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             БЪЛГАРСКИ БЕЖАНСКИСЪВЕТ

Проект ”Укрепване закрилата на бежанците в България”

Финансиран от Министерството на външните работи на Нидерландия по 
програма за Социална трансформация ( МАТРА )

НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

София, 25 септември 2008 г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

9.30  - 
10.00

Регистрация и кафе

Встъпителна сесия – 10.00 – 12.00

Водещ: Деница Сачева

10.00-
10.30   

Откриване:

 Кина Събева , председател на Български бежански съвет 
 Светослав Мичев, председател на  Държавна агенция за бежанците 

при Министерски съвет

Подписване  на  Меморандум за  сътрудничество  между  Българския  бежански 
съвет и Държавната агенция за бежанците  за укрепване закрилата на бежанците в 
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България

10.30-
11.00   

Приветствия от :

 н.пр.г-н Вилем ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия в София
 Хари ван ден Берг, председател  на Холандския съвет за бежанци
 Катрин Амон Шарп, представител на ВКБООН в България

11.00-
12.00

Укрепване капацитета на Бежанския съвет и организациите членки 

и  сътрудничеството  с  държавните  институции  за  закрила  и 
интеграция на бежанците  

Представяне позициите на организациите членки:

 Христо Григоров, председател на Български  червен кръст
 Красимир Кънев, председател на  Български хелзински комитет
 Светлана Гьорева, Каритас България
 Маринела  Радева,  председател  на  Асоциация  за  интеграция  на 

бежанци и мигранти, член на ББС

Представяне позицията на Холандския съвет за бежанци

 Диеуерке Лойтен, координатор международни проекти

12.00–
13.30

Обяд

ВТОРА СЕСИЯ  13.30 – 15.00

Сътрудничество с институциите за осигуряване достъп до закрила на 
бежанците

Модератор: Илияна Савова, директор, Правна защита на бежанци и мигранти, 
Български хелзински комитете

 Представяне позицията на Върховния комисарият за бежанците на ООН,  
Катрин Хамон Шарп, представител на ВКБООН в България

 Представяне позицията на Държавната агенция за бежанците при МС 
    Румен Сяров,   Директор,  “Методика на производството и ПП”  на Държавна 
агенция за бежанците
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 Представяне позицията на Министерството на вътрешните работи ,  
Стефан Христов, директор на дирекция “Миграция”  

 Представяне позицията на НПО
   Мариана Стоянова,  Ръководител „Бежанско  Мигрантска  служба”  ,  Български 
червен кръст

 Представяне възможностите на проекта по проблема,
Кина Събева, председател на Български бежански съвет

Дискусия

15.00-15.30 Кафе пауза 

ТРЕТА СЕСИЯ  15.30 – 17.00

 Сътрудничество с институциите за интеграция на бежанци и мигранти

Модератор: Маринела Радева,председател на Асоциация за интеграция на 
бежанци и мигранти

 Представяне позицията на Държавната агенция за бежанците, 
  Валентина  Коева,   главен  експерт,  Интеграционен  център  за  бежанци, 
Държавната агенция за бежанците

 Представяне позицията на Върховния комисарият за бежанците на ООН,  
Татяна Вълчанова, програмен директор на ВКБООН в България

 Представяне позицията на Министерството на труда и социалната политика
Владимир  Калчев,дирекция  ”Свободно  движенние  на  хора,миграция   и 
интеграция”, МТСП

 Представяне позицията на НПО 
Светлана Гьорева,  Каритас България

 Представяне  възможностите  по  националната  програма  на  Европейски 
бежански фонд 

Вера  Захариева,  Началник  отдел  ”Европейски  бежански  фонд”,  Държавна 
агенция за бежанците

 Представяне възможностите на проекта по проблема,
Кина Събева, председател на Български бежански съвет

Дискусия

17.00-18.00 Коктейл
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Кина Събева 
Председател на Български бежански съвет 

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

От името на Българския бежански съвет ви приветствам с добре дошли 
на  международната  конференция  за  представяне  на  проект  „Укрепване  на 
закрилата  на  бежанците  в  България”,  финансиран  от  Министерство  на 
външните  работи  на  Кралство  Нидерландия  по  Програма  за  социална 
трансформация „МАТРА”.

Бих  искала  да  изкажа  специална  благодарност  на  Негово 
превъзходителство г-н Вилем ван Ее - посланик на Кралство Нидерландия за 
значимата  помощ  и  подкрепа,  която  получава  системата  за  закрила  на 
бежанците  в  Република  България,  чрез  финансирането  на  този  съвместен 
проект между Холандския съвет за бежанците и Българския бежански съвет.

Повече от 10 години Програма „МАТРА” оказва техническа и финансова 
помощ  на  българската  държава  и  по  -  специално  на  българските 
неправителствени организации за развитие на техния капацитет и създаване на 
условия за устойчиво развитие. Насърчаването на сътрудничеството и обмена 
на знания, умения и добри практики между неправителствените организации от 
Кралство  Нидерландия  и  Република  България,  съвпада  с  най  –  важните 
приоритети на Програмата за социална трансформация (МАТРА)

Използвам  възможността  да  благодаря  на  г-н  Хари  ван  ден  Берг  – 
председател на Холандския съвет за бежанците за усилията,  партньорството и 
безрезервната подкрепа, оказана на Българския бежански съвет.   

За нас е привилегия и отговорност да бъдем партньор на Холандския 
съвет за бежанците в реализирането на проект „Укрепване на закрилата на 
бежанците в България”.  

