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МЕМОРАНДУМ  ЗА  СЪТРУДНИЧЕСТВО  МЕЖДУ  БЪЛГАРСКИЯ  БЕЖАНСКИ  СЪВЕТ  И 
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ БЕ ПОДПИСАН ДНЕС

София, 25 септември /БТА/

    Меморандум за сътрудничество между Българския бежански съвет и Държавната агенция 
за  бежанците  при  Министерския  съвет  бе  подписан  днес  по  време  на  международната 
конференция в София на тема "Укрепване на закрилата на бежанците в България".
    Конференцията е част от проекта, финансиран от Министерството на външните работи на 
Холандия по програма за социална трансформация МАТРА. Проектът има за цел да развие 
организационния  и  институционален  капацитет  на  Българския  бежански  съвет,  който 
обединява  четирите  неправителствени  организации  -  Български  червен  кръст,  "Каритас 
България", Българския хелзинкски комитет и Асоциацията за интеграция на 
бежанци и мигранти.
    По проекта са предвидени дейности, обучения и организация на семинари и конференции, 
които имат за цел да  подобрят  уменията  и знанията  на  НПО за  набиране на  средства, 
застъпничество и работа с медиите, както и подобряването на диалога с държавните 
институции. Проектът трябва да приключи на 30 септември 2010 г. като за осъществяването 
му от холандското правителство са отпуснати около 250 000 евро. 
    С подписването на меморандума за сътрудничество между Българския бежански съвет и 
Държавната агенция за бежанците при МС се определят общи цели и приоритети, засилва 
се  партньорството  и  взаимодействието  между  специализирания  държавен  орган  по 
въпросите  на  бежанците  и  неправителствените  организации,  работещи  с  бежанци,  каза 
председателят на Българския бежански съвет Кина Събева. 
    Тя добави,  че програмата МАТРА повече от 10 години оказва техническа помощ на 
българската държава и неправителствени организации за развитие на техния капацитет, а 
работата  по  новия  проект  ще  бъде  привилегия  и  голяма  отговорност  за  Българския 
бежански  съвет.  Надяваме  се  да  укрепим  вече  съществуващата  система  за  закрила  на 
бежанците,  да  задълбочим  партньорството  между  НПО  и  държавните  институции,  и  да 
променим обществените нагласи сред българското общество към проблемите на бежанците, 
каза Събева.
    Споразуменията по меморандума за сътрудничество  ще бъдат  елемент от  цялостно 
изградена  стратегия  за  прилагането  на  приетите  и  ратифицирани  от  България 
международни актове, отнасящи се до лицата, търсещи закрила, бе посочено в 
приветствието на председателя на  Държавната агенция за бежанците при МС Светослав 
Мичев.



    Защитата на бежанците е проблем с нарастващо значение след присъединяването на 
България  към  ЕС  от  гледна  точка  на  постоянно  увеличаващия  се  брой  на  молбите  за 
убежище, ролята на страната като външна граница на ЕС и прилагането на европейското 
законодателство в тази област, каза посланикът на Холандия в България Вилем ван Ее. 
    Той посочи, че проектът, финансиран от холандската страна, ще помогне за осъзнаването 
на проблема и ще даде основа на НПО да се справят с него в условията на европейското 
членство. 
    В  навечерието  на  своята  130-годишнина  можем  да  кажем,  че  БЧК  е  най-голямата 
хуманитарна  организация  в  България,  каза  председателят  на  БЧК  Христо  Григоров. 
Наличието  на  регионална  структура  във  всички  областни  центрове  ни  позволява 
децентрализиране на дейността и работа с бенефициентите по 
места, посочи той. 
    Познаваме проблемите  на  бежанците  не  само от  практическата  ни  работа,  но  и  от 
участието ни в международни граждански организации, каза Светлана Гьорева от "Каритас 
България". Тя посочи, че организацията се стреми да има конструктивен диалог с
 държавните  институции,  за  да  изпълнява  по-добре  дейностите  си.  "Каритас  България" 
насочва  работата  си  не  само към проблемите  на  бежанците,  но  и  на  мигрантите,  и  им 
предоставя правни услуги, добави Гьорева. 
    Председателят на Българския хелзинкски комитет Красимир Кънев отбеляза значението 
на предоставянето на правни услуги на бежанците и посочи, че това трябва да стане обект и 
на държавна политика. Маринела Радева, председател на Асоциацията за интеграция на 
бежанци и мигранти, посочи, че е изключително важно НПО да помогнат на държавата да 
установи проблемите, свързани с бежанците, като НПО да участват и в изготвянето на 
законодателни промени в тази област.
    По данни на Държавната агенция за бежанците, в периода 1993-2008 г. са подадени 16 
779 молби за придобиване на статута бежанец, като от тях отхвърлени са 11 212, а статут на 
бежанец е предоставен на 1443 лица. 
    Най-много молби се подават от Афганистан - 5 490, от Ирак - 3 715, от Армения - 1 704, от 
Иран  -  786,  от  Сърбия  и  Черна  Гора  -  770,  сочат  данните  на  агенцията.  Молби  за 
предоставяне на бежански статут са подавани и от Нигерия, Алжир, Турция, Бангладеш. За 
същия период и 590 души без гражданство са подали молби за получаване на бежански 
статут в България.
    За първите 7 месеца на 2008 г. в страната са подадени молби за статут бежанец от 216 
иракчани,  45  арменци,  36  афганистанци,  13  сирийци,  12  иранци,  12  нигерийци,  12 
сомалийци, 10 граждани на Шри Ланка, 8 китайци, 8 суданци и 35 човека без гражданство, 
показват данните на агенцията. /МБ/

