативна програма „Добро
управление“ от ЦИИ отново в партньорство с ЦМП беше отворена нова тематична
област „Правосъдие“ и бяха публикувани 4 интерактивни карти, показващи
характеристики на конституционния модел на съдебната власт в държавите от ЕС, поконкретно конституциите на страните членки, форми на контрол за съответствие на
законодателството с Конституцията, самоуправление в съдебната система и място на
прокуратурата и следствието.
2. COST Акция 161111 ETHMIGSURVEYDATA Network
Успешно приключи Акция 161111 ETHMIGSURVEYDATA Network по програма COST,
Европейското сътрудничество в науката и технологиите, в която ЦИИ участва със свой
представител в Управляващия комитет и изработи частта за България от
Международната база данни за етнически, мигрантски и малцинствени изследвания.
3. Сътрудничество
ЦИИ продължава сътрудничеството си с ДАЕУ и участва в организираните от нея Дни на
отворените данни със свои експерти в две панелни дискусии, посветени на
обработката, моделирането, споделянето и управлението на данни и вземането на
решения, основани на тях.

Нови инициативи
1. Проектно предложение „Приближаване на електронните услуги до гражданите“
Оперативна програма „Добро управление“
По покана за проектни предложения на Оперативна програма „Добро управление“,
процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство ЦИИ в партньорство с ЦМП подготви и
подаде предложение „Приближаване на електронните услуги до гражданите“, което
цели да допринесе за партньорско управление с гражданите, като подкрепи усилията
за увеличаване на ползването на електронните административни услуги и повишена
информираност за тях.
ЦИИ беше поканен за участие като партньор в три други проектни инициативи по
програмата.
2. Проектно предложение „Добро законодателство за по-добра регулаторна и
бизнес среда“, Оперативна програма „Добро управление“
По покана за проектни предложения на Оперативна програма „Добро управление“,
процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство Центърът за модернизиране на политики
съвместно с ЦИИ изработи проектно предложение „Добро законодателство за по-

добра регулаторна и бизнес среда“, което има за цел граждански мониторинг за
повишаване качеството на законодателството и по-добра регулаторна и бизнес среда,
допринасящи за открито и отговорно управление в полза на обществото.
3. Проектно предложение „Цифрови доброволци“, Оперативна програма „Добро
управление“
По покана за проектни предложения на Оперативна програма „Добро управление“,
процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство Центърът за модернизиране на политики
съвместно с ЦИИ изработи проектно предложение „Добро законодателство за подобра регулаторна и бизнес среда“, което има за цел да допринесе за по-активно
прилагане на политиката за преминаване към електронни административни услуги на
община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската
администрация.
4. Проектно предложение „Граждански профили на ключови институции“,
Оперативна програма „Добро управление“
По покана на Фондация ПРИЗМА – Ангажираност и иновации, чието основаване ЦИИ
подпомогна, беше подготвено и подадено проектно предложение „Граждански
профили на ключови институции“ по Оперативна програма „Добро управление“.
Проектът е създаден в отговор на ускореното глобално развитие и ангажиментите
поела към бъдещите поколения, с които Европа и България адресират актуалните
предизвикателства използван специализирания сайт http://e-government.bg като
приобщаваща цифрова платформа, представляваща граждански профили на ключови
публични институции, включващи три основни компонента: достъпна и разбираема
институционална информация; области на компетентност (вкл. предоставяни услуги); и
екологичен отпечатък.

Обобщение:
През 2021 г. ЦИИ продължи работата си предимно в електронна среда, завърши
успешно текущите си проекти и задълбочи сътрудничеството си с партньорски
организации. Порталът за данни, създаден с финансовата подкрепа на ОП Добро
управление, продължава да функционира и да разширява своя обхват. Бяха планирани
поредица от нови инициативи, които очакват своята реализация.
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, но има готовност за наемане на екип на трудови договори за
изпълнението на дейности, когато програмата-донор предвижда това. Финансовото му
състояние е стабилно.