Привилегия, защото Холандския съвет за бежанците има повече от 27 
години  опит  в  дейностите  по  закрила  на  бежанците;  има  изградено  име, 
авторитет  и  признание,   както  от  страна  на  правителството  на  Кралство 
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Нидерландия, така и сред професионалната общност в областта на бежанската 
закрила в Европа и света.

Отговорност, защото чрез реализирането на проекта ние се стремим:

• да укрепим вече съществуващата и развиваща се система за закрила 
на търсещите убежище и бежанците в България;

• да  развием  и  задълбочим  партньорството  между  държавните 
институции и неправителствени организации в работата по приемане 
и интеграция на бежанците;

• да променим обществените нагласи сред българското общество към 
проблемите на бежанците;

• да  развием  капацитета  на  неправителствените  организации, 
работещи с бежанци и превръщането им в един от стълбовете,  на 
които се крепи системата за закрила на бежанците в България.

Използвам  възможността  да  подчертая  голямата  роля  и  значение  на 
сътрудничеството  на  Българския  бежански  съвет  с  Върховния  комисар  на 
Организацията на обединените нации за бежанците, което е основа за развитие 
и  обогатяване  на  дейността  ни  в  полза  на  бежанците,  в  съответствие  с 
международните принципи и стандарти за защита правата на човека. 

Лично  благодаря  на  г-жа  Катрин  Амон  Шарп  –  Представител  на 
Върховния  комисар  за  бежанците  в  България  и  всички  колеги  от 
Представителството за тяхната ангажираност и подкрепа на нашата работа.

Днешният  ден е знаменателен за  Българския бежански съвет,  защото 
слага  началото  на  реализирането  на  проекта  „Укрепване   закрилата  на 
бежанците  в  България”,  но  също  така  е  знаменателен  от  гледна  точка  на 
институционализиране на сътрудничеството на Бежанския съвет с Държавната 
агенция  за  бежанците  при  Министерския  съвет.  С  подписването  на 
меморандума за сътрудничество, ясно се определят общите цели и приоритети 
на  двете  страни,  засилва  се  партньорството  и  взаимодействието  между 
специализирания  държавен  орган  по  въпросите  на  бежанците  в  Република 
България  и  неправителствените  организации,  работещи  с  бежанци.  За 
безрезервната подкрепа в това отношение и за ускоряването на процеса за 
подписване  на  Меморандум,  благодаря  лично  и  публично  на  г-н  Светослав 
Мичев, председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския 
съвет.

Проектът  „Укрепване  на  закрилата  на  бежанците  в  България”  стана 
възможен  благодарение  на  упоритата  и  всеотдайна  работа  на  колегите  от 
Холандския  съвет  за  бежанците  и  специално  на  г-жа  Диуерке  Лойтен  – 
мениджър на международни проекти, на колегите от Бежанско – мигрантската 
служба на Българския червен кръст, Програма „Правна защита на бежанци и 
мигранти” към Българския хелзински комитет, КАРИТАС България и Асоциация 
за интеграция на бежанци и мигранти и разбира се на ръководителите на тези 
организации – г-н Христо Григоров, председател на БЧК, г-н Красимир Кънев, 
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председател на  БХК,  г-н  Емануил  Паташев,  генерален секретар  на  Каритас 
България и г-жа Маринела Радева, председател на Асоциацията за интеграция 
на бежанци и мигранти.

Благодаря ви колеги за личния принос, вдъхновение и отговорност при 
разработването и спечелването на проекта! 

Благодаря  на  всички  приели  поканата  ни  да  участват  работата  на 
конференцията. 

Приемаме това като признание  за Бежанския съвет и организациите – 
членки  и  като ангажимент за  укрепване на сътрудничеството в общата ни 
работа  за  закрила  на  бежанците   в  контекста  на  промените,  настъпили  в 
България  след  присъдениняването   към  Европейския  съюз  и 
предизвикателствата пред националната система за закрила на бежанците за 
хармонизиране в съответствие с европейските и международни стандарти.

Уверена  съм,  че  Българският  бежански  съвет,  като  организация 
създадена от трите най - големи и влиятелни организации, работещи с бежанци 
в  България -  Българския  червен  кръст,  Българския  хелзински  комитет  и 
КАРИТАС  България  и  подкрепена  от  останалите  неправителствени 
организации,  работещи  с  бежанци  в  България,  притежава  компетентност, 
дългогодишен  опит,  воля  и  възможности  за  промяна  и  социални 
трансформации  в  българското  общество,  насочени  към  осигуряване  на 
ефикасна закрила и интеграция на бежанците. 

Работата  ни  като  сдружение  на  неправителствени  организации  е 
насочена  и  към  утвърждаване  в  обществото  на  основополагащи  ценности 
каквито са  защитата правата на човека и хуманизма. Вярвам, че усилията ни 
имат  значение  и  могат  да  спомогнат  за  изграждането   на  толерантно  и 
съпричастно гражданско общество в България. 

Благодаря за вниманието!
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Обръщение на г-н Светослав Мичев,
Председател на Държавната агенция за бежанците при 

Министерския съвет

Уважаеми гости!

Удоволствие  за  мен  е  да  присъствам на  този  форум  и  да  представя 
позицията на Държавната агенция за бежанците при  Министерския съвет на 
Република  България  по  отношение  на  предстоящото  подписване  на 
Меморандума  за  сътрудничество  между  Агенцията  и  Българския  бежански 
съвет – една успешно работеща нова структура от неправителствения сектор и 
наш  достоен  партньор.  Бих  желал  да  приветствам  посланика  на  Кралство 
Нидерландия  Негово  Превъзходителство  г-н  Вилем  ван  Ее  и  да   изразя 
съпричастност  към идеите на стартиращия проект,  финансиран по програма 
МАТРА  на  Министерството  на  външните  работи  на  Кралство  Нидерландия, 
както да гарантирам, че Държавната агенция за бежанците ще допринесе за 
осъществяване  на  заложените  в  проекта   цели  за  постигане  на  социална 
трансформация  и  промяна  на  обществените  нагласи  по  отношение  на 
бежанците.