/НЖ/



 

Стартира  международен  проект  за  укрепване  на  закрилата  и  интеграцията  на 
бежанците в България 
25 септември 2008, четвъртък 14:44 
 
На  25  септември  2008г.  в  София  се  проведе  международна  конференция  на  тема 
„Укрепване на закрилата за бежанците в България”,  която е част от наскоро започналия 
межуднароден проект,  финансиран от  Министерството  на  външните  работи  на  Кралство 
Нидерландия, по програма за социална трансформация МАТРА. 
Проектът  има  за  цел  да  развие  организационния  и  институционален  капацитет  на 
Българския бежански съвет. Българският бежански съвет обединява капацитета и опита на 4 
авторитетни български неправителствени организации - Български червен кръст,  Каритас 
България, Български хелзински комитет и Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти. 
Заедно те работят за подпомагането на държавата в дейностите по осигуряване закрила на 
бежанците и на други категории лица, нуждаещи се от международна защита в Република 
България.  Проектът  приключва  на  30  септември  2010г.,  като  за  реализацията  му  от 
Холандското  правителство  са  отпуснати  около  250  000  евро.  Предвидени  са  дейности, 
обучения  и  организации  на  семинари  и  конференции,  които  имат  за  цел  да  подобрят 
уменията и знанията на НПО за фондонабиране, застъпничество, работа с медиите, както и 

http://www.focus-press.net/index.php


да подобрят диалога с държавните институции в лицето на ДАБ, МВР, Гранична полиция, 
МТСП, МОН, МЗ и със сдружения на гражданското общество при решаване проблемите на 
бежанците у нас. 
По  време  на  конференцията  беше  подписан  Меморандум  за  сътрудничество  между 
Българския бежански съвет и Държавната агенция за бежанците при МС. 
На събитието присъстваха Н. Пр. Вилем ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия у нас, 
Светослав Мичев, председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет 
Катрин Aмон Шарп, представител на ВКБООН в България Хари ван ден Берг, председател 
на Холандски съвет за бежанците, Кина Събева, председател на Български бежански съвет, 
както и други представители на държавни институции, неправителствени и международни 
организации с компетенции в сферата на убежището и бежанците. 
„Споразуменията в подписания днес Меморандум са крачка напред в посока на съвместната 
работа на Държавната агенция за бежанците с неправителствените организации. Усилията 
ни  за  укрепване  на  закрилата  и  интеграцията  на  бежанците  у  нас  ни  правят  отговорна 
европейска държава, която има активна политическа роля в развитието на света”, коментира 
Светослав Мичев, председател на ДАБ. 
„Хората,  търсещи закрила от политически  конфликти  и  военни режими в България имат 
нужда от комплексна правна, социална и здравна помощ. Работата ни като сдружение на 
неправителствени организации е насочена не само към осигуряване на такава помощ, но и 
към утвърждаване в обществото на основополагащи ценности каквито са защитата правата 
на човека и хуманизма. Вярвам, че усилията ни имат значение не само за прякото спасяване 
на  отделни  човешки съдби,  но  и  могат  да  спомогнат  за  възпитаване  у  младите  хора  в 
България на толерантност и съпричастност ”, сподели председателят на Бежанския съвет 
Кина Събева. 
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16 779 души са поискали да бъдат бежанци в България
25.09.2008

