Информация за проекта
Номер и дата на договора
Заглавие на проекта

№ КП-06 ДК2/3 /30.03.2021 г.
„Кризата с Covid-19 и бъдещето на либералнодемократичните конституционни модели“
Тематично направление
Социални, психологически, правни, културни,
образователни, етични и други аспекти на мерките,
въведени в различни държави с цел ограничаване
разпространението на вируса.
Начало на проекта
30.03.2021 г.
Продължителност (месеци) 24 месеца
Базова организация
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Ръководител на проекта

Проф. д-р Даниел Вълчев
Email: dvalchev@uni-sofia.bg

Лице за контакт

Интернет страница

Доц. д-р Симеон Гройсман
Email: groysman@uni-sofia.bg
https://law.uni-sofia.bg/bg/nauka/nauchni-proekti/krizatas-covid-19-i-bdescheto-na-liberalno-demokratichnitekonstitucionni?absolute=1

Кратко научнопопулярно описание на целите на проекта (до 1500 символа):
Проектът „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните
конституционни модели“, осъществяван от екип на български и чуждестранни учени
с ръководител проф. д-р Даниел Вълчев, изследва въздействието на пандемията върху
демократичните институции и гражданското общество в България и в Европа.
Започналата през 2020 г. пандемия създаде големи предизвикателства пред
развитието на демократичните общества. Справянето с произтичащите от
разпространението на Covid-19 здравни, икономически и социални проблеми изисква
вземането на управленски решения въз основа на експертни познания. Същевременно
демократичните институции (правителство, парламент, съд) са затруднени от нуждата
да вземат бързи и ефективни решения въз основа на ограничени ресурси. В редица
случаи се поставя въпросът, доколко противоепидемичните режими съответстват на
стриктните рамки, диктувани от върховенството на правото.
Проектът ще анализира взаимодействието между обществото и държавните органи в
борбата с пандемията и нейните последици, комбинирайки правно и социологическо
познание. Ще бъде направен анализ на социалните нагласи в България и ще се даде
правна оценка на действията на националните власти. Изводите от текущите процеси
(2020-2022 г.) ще бъдат използвани, за да се разгледат последствията и перспективите
за демократичната система в България.
Чуждестранните участници в екипа ще направят сравнителен анализ на ситуацията
във важни държави − Италия, Гърция, Полша и Унгария. По този начин българските
социални процеси и вземаните правно-политически решения, ще могат да бъдат
сравнени с тези в една от най-развитите и силно пострадали европейски страни
(Италия), както и с държави със сходни условия и проблеми (Унгария, Гърция,
Полша).
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