Считам, че споразуменията по Меморандума ще бъдат елемент от една 
цялостно изградена стратегия за прилагането на приетите и ратифицирани от 
Република  България  международни  актове,  които  се  отнасят  до  лицата, 
търсещи закрила. 

Със сключването на Меморандумa се надявам да поставим основата на 
едно  дългосрочно  успешно  сътрудничество,  като  чрез  постигнатите 
споразумения  ще  допринесем  за  обогатяване  и  повишаване  качеството  на 
предлаганите  социално-правни  услуги  за  категориите  хора,  които  попадат  в 
обектива  на  професионалния  ни  интерес  и  отговорности.  Смятам,  че 
координирането  на  усилията  на  двете  структури  ще  бъде  гарант  за 
въвеждането и прилагането на добри практики в съответствие с европейските 
стандарти.  Съгласно  философията  на  Меморандума,   ще  се  ръководим  от 
принципа на отвореност към конструктивни предложения от страна на други 
държавни институции, органи на местното самоуправление и неправителствени 
организации, чиято сфера на дейност има допирни точки с изпълняваните от 
нас програми. В разработването и реализирането на  интеграционни програми 
за  бежанците  ще  се  спазват  основните  принципи  на  работа  -  ефективност, 
прозрачност, стремеж за изработване на позитивна нагласа на обществото към 
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проблемите на хората, търсещи закрила у нас. Това в още по-голяма степен се 
отнася за уязвимите категории, като деца, жени, непридружени непълнолетни и 
възрастни хора.

Чрез провеждането на съвместни обучения и семинари ще се повиши 
професионалната  компетентност  на  държавната  институция  и 
неправителствените организации, като това ще даде положителен отзвук и в 
по-широк  обществен  план  –  изразено  в  трайна  промяна  на  нагласите  и 
преборване  на   предразсъдъците,  битували  по  отношение  на  търсещите 
закрила от бедстващи региони, както и на хората с потъпкани човешки права. 

Държавната агенция за бежанците е отворена система, която съчетава 
идеите и методите, прилагани в работния процес в държавната институция, с 
гъвкавостта  и  иновативните  подходи  на   неправителствените  организации. 
Стилът на работа на Агенцията е в синхрон с идейната концепция и правна 
рамка на Всеобщата декларация за правата на човека.

Наш  приоритет  е  хармонизиране  на  националното  законодателство  в 
областта  на  убежището  и  бежанците  с  единната  европейска  система  за 
предоставяне  на  убежище.  Специалистите,  работещи  в  Агенцията,  са  в 
постоянно и ефективно взаимодействие с институциите на Европейския съюз, 
Върховния  комисариат  на  ООН  за  бежанците  /ВКБООН/,  Международната 
организация по миграция /МОМ/ и бежанските служби на държавите-членки на 
Евросъюза.

Една от главните ни цели е осигуряването на справедлив и прозрачен 
процес  в  решаването  на  молбите  за  предоставяне  на  статут  на  бежанец  и 
хуманитарна закрила, както и успешното интегриране на бежанците в България. 
Стремежът ни е да създадем необходимите условия за социално включване на 
хората,  обърнали  се  за  помощ  към  нас,   да  спомогнем  за  развитието  на 
личностния  им  потенциал  за   реализиране,  адаптация  и  пълноценна 
интеграция в тъканта на обществения живот. 

Получавайки  права,  равни  на  българските  граждани,  бежанците 
придобиват  възможността  за  пълноценно  съществуване  на  базата  на 
регламентирани свободи и задължения, за успешна реализация на пазара на 
труда,  както  и  включване  във  всички  аспекти  на  живота  на  съвременното 
българско  общество.  В  процесите  на  социална  интеграция  и  адаптация,  на 
обучение по български език и запознаване със законодателството в Република 
България  и  със  спецификата  на  трудовите  взаимоотношения  и  социално-
правната уредба в държавата особено важен фактор е спазването на уважение 
към  културните  и  религиозните  различия  на  бежанците  и  зачитане  на 
човешките им  права.

Правейки обзор на дейността на Държавната агенция за бежанците при 
Министерския  съвет,  бих  желал  да  обобщя  идеята,  около  която  ние  ще 
обединим  професионалните  си   и  човешки  усилия  –  да  придадем  един 
завършен,  цялостен  и  добре  структуриран  израз  на  общите  хуманни  цели, 
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заложени във философията на организациите, които работят с хора, търсещи 
закрила, и да изградим онази връзка, която обединява традиция, настояще и 
бъдеще. 