В периода 1993 – 2008г. са подадени 16 779 молби за придобиване на статут на бежанец в 
България.  Молбите  на  11  212  души  са  били  отхвърлени  от  българското  правителство. 
Статут на бежанец е даден на 1443 лица. Това стана ясно на конференция „Укрепване на 
закрилата за бежанците в България”,която се проведе днес в София. 
Най-много  молби  се  подават  от  Афганистан  –  5  490,  следвани  от  Ирак  –  3  715  души, 
Армения – 1 704 души, Иран – 786 души, Сърбия и Черна гора – 770 души, Нигерия – 472 
души, Алжир – 357 души, Турция – 350 души, Бангладеш – 292 души. Почти 590 души без 
гражданство  са  подали молби в  Агенцията  през  същия  период.  Само за първите  седем 
месеца на 2008г. в страната ни са подадени молби за статут на бежанци от 216 иракчани, 45 
арменци, 36 афганистанци, 13 сирийци, 12 иранци, 12 нигерийци, 12 сомалийци, 10 души от 
Шри Ланка, 8 китайци, 8 суданци и 35 човека без гражданство. Най-честите причини, поради 
които хората бягат са политически, военни конфликти и масови насилия. В немалка степен 
бежанците  са  хора  с  позиция,  които  критикуват  авторитарни режими  или злоупотреба  с 
власт  на  местни  лидери,  отстояват  общочовешки  ценности.  Интересен  е  фактът,  че  в 
графата „бежанци” нерядко попадат именно представителите на медиите, тъй като в редица 
от страните, от които идват те, има тежка цензура, забрана на свободата на словото или 
пълното  й  незачитане  от  страна  на  политически  и  военни  фракции.  На  конференцията 
присъстваха Вилем ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия у нас, Светослав Мичев, 
председател  на  Държавна  агенция  за  бежанците  при  Министерски  съвет;  Катрин  Aмон 
Шарп, представител на ВКБООН в България; Хари ван ден Берг, председател на Холандски 
съвет за бежанците, Кина Събева, председател на Български бежански съвет, както и други 
представители на държавни институции, неправителствени и международни организации с 
компетенции в сферата на убежището и бежанците.
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Започва конференция за бежанците
дата : 
25 Септември 2008 г. 7:18 ч.галерия 

Защитата  на  бежанците  е  проблем  с  нарастващо  значение  след  присъединяването  на 
България  към  ЕС  от  гледна  точка  на  постоянно  увеличаващия  се  брой  на  молбите  за 
убежище,  важната  роля  на  страната  като  външна  граница  на  ЕС  и  прилагането  на 
европейското законодателство в тази област. Снимка: ЕРА/БГНЕС 
        Днес от 10.00 часа в Хотел Вега на бул."Г.М. Димитров"75,  Н.Пр. Вилем ван Ее, 
посланик на Кралство Нидерландия в България, ще приветства международна конференция, 
поставяща началото на проект за "Укрепване закрилата на бежанците в България". 
Проектът се изпълнява от Българския бежански съвет в тясно сътрудничество с Холандския 
съвет  за  бежанците  и  финансовата  подкрепа  на  програма  МАТРА  на  холандското 
министерството на външните работи. 

http://www.actualno.com/


Целта  на  проекта  е  укрепване  на  институционалния  капацитет  на  Българския  бежански 
съвет  като  сдружение  на  неправителствените  организации,  подпомагащи  бежанците  и 
надежден партньор на правителствените институции, работещи в тяхна защита и подкрепа. 
За период от две години проектът предвижда дейности за подобряване на партньорството 
между Българския бежански съвет и членуващите в него организации, усъвършенстване на 
уменията  на  организациите  по  планиране  и  набиране  на  средства  и  подобряване  на 
институционалния диалог при решаване на проблемите на бежанците у нас. 
Защитата  на  бежанците  е  проблем  с  нарастващо  значение  след  присъединяването  на 
България  към  ЕС  от  гледна  точка  на  постоянно  увеличаващия  се  брой  на  молбите  за 
убежище,  важната  роля  на  страната  като  външна  граница  на  ЕС  и  прилагането  на 
европейското законодателство в тази област.