Благодаря ви за вниманието!
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ                                                                БЪЛГАРСКИ БЕЖАНСКИ 
СЪВЕТ
ЗА БЕЖАНЦИТЕ                                                                                         
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ                                                                                

  МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
 МЕЖДУ

 ДЪРЖАВНАТА A    ГЕНЦИЯТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ 
  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И

   БЪЛГАРСКИЯ БЕЖАНСКИ СЪВЕТ

Днес, 25 септември 2008 г., в град София:

ДЪРЖАВНАТА  АГЕНЦИЯ  ЗА  БЕЖАНЦИТЕ  ПРИ  МИНИСТЕРСКИЯ 
СЪВЕТ (наричана за краткост „ДАБ при МС”),  като специализиран държавен 
орган по въпросите на бежанците в Република България 

и 

БЪЛГАРСКИЯТ  БЕЖАНСКИ  СЪВЕТ  (наричан  за  краткост  „БС”)  като 
обединение,  създадено  от  неправителствени  организации  с  дългогодишни 
опит, знания  и  практика  в  подпомагането  на  държавата  в  дейностите  по 
осигуряване на правна и социална защита на търсещите закрила, бежанците и 
други  категории  лица,  нуждаещи  се  от  международна  закрила  в  Република 
България,

     ,   Укрепване защитата на бежанците в България международна конференция
,         Проект финансиран от Министерството на външните работи на Кралство  

     (по програма за социална трансформация MAT )РА  
11



отчитайки своите мандати и отговорности,  се съгласяват да отстояват 
съвместно основните  права и свободи на лицата, търсещи и получили закрила 
в Република България, произтичащи от Конвенцията за статута на бежанците 
на Организацията на обединените нации от 1951 г. и Протокола за статута на 
бежанците от 1967 г., Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, 
законодателството  на  Европейския  съюз,  както  и  съответните  норми  на 
българското законодателство.

ДАБ при  МС и  БС,  като  цяло  наричани  „страните”,  сключват  следния 
меморандум за сътрудничество:
            Член 1. Страните се споразумяват:
            

1.  да  координират  своите  усилия  за  прилагането  на  приетите  и 
ратифицирани  от  Република  България  международноправни  актове,  на 
европейското и  националното  законодателство,  регламентиращо  правата  и 
задълженията  на  лицата,  търсещи  и  получили  закрила,  както  и  да  си 
сътрудничат за въвеждането на добри практики и европейски стандарти в тази 
област; 
           2. да се ръководят от принципа за сътрудничество с другите държавни 
институции,  органите  на  местното  самоуправление  и  неправителствените 
организации,  работещи  за  осигуряване  на  правна  и  социална  защита  на 
търсещите  закрила,  бежанците  и  други  категории  лица,  нуждаещи  се  от 
международна закрила в Република България.

Член 2. Страните ще си сътрудничат за:

1.  развитието и изпълнението на националната политика в областта на 
закрилата и подпомагането на търсещите закрила, бежанците и други категории 
лица, нуждаещи се от международна закрила в Република България;

2.  хармонизиране  на  националното  законодателство  и  процедурите  в 
съответствие с международните и европейските стандарти за закрила;

3. разработване и прилагане на програми за интеграция, ограмотяване, 
квалификация  и  трудова  заетост  на  признатите  бежанци  и  чужденците  с 
предоставен хуманитарен статут;

4.  изготвяне на анализи, доклади, наръчници,  правила и критерии във 
връзка  с  дейността  и  практиката  по  прилагане  на  националното 
законодателство за закрила;

5.  развитие  на  активна  медийна  политика  с  цел  подобряване  на 
осведомеността на обществото и  формиране на положително отношение към 
лицата, търсещи или получили закрила в Република България;

6.  организиране  и  провеждане  на  съвместни  и  взаимни  обучения, 
семинари и курсове с цел повишаване на знанията, уменията и квалификацията 
на  служителите  от  различни  държавни  институции,  неправителствени 
организации,  органи  на  местното  самоуправление  и  други  организации  за 
подобряване на практическата работа по предоставяне на закрила; 

7. прилагането на Националната програма за интеграция на бежанците в 
Република България (2008 – 2010 г.);
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8.  разработване  и  прилагане  на  многогодишна  и  едногодишна 
национални програми за управление и усвояване на средствата от Европейския 
бежански фонд 3 (2008 – 2013 г.). 

Член 3. Страните се съгласяват: 

1. да провеждат по взаимна договореност срещи, свързани с прилагането 
на настоящото споразумение, и за разрешаване на текущи въпроси по него;

2.   да  обменят  информация  и  статистика,  свързани  с  гореизброените 
съвместни действия;

3.  да  сключват  при  необходимост  допълнителни  споразумения  по 
осъществяването  на  конкретен  вид  дейности,  свързани  със  закрилата  на 
търсещите и получили закрила;

4.  да  развиват  общото  сътрудничество  помежду  си  и  с 
Представителството на Върховния комисариат за бежанците при ООН в София 
и  другите  национални  и  международни  правителствени  и  неправителствени 
организации, осъществяващи дейност в областта на защитата на правата на 
бежанците във връзка с посочената съвместна дейност.

Член 4. Срок на действие

Меморандумът влиза в сила от момента на подписването му и е със срок на 
действие 3 години. 

Допълнителни разпоредби

1.  Страните могат да подписват допълнителни споразумения помежду си 
чрез анекси към настоящия меморандум.

2.   Настоящият меморандум се подписа в два еднообразни екземпляра, 
по един за всяка от страните. 

ЗА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА                    ЗА БЪЛГАРСКИЯ БЕЖАНСКИ 
БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС:           СЪВЕТ: 

Светослав Мичев         Кина Събева
Председател           Председател 
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MATRA

“Safeguarding Refugee Protection in Bulgaria”
Starting Conference, 25 September 2008

***
Address by The Ambassador of the Netherlands, Willem van Ee

• Pleased to see the key players in Bulgaria’s refugee protection here today. 
The  Council  of  Ministers’  Agency  for  Refugee  Protection,  the  Bulgarian 
Council  for  Refugees,  the  Bulgarian  Red  Cross,  the  Bulgarian  Helsinki 
Committee, Caritas Bulgaria. I am also honoured to have the Chairman of the 
Dutch  Refugee  Council  here.  He  is  a  remarkable  Dutch  personality  who 
together with the Council will bring in a lot of knowledge and experience.

• Bulgaria has been reunited with Europe for almost two years now. History was 
made. Enormous changes, fundamental reorientation and rebuilding of society 
led up to  Bulgaria’s  EU-accession – and reforms are still  underway.  Deep 
admiration and respect for the politicians and citizens of Bulgaria that brought 
this change about.

• The  Netherlands  has  been  supporting  Bulgaria  in  this  transition  process 
substantially in many ways. And we still stand with Bulgaria. As a friend. As a 
European  partner.  But  also  because  we  need  a  strong  Bulgaria  in  the 
European  Union.  The  Union  must  be  strong  to  cope  with  the  future,  for 
generations to come. The successes and failures of one member state directly 
affect other member states. There are no borders.

• We simply need each other to tackle the opportunities, challenges, threats of 
our days. We must work together to be successful in coping with the future: 
especially cross border issues such as organised crime, trafficking of human 
beings, terrorism, but also the globalising economy, the environment and … 
migration issues.

• The open borders within the European Union require a common European 
asylum  policy.  The  Netherlands  has  pushed  for  an  ambitious  European 
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agenda and at this very moment the European Ministers for Justice and Home 
Affairs meet in Brussels to discuss Europe’s Immigration and Asylum Pact. It 
is high on the European political agenda.

• We need to stick together to address effectively the flow of persons seeking 
protection -or simply a better life- in the European Union. The influx of asylum 
seekers is a common challenge, asking for solidarity.

• We must rely on each other’s policies and standards. We need a common 
approach that is effective and that at the same time fully respects Europe’s 
humanist tradition and its values: human rights, solidarity, social justice, care 
for thevulnerable ones in our societies. Not forget: Europe is a community of 
values!

• No need to explain the important role Bulgaria has in this context, considering 
the  fact  that  the  country  is  responsible  for  an  important  part  of  Europe’s 
external borders in sensitive area. Pleased to see that Bulgaria is taking up 
that responsibility. Let me assure you: investing now in a good system avoids 
much higher costs in case nothing or not enough is done. Just a minute ago a 
cooperation agreement has been signed between the Bulgarian Council  of 
Refugees and the Council  of  Ministers’  Agency for  Refugee Protection. An 
important step. Congratulations!

• Civil  society,  non governmental  organisations play a crucial  role in refugee 
protection.  They  can  reach  where  the  government  cannot.  And  today’s 
MATRA project will enhance the Bulgarian Council for Refugees’ capacity to 
make its contribution to this issue. In a sustainable way. At the same time the 
need for involvement of the authorities is indispensible. Both authorities and 
NGO’s keeping

• their own responsibilities, while both adding their own specific value. The MoU 
just signed makes this possible.

• In the Netherlands we have a century long and rich tradition of offering refuge. 
I  am  very  pleased  that  we  can  share  this  experience  with  our  Bulgarian 
friends. A two-way street: we also learn from you. As we also did when our 
two countries worked together under PHARE to implement in Bulgaria the EU 
Acquis on asylum (Dublin, Eurodac). There is no blueprint. Just best practices 
and lessons learned. And these we share in the context of this conference and 
project.

• Let me wish the Dutch and Bulgarian Council for Refugees every success and 
a fruitful  cooperation. These Councils do not work in a vacuum. There are 
many  more  organisations  involved,  most  of  them  here  today.  I  wish  all 
involved good luck and success in their important task.

• It seems that lately Europe only brings bad news and of course, there is still a 
lot to be done. However there is good news too! Today’s powerful message is: 
united, Europe stands strong; together we can shape a better future!
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Христо Григоров, 
Председател на Българския червен кръст 

Ваши превъзходителства,

Уважаеми дами и господа,

Скъпи колеги,

Признание за мен и организацията, която представлявам, е да участвам 
в настоящия форум – международната конференция “Укрепване закрилата на 
бежанците в България”. 

В навечерието на своята 130 годишнина, ние можем с гордост да кажем, 
че  Българският  Червен  кръст  е  най-голямата  и  авторитетна  хуманитарна 
организация  у  нас.  Постигнахме  значителна  организационна,  финансова  и 
функционална  стабилност  като  съхранихме  и  усъвършенствахме 
традиционните подходи и дейности за реализиране на мисията ни в полза на 
уязвимите  и  ролята  ни  на  партньор  на  държавата.  На  вниманието  на 
българската общественост ние поставяме важни социални въпроси и такива, 
свързани с хуманитарните ценности, превенцията и спазването на човешките 
права. 

Вече 15 години един от приоритетите в дейността на Българския Червен 
кръст  е  работата  в  подкрепа  на  бежанците  и  лицата,  търсещи  убежище  в 
България,  за  да  се  подпомогне  процесът  на  социално-икономическата  им 
интеграция,  да  се  гарантира  закрилата  на  лицата  и  семействата  в 
неравностойно положение и да се формират положителни обществени нагласи 
към  бежанците  и  мигрантите.  Положихме   сериозни  усилия  и  изградихме 
необходимия  капацитет  за  разработване  на  програми  за  социално 
консултиране,  социална  и  психологическа  работа  с  уязвимите  групи, 
подобряване на достъпа на бежанците до социални права, здравно обслужване 
и специализирано обучение.
 

Наличието  на  регионални  структури  на  организацията  във  всички 
областни  центрове  на  страната  ни  позволява  при  необходимост  да  се 
децентрализират дейностите с бенефициентите на местно ниво.