Започва конференция за бежанците

25.09.2008

Днес от 10.00 часа в Хотел Вега на бул."Г.М. Димитров"75, Н.Пр. Вилем ван Ее, посланик на 
Кралство Нидерландия в България, ще приветства международна конференция, поставяща 
началото на проект за “Укрепване закрилата на бежанците в България”. 
Проектът се изпълнява от Българския бежански съвет в тясно сътрудничество с Холандския 
съвет  за  бежанците  и  финансовата  подкрепа  на  програма  МАТРА  на  холандското 
министерството на външните работи. Целта на проекта е укрепване на институционалния 
капацитет  на  Българския  бежански  съвет  като  сдружение  на  неправителствените 
организации,  подпомагащи  бежанците  и  надежден  партньор  на  правителствените 
институции,  работещи  в  тяхна  защита  и  подкрепа.  За  период  от  две  години  проектът 
предвижда дейности за подобряване на партньорството между Българския бежански съвет и 
членуващите  в  него  организации,  усъвършенстване  на  уменията  на  организациите  по 
планиране  и  набиране  на  средства  и  подобряване  на  институционалния  диалог  при 
решаване  на  проблемите  на  бежанците  у  нас.  Защитата  на  бежанците  е  проблем  с 
нарастващо  значение  след  присъединяването  на  България  към  ЕС  от  гледна  точка  на 
постоянно увеличаващия се брой на молбите за убежище, важната роля на страната като 
външна  граница  на  ЕС  и  прилагането  на  европейското  законодателство  в  тази  област. 
/БГНЕС
БГНЕС



Започва конференция за бежанците
Actualno.com, 25.09.2008 07:18 ч.

Днес от 10.00 часа в Хотел Вега на бул."Г.М. Димитров"75,  Н.Пр. Вилем ван Ее, посланик на 
Кралство Нидерландия в България, ще приветства международна конференция, поставяща 
началото  на  проект  за  "Укрепване  закрилата  на  бежанците  в  България".  Проектът  се 
изпълнява от Българския бежански съвет в тясно сътрудничество с Холандския съвет за 
бежанците и финансовата подкрепа на програма МАТРА на холандското министерството на 
външните  работи.  Целта  на  проекта  е  укрепване  на  институционалния  капацитет  на 
Българския  бежански  съвет  като  сдружение  на  неправителствените  организации, 
подпомагащи бежанците и надежден партньор на правителствените ... 

http://www.medianet.bg/news/sources/4.html
http://www.actualno.com/


16 779 души са поискали да бъдат бежанци в България
25.09.2008

В периода 1993 – 2008г. са подадени 16 779 молби за придобиване на статут на бежанец в 
България.  Молбите  на  11  212  души  са  били  отхвърлени  от  българското  правителство. 
Статут на бежанец е даден на 1443 лица. Това стана ясно на конференция „Укрепване на 
закрилата за бежанците в България”,която се проведе днес в София. 
Най-много  молби  се  подават  от  Афганистан  –  5  490,  следвани  от  Ирак  –  3  715  души, 
Армения – 1 704 души, Иран – 786 души, Сърбия и Черна гора – 770 души, Нигерия – 472 
души, Алжир – 357 души, Турция – 350 души, Бангладеш – 292 души. Почти 590 души без 
гражданство  са  подали молби в  Агенцията  през  същия  период.  Само за първите  седем 
месеца на 2008г. в страната ни са подадени молби за статут на бежанци от 216 иракчани, 45 
арменци, 36 афганистанци, 13 сирийци, 12 иранци, 12 нигерийци, 12 сомалийци, 10 души от 
Шри Ланка, 8 китайци, 8 суданци и 35 човека без гражданство. Най-честите причини, поради 
които хората бягат са политически, военни конфликти и масови насилия. В немалка степен 
бежанците  са  хора  с  позиция,  които  критикуват  авторитарни режими  или злоупотреба  с 
власт  на  местни  лидери,  отстояват  общочовешки  ценности.  Интересен  е  фактът,  че  в 
графата „бежанци” нерядко попадат именно представителите на медиите, тъй като в редица 
от страните, от които идват те, има тежка цензура, забрана на свободата на словото или 
пълното  й  незачитане  от  страна  на  политически  и  военни  фракции.  На  конференцията 
присъстваха Вилем ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия у нас, Светослав Мичев, 