Основните партньори на Българския Червен кръст при работа с бежанци 
са Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Министерство на 
Вътрешните  работи  в  лицето  на  дирекция  “Миграция”  и  Гранична  полиция, 
Български Хелзинкски комитет и Каритас–България. Активно си сътрудничим с 
Министерство  на  Здравеопазването,  Министерство  на  Науката  и 
Образованието,  Агенцията  по  социално  подпомагане,  Държавна  агенция  за 
закрила на детето, столични учебни заведения, в които учат деца бежанци.
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Създаденият в  края на 2005 г.  от  Български Червен кръст,  Български 
хелзинкски комитет и Каритас България Български бежански съвет бе логично 
следствие от дългогодишните усилия на тези неправителствени организации. 
Ние обединихме своя опит  и изградихме обща платформа за фондонабиране, 
лобиране и работа с медиите, за да бъдем припознати от институциите като 
стабилен и отговорен партньор, работещ в полза на бежанците. Не случайно 
дейността  на  Българския  бежански  съвет  се  оценява  високо  на  европейско 
ниво,  доказателство  за  което  са  и  реализираните  проекти  по  програми  на 
Европейската  комисия  и  ООН.  Българският  бежански  съвет,  респективно 
Българският  Червен  кръст,  ще  положи  сериозни  усилия  за  успешното 
реализиране и на проекта МАТРА, финансиран от Министерството на външните 
работи на Кралство Нидерландия. 

В изразеното в края на м.  август  2008 г.  становище на Националните 
дружества  на  Червения  кръст  и  Червения  полумесец  по  отношение  на 
изготвената от Европейската комисия политика за Единна Европейска Система 
за  Убежище  се  подчертава  необходимостта  от  съвместната  работа  на 
европейските  правителства  с  неправителствените  и  международни 
организации за гарантиране достъпа до закрила на бежанците.

Убедени сме, че само с обединените усилия на всички институции, които 
са съпричастни и работят по проблемите на бежанците и мигрантите, можем да 
откликнем на съвременните предизвикателства в световен мащаб.

Уважаеми дами и господа,

На 27 октомври 2008 г. Българският Червен кръст ще чества 130 години 
от  своето  създаване.  Хиляди  достойни  българи,  застанали  зад  идеите  и 
принципите на организацията, са градили нейния авторитет пред българското 
общество. Днес ние продължаваме  да помагаме на хората в неравностойно 
положение  и  да  си  сътрудничим  с  държавните  институции  и 
неправителствените организации за развитие на гражданското общество и за 
утвърждаване на хуманитарните ценности.

Благодаря за вниманието!
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Д-р Красимир Кънев
Председател, Български хелзинкски комитет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Закрилата на бежанците и търсещите закрила  е основен приоритет на 
Български хелзинкски комитет още от основаването на нашата организация. Тя 
бе първата неправителствена организация, която създаде специална програма 
за  правна  и  социална  защита  на  бежанците  още  със  самия  старт  на 
нормативно  установената  процедура  в  България.  Оттогава  до  сега  тази 
дейност стои непрекъснато във фокуса на нашия интерес и ние поддържаме 
без прекъсване тази програма.

През  всичките  години  на  нейното  съществуване  нашата  програма  за 
правна  защита  на  бежанците  и  мигрантите  в  България  се  радваше  на 
подкрепата на Службата на Върховния комисар за бежанците на ООН. Тази 
подкрепа  ни  даваше  възможност  да  съществуваме  устойчиво,  да  запазим 
своята независимост от държавните органи, които осъществяват закрила и да 
развиваме своя капацитет в тази сфера. Така ние успяхме да изградим един 
екип от професионалисти, чиито знания и умения представляват най-доброто, 
което към настоящия момент съществува в нашата страна.

Но в едно демократично общество,  което уважава правата на човека, 
държавата  следва  да  се  ангажира  с  цялостната  дейност  по  закрилата  на 
бежанците. Това включва и най-чувствителния неин аспект – правната защита 
пред  държавните  органи,  които  предоставят  бежански  статут.  Това  е  най-
деликатната сфера от закрилата и заедно с това лакмусът за напредък на едно 
общество и една държава по пътя на демокрацията. 

Нашата организация се ангажира с адвокатска защита на бежанците и 
търсещите  закрила.  Това  означава,  наред  с  всичко  друго  и  стриктно 
придържане  към  етичния  кодекс  на  адвокатската  професия.  А  в  неговата 
основа,  откакто  тази  професия  съществува,  стои  принципът  за  уважение  и 
защита на интереса на клиента с всички възможни законни средства и пред 
всички  възможни  инстанции.  Този  принцип  е  залегнал  толкова  дълбоко  в 
същността на  адвокатската професия,  че  днес в  много  юрисдикции нейното 
практикуване,  без стриктното му следване, е немислимо, а нарушаването му 
води до сурови санкции.

Подкрепата на Службата на Върховния комисар за бежанците на ООН 
досега  ни  даваше възможността  да  осъществяваме изцяло  и  безпроблемно 
този  професионален  дълг.  Пред  нас  стои  обаче,  въпросът  как  бихме 

     ,   Укрепване защитата на бежанците в България международна конференция
,         Проект финансиран от Министерството на външните работи на Кралство  

     (по програма за социална трансформация MAT )РА  
19



осъкществявали своята дейност в ситуация, в която българската държава се 
ангажира  с  всички  аспекти  по  закрила  на  бежанците,  включително  с 
адвокатската защита на различните фази на производството по предоставяне 
на статут.  Няма да скрия, че изпитвах и може би продължавам да изпитвам 
известен  скептицизъм  и  че  нашето  досегашно  разбиране  за  подкрепата  на 
Службата  на  Върховния  комисар  за  бежанците  бе  тясно  свързано  с 
убеждението, че българската държава не е готова да отговори по подобаващ 
начин на това предизвикателство и че тя не би финансирала правната защита 
на  бежанците  и  търсещите  закрила  при  предпоставката,  че  подкрепяния  от 
държавата адвокат трябва да бъде наистина адвокат, тоест ако интересите на 
клиента го изискват, да застане пред съда срещу самата държава.

Но  същевременно  трябва  да  призная,  че  в  това  отношение  през 
последните  години  забелязваме  чувствителен  напредък.  Аз  и  моите  колеги 
бихме  искали  да  вярваме,  че  той  е  част  от  общия  напредък  на  нашето 
общество по пътя към демокрацията и уважението към правата на човека. 

От 1 септември 2008 година Български хелзинкски комитет е партньор на 
Държавната агенция за бежанците по проект за правна защита на търсещите 
закрила в производство по предоставяне на статут, финансиран със средства 
от  Европейския  бежански  фонд.  Проектът  се  администрира  от  Държавната 
агенция за бежанците, а българската държава участва в този фонд с 25% от 
общата сума.  И макар проектът да е краткосрочен,  ние се надяваме той да 
положи  едно  добро  начало  на  сътрудничество  с  българските  държавни 
институции за цялостна и устойчива закрила на бежанците и кандидатите за 
убежище в нашата страна.

Бих искал веднага да подчертая, че този проект, който ние приветстваме 
и  желаем  неговото  по-нататъшно  разширяване,  редом  с  разширяването  на 
сътрудничеството  ни  с  всички  държавни  институции  и  неправителствени 
организации,  ангажирани  в  закрилата  на  бежанците,  няма  да  промени 
характера и насоката на нашата дейност в тази сфера. Аз горещо се надявам 
на разбирането на нашите донори.  Ние ще си останем,  каквито сме били с 
нашия правозащитен мандат и с нашата отговорност към правата и интересите 
на нашите клиенти.

Благодаря за вниманието.
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Светлана Гьорева,
Ръководител направление „Бедност и социално изключване”

Укрепване капацитета на Бежанския съвет и организациите членки и 
сътрудничеството с държавните институции за закрила и интеграция на 

бежанците

По пътя на организационното укрепване

Създаването на Българския Бежански съвет през 2005 г стана възможно 
с обединените усилия на трите организации учредителки: Български Хлзински 
комитет,  Български  Червен  Кръст  и  Националната  католическа  организация 
„Каритас  България”-  организации,  натрупали  опит  и  доказали  се  в 
предоставянето на правна и социална подкрепа на хора, търсещи убежище и 
бежанци в нашата страна. По-късно към нас се присъедини и  Асоциацията за 
интеграция на бежанци и мигранти.

Всяка една от организациите-членове има своята доказана експертиза в 
определена  сфера  и  в  предоставянето  на  специфични  услуги,  познава 
реалните проблеми на хората, търсещи закрила и бежанци в нашата страна, 
както и проблемите, свързани с миграцията и бежанците от ежедневната си 
работата, както и чрез членството в европейски организации и мрежи. 

Решението за създаването на такава нова неправителствена структура 
беше резултат от добре осмислена и осъзната нужда от създаването  на една 
организация, която: да бъде изразител на интересите и застъпник на хората, 
търсещи  убежище  и  бежанци  в  нашата  страна;  да  обединява  усилията  на 
организациите  активно  и  сериозно  работещи  в  областта  на  закрилата, 
приемането  и  интеграцията  на  бежанците  и  търсещите  убежище;  да 
осъществява застъпничество и представителност на граждански организации 
за и на бежанци пред държавните институции.

В  тези  първи  години  от   съществуването  на  Съвета,  усилията  на 
членовете  са  насочени  към  усъвършенстване  на   уменията  ни  да  работим 
заедно; да черпим от опита на колеги извън страната; да поддържаме добрия 
диалог и надграждаме успешното партньорство с държавните институции;  да 
организираме и провеждаме самостоятелни (от името на съвета ) инициативи 
(изложби, работни срещи за споделяне на опит  и т.н).
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В  хода  на  нашето  развитие   ясно  осъзнахме   необходимостта  от 
целенасочено  и  планирано  укрепване  на  капацитета  на  Съвета,  така  че 
наистина  да  бъдем  една  добре  работеща  организация,  която  успешно  да 
изпълнява своята мисия. В момента членовете на съвета активно работят за 
изработването на Визия и стратегически план за развитие на организацията 
през  следващите  години.  Разработва  се  и  интернет  страница,  която  ще 
представя и популяризира Съвета.  Планирани са и поредица от обучителни 
инициативи,  в  които  ще  надграждаме  знанията  и  уменията  си  участвайки 
заедно с колегите от държавните институции.
 

Бих искала да се спра и на още една важна част от пътя на развитие на 
Българския бежански съвет. Изборът да развием Съвета по един формален и 
институционален начин, чрез регистрирането на нова нестопанска организация, 
с макар и малък персонал, който да работи изцяло за Съвета, възможността за 
самостоятелно  кандидатстване  и  търсене  на  средства  за  институционално 
укрепване  и  застъпнически  дейности   се  оказа  правилната  и  работеща 
формула. 

Повод  за  това  ми  дава  опита  от  членството  на  Каритас  в  други 
неформални  граждански  обединения,  където  често  общите  усилия  и 
първоначалния  ентусиазъм  в  защитаването  на  дадена  кауза  постепенно 
затихват и дори пропадат, поради личните цели и натоварено ежедневие, което 
всяка една организация има и на последно място  заради липсата на екип, на 
хора,  които изцяло да са  ангажирани с  делата и  работата на  коалициите и 
платформите. 