председател  на  Държавна  агенция  за  бежанците  при  Министерски  съвет;  Катрин  Aмон 
Шарп, представител на ВКБООН в България; Хари ван ден Берг, председател на Холандски 
съвет за бежанците, Кина Събева, председател на Български бежански съвет, както и други 
представители на държавни институции, неправителствени и международни организации с 
компетенции в сферата на убежището и бежанците. /БГНЕС
БГНЕС



София  
Източник: БТА                                

Международна  конференция  "Укрепване  на  закрилата  на  бежанците  в  България"  ще  се 
състои днес в хотел "Вега" в столицата, съобщиха от Българския бежански съвет, който с 
подкрепата  на  посолството  на  Холандия  в  България  организира  форума.  В  рамките  на 
форума  ще бъде  подписан  Меморандум  за  сътрудничество  между  Българския  бежански 
съвет  и  Държавната  агенция  за  бежанците  за  укрепване  закрилата  на  бежанците  в 
България. 



Предстоящо на 25 септември  
24 09 2008 

Заседава НС; МС; СОС; обсъждат презастрояването и посегателствата върху природата и 
маргинализацията;  България  става  домакин  на  Генералната  асамблея  на  Европейската 
анти-бедност мрежа; започва Втори Салон на книгата – Варна 2008. 
Редовното заседание на правителството ще се проведе от 10:00 ч.
Парламентът ще проведе редовното си заседание в 9.00 часа.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичен общински съвет.
Министерството  на  здравеопазването  съвместно  със  Световната  здравна  организация  и 
Националния център по опазване на общественото здраве организира кръгла маса на тема 
„Модели на акредитация на здравните услуги и тяхната роля за подобряване на качеството 
и безопасността на пациента”. Форумът ще се проведе на 25 и 26 септември 2008 г. от 9.00 
часа в „Дедеман София Принсес Хотел” в гр. София.
В 10.30 часа на церемония в Гербовата зала на “Дондуков” 2 президентът Георги Първанов 
ще връчи орден “Стара планина”  – първа степен на Бертил Рут -  посланик на Кралство 
Швеция у нас.



В Аулата на Националния център по трансфузионна хематология, ще се проведе 48-тата 
Национална конференция по трансфузионна хематология, която за първи път ще бъде под 
патронажа  на  министъра  на  здравеопазването.  Конференцията  ще  бъде  открита  на  25 
септември в 10.00 ч.
По повод визитата на президент на Световната медицинска асоциация д-р Джон Снедaл 
Български  лекарски  съюз  организира  пресконференция  от  12:00ч.  в  х-л  „Феста  Барсело 
премиум” в София.
111-ти състав на СРС, с председател Николай Николов ще разгледа на второ заседание от 
10.00  часа  наказателно  дело  от  общ  характер,  заведено  срещу  психиатъра  Руслан 
Терзийски.
Втори ден продължава откритият дебат за изграждане на обществена и PR-кампания за 
осведомяване на гражданите относно правата на пострадалите от престъпления, който се 
провежда в Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф” № 14, София от 
9.30 часа.



16 779 души са поискали да бъдат бежанци в България
дата :
 25 Септември 2008 г. 16:06 ч.
Най-много молби се подават от Афганистан,  следвани от Ирак,  Армения,  Иран,  
Сърбия и Черна гора, Нигерия, Алжир, Турция и Бангладеш 

      
В периода 1993-2008г. са подадени 16 779 молби за придобиване на статут на бежанец в 
България. 
Молбите  на  11  212  души  са  били  отхвърлени  от  българското  правителство.  Статут  на 
бежанец е даден на 1443 лица,  стана ясно на конференция "Укрепване на закрилата за 
бежанците в България", която се проведе днес в София. 

http://www.actualno.com/


Най-много молби се подават от Афганистан - 5 490, следвани от Ирак - 3 715 души, Армения 
- 1 704 души, Иран - 786 души, Сърбия и Черна гора - 770 души, Нигерия - 472 души, Алжир - 
357 души, Турция - 350 души, Бангладеш - 292 души. 
Почти 590 души без гражданство са подали молби в Агенцията през същия период. 
Само за първите седем месеца на 2008г. в страната ни са подадени молби за статут на 
бежанци  от  216  иракчани,  45  арменци,  36  афганистанци,  13  сирийци,  12  иранци,  12 
нигерийци, 12 сомалийци,  10 души от Шри Ланка,  8 китайци, 8 суданци и 35 човека без 
гражданство.
Най-честите  причини,  поради  които  хората  бягат,  са  политически,  военни  конфликти  и 
масови насилия. 
В не малка степен бежанците са хора с позиция, които критикуват авторитарни режими или 
злоупотреба с власт на местни лидери, отстояват общочовешки ценности. 
Интересен е фактът, че в графата "бежанци" нерядко попадат именно представителите на 
медиите, тъй като в редица от страните, от които идват те, има тежка цензура, забрана на 
свободата  на  словото  или  пълното  й  незачитане  от  страна  на политически  и  военни 
фракции. 
На конференцията присъстваха Вилем ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия у нас, 
Светослав Мичев, председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет: 
Катрин Aмон Шарп, представител на ВКБООН в България: Хари ван ден Берг, председател 
на Холандски съвет за бежанците Кина Събева, председател на Български бежански съвет, 
както и други представители на държавни институции, неправителствени и международни 
организации с компетенции в сферата на убежището и бежанците.    
  



16 779 души са поискали да бъдат бежанци в България

25.09.2008 15:43

В периода 1993 – 2008г. са подадени 16 779 молби за придобиване на статут на бежанец в 
България.  Молбите  на  11  212  души  са  били  отхвърлени  от  българското  правителство. 
Статут на бежанец е даден на 1443 лица. Това стана ясно на конференция „Укрепване на 
закрилата  за  бежанците  в  България”,която  се  проведе  днес  в  София.  
Най-много  молби  се  подават  от  Афганистан  –  5  490,  следвани  от  Ирак  –  3  715  души, 
Армения – 1 704 души, Иран – 786 души, Сърбия и Черна гора – 770 души, Нигерия – 472 



души, Алжир – 357 души, Турция – 350 души, Бангладеш – 292 души. Почти 590 души без 
гражданство  са  подали  молби  в  Агенцията  през  същия  период.  
Само за първите седем месеца на 2008г. в страната ни са подадени молби за статут на 
бежанци  от  216  иракчани,  45  арменци,  36  афганистанци,  13  сирийци,  12  иранци,  12 
нигерийци, 12 сомалийци,  10 души от Шри Ланка,  8 китайци, 8 суданци и 35 човека без 
гражданство.  
Най-честите  причини,  поради  които  хората  бягат  са  политически,  военни  конфликти  и 
масови  насилия.  В  немалка  степен  бежанците  са  хора  с  позиция,  които  критикуват 
авторитарни режими или злоупотреба с власт на местни лидери, отстояват общочовешки 
ценности.  
Интересен е фактът, че в графата „бежанци” нерядко попадат именно представителите на 
медиите, тъй като в редица от страните, от които идват те, има тежка цензура, забрана на 
свободата  на  словото  или  пълното  й  незачитане  от  страна  на  политически  и  военни 
фракции.  
На конференцията присъстваха Вилем ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия у нас, 
Светослав Мичев, председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет; 
Катрин Aмон Шарп, представител на ВКБООН в България; Хари ван ден Берг, председател 
на Холандски съвет за бежанците, Кина Събева, председател на Български бежански съвет, 
както и други представители на държавни институции, неправителствени и международни 
организации с компетенции в сферата на убежището и бежанците. /БГНЕС



17 хил. души поискали да са бежанци у нас
26.09.2008г, стр. 4, в. Монитор

 
16 779 души са поискали да бъдат бежанци в България 
за  периода  1993-2008  г.  Това  стана  ясно  на 
конференция „Укрепване на закрилата за бежанците в 
България”, която се проведе вчера в София. Молбите на 
11  212  души  са  били  отхвърлени  от  българското 
правителство. Статут на бежанец е даден на 1443 лица. 
Само за първите седем месеца на 2008 г. в страната ни 
са подадени 407 молби за статут на бежанци, обясниха 
специалисти. Най-честите причини, поради които хората 
бягат,  са  политически,  военни  конфликти  и  масови 
насилия.  В  немалка  степен  бежанците  са  хора  с 
позиция,  които  критикуват  авторитарни  режими  или 
злоупотреба  с  власт  на  местни  лидери,  отстояват 
общочовешки ценности.



Публикувано на 29 Септември 2008 в 12:39 BG

БЪЛГАРИЯ УСЪВЪРШЕНСТВА ЗАКРИЛАТА И ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ В 

СТРАНАТА 

Наскоро  в  София  стартира  двугодишен  международен  проект  за  укрепване  на 
закрилата  и интеграция на  бежанци в България на  стойност  от  250  хиляди евро, 
отпуснати от правителството на Холандия. Проектът цели да развие капацитета на 
Българския  бежански  съвет,  обединяващ  четири  авторитетни  наши 



неправителствени  организации  с  над  15-годишен  опит  като  партньори  на  ООН  - 
Български  червен  кръст,  Каритас  България,  Български  хелзински  комитет  и 
Асоциация  за  интеграция  на  бежанци  и  мигранти.  Това  ще  става  чрез  обучения, 
семинари и дейности за подобряване на уменията и знанията на организациите за 
фондонабиране, застъпничество, работа с медиите и по-добър диалог с държавните 
институции. 

По данни на Държавната агенция за бежанците у нас в периода 1993 – 2008 г. са подадени 
близо 17 хиляди молби за придобиване на статут на бежанец. От тях над 11 хиляди са 
отхвърлени,  а  е  предоставен  статут  на  бежанец  на  над  1440  лица.  Най-много  са 
подадените молби от Афганистан и Ирак, следвани от Армения, Иран, Сърбия и Черна 
гора, Нигерия, Алжир, Турция и пр. Само за първите седем месеца на 2008 г. в страната 
молби за статут на бежанци са подали над 400 души. Най-честите причини, поради които 
хората бягат от своите страни, са политически, военни конфликти и масови насилия. Често 
бежанци са хора, които критикуват авторитарни режими или злоупотреба с власт на местни 
лидери,  отстояват  общочовешки  ценности.  Нерядко  в  тази  графа  попадат  журналисти, 
заради  тежка  цензура,  забрана  на  свободата  на  словото  и  риска  от  преследване  в 
родината им.

Според председателя на Български бежански съвет Кина Събева,  хората,  които търсят 
закрила в България, имат нужда от комплексна правна, социална и здравна помощ, но и от 
толерантност, за да могат пълноценно да се интегрират. „Най-важното е с общи усилия да 
усъвършенстваме системата на убежище в България, за да може тя да отговори на новите 
предизвикателства и изисквания на ЕС и международните стандарти в тази област” – каза 
в интервю за Радио България Кина Събева.

„Българското законодателство е хармонизирано с европейските директиви в сферата на 
убежището и бежанците – посочи още тя. - Досега България бе подпомагана от ООН, за да 
изпълнява  международно  приетите  си  ангажименти  за  бежанците.  Сега  държавата  и 
неправителственият  сектор трябва  да се  пренастроят  към работа в  новите  условия  на 
членството на България в ЕС, в т.ч. и за усвояване на еврофондовете, които подпомагат 
държавата и НПО-сектора за работата с бежанците,  както и търсещите убежище лица. 
Бежанците  идват  в  България  без  документи.  Те се  нуждают не  само  от  международна 
закрила или осигурен правен статут за престоя им тук, но и от целия диапазон нужди за 
съществувание. Те получават права на български граждани, но трудно се адаптират към 
изискванията по многото нормативни документи, отнасящи се за българските граждани, в 
т.ч. и достъпа им до медицинско обслужване, образование, курсове по български език.”  

„Националната  програма  за  интеграция  е  нещо  много  хубаво,  но  осигурява  някакво 
финансиране  за  определен  брой  дейности  –  посочи  в  интервю  за  Радио  България 
Светлана Гьорева, ръководител „Социални дейности” в Каритас България. - А за да станат 
наистина тези хора част от нашето общество, трябва да бъдат напълно интегрирани в него 
във  всички  сфери  и  услуги,  ползвани  от  нас  като  български  граждани.  Ние  вече  ги 
включваме  в  наши  услуги,  съществуващи  от  години  и  разработени  за  българските 



граждани.  Например,  домашните  грижи  за  уязвими  групи-бежанци  -  възрастни,  хора  с 
тежки заболявания. Както медицинските сестри и социалните работници отиват в домовете 
на  хора  от  България  в  такава  ситуация,  така  те  посещават  и  бежанци,  на  които 
предоставят социални и здравни услуги. Ние сме толерантно общество като цяло, но у нас 
все още има известни резерви към бежанците. Например, при приемане на работа. Това е 
и  една  от целите  на Български бежански  съвет.  А  именно,  да  променим нагласите  на 
българите, за да разберат, че бежанците са хора като нас и имат потенциал и място у нас. 
Не бива да се подхожда с резерви към тях.”

Татяна Обретенова