Разширяване на мандата на Българския Бежански съвет

Днес,  ние  живеем  в  едно  отворено,  плуралистично  и  разнообразно 
общество,  в  обединена,  мултиетническа и  мултирелигиозна  Европа,  в  която 
мобилността  и  миграцията  е  норма.  Българското  общество  като  част  от 
обединена Европа трябва да  работи за приемането на различните стилове на 
живот и да показва готовност за споделяне на правата и отговорностите на 
всички граждани.

Затова  и  Българският  бежански  съвет,  разширява  обсега  на  своята 
работа като насочва вниманието не само търсещите убежище и бежанците, но 
и към по-широката група към която те принадлежат -мигрантите. Мигрантите са 
хора, напуснали страната, в която са родени или живели, преселили се в друга 
страна, в която търсят временно или постоянно местоживеене. Към тази група 
принадлежат  имигрантите,  бежанците,  лицата  със  специална  закрила, 
търсещите  убежище,  лицата  ,  мигрантите  в  извънредна  ситуация  и  със 
специални нужди и репатрираните.

Във връзка с визията за разширяване на мандата на действие Съвета 
изразява своята готовност и желание да участва активно в реализирането на 
Националната стратегия по миграция и интеграция (2008-2015г). Организациите 

     ,   Укрепване защитата на бежанците в България международна конференция
,         Проект финансиран от Министерството на външните работи на Кралство  

     (по програма за социална трансформация MAT )РА  
22



членове  на  съвета  имат  готовност  да  разработят  и  предоставят  правни  и 
социални услуги в подкрепа и на широката целева група-мигранти.

Диалог и партньорство с държавните институции

Нашето  дълбоко убеждение е, че осигуряването на закрила, приемане и 
интеграция  на  лицата  ,  търсещи  убежище  и  мигрантите  е  възможно  при 
наличието  на  добро  взаимодействие  и  партньорство,  на  обединени  общи 
усилия между неправителствения сектор и държавните институции.

Водени от това, през всичките години на работа организациите членове 
успяха да изградят успешни работни взаимоотношения с Държавната агенция 
за  бежанците   при  Министерски  съвет;  дирекция  „Миграция”  към 
Министерството на вътрешните работи и други държавни институции. 

Като  партньори  на  държавните  институции  организациите  от  Съвета 
участват  активно  в  дейностите  по  социална  адаптация  и  интеграция  на 
бежанците в България – социално подпомагане, консултации, грижа за уязвими 
групи бежанци, посредничество за жилищно настаняване, курсове по социално 
ориентиране, правна помощ и  представителство. 

Ако се върнем по-назад във времето ще регистрираме и активно участие 
в инициативите, свързани със Закона за убежището и Закона за убежището и 
бежанците. 

По  покана  на  Държавната  агенция  за  бежанците  организациите 
участваха  в  разработването  на  Националните  програми  за  интеграция  на 
бежанците  в  Република  България  за  периода  2005-2007  и  актуалната  за 
периода 2008-2010г.

Мнението и  позицията на организациите членове на съвета бяха взети 
предвид  от  при  разработването  на  Многогодишна  програма  2005-2007  и 
Годишната програма 2007г по Европейския бежански фонд.

Каритас, Българския червен кръст и Хелзинския комитет имат сключено 
споразумение за  партньорство с  дирекция „Миграция”  на министерството на 
Вътрешните  работи.  В  рамките  на  това  споразумение  Каритас  стартира 
консултации на тема доброволно завръщане в СДВНЧ Бусманци; Българският 
Хелзински комитет предоставя правни консултации на мигрантите в центъра, 
Български червен кръст оказва хуманитарна подкрепа.

Предизвикателства пред Българския бежански съвет

Българският  Бежански  съвет  отправи  предложение  за  създаване  на 
независим  комитет  за  наблюдение  на  годишните  програми  по  Европейски 
бежански фонд -3. Това предложение получи подкрепата на председателя на 
Държавната  агенция  за  бежанците  при  Министерски  съвет.  Предстоят 
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Сътрудничество с институциите за осигуряване достъп до закрила на 
бежанците

Илиана Савова
Директор, Програма за правна защита на бежанци и мигранти 

Български хелзинкски комитет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Позволете преди всичко да ви благодаря за вашия интерес и участие в 
настоящата Международна конференция по укрепване закрилата на бежанците 
в  България,  която се организира от Българския бежански съвет.  Оценяваме 
това  като  признание  не  само за  усилията,  положени от  организацията  и  от 
нейните членове до този момент в общата ни работа по закрила на бежанците, 
но и като ангажимент за продължаване на тази съвместна работа и нейното 
укрепване,  развитие и  поставяне на нова основа в  контекста  на  промените, 
настъпили в държавата ни след присъдениняването ни към Европейския съюз и 
предизвикателствата пред нас да доизградим и хармонизираме националната 
система  за  убежището  в  съответствие  с  европейските  и  международни 
стандарти.

Както  вече  стана  ясно  от  сутрешната  сесия   Бежанският  съвет  е 
коалиция,  която обединява неправителствени организации с дългогодишен и 
постоянен ангажимент в подкрепата, застъпничеството и правната и социална 
защита на бежанците и търсещите закрила в България. Това са организации, 
които още от самото създаване на националната бежанска система в през 1993 
–  1994  г.  възприемат  като  своя  мисия  и  мандат  грижата  за  бежанците  и 
изграждат офиси в рамките на съответните организации, насочени единствено 
към предоставяне на услуги на бежанци и търсещи закрила. От самия момент 
на  тяхното  създаване  бежанските  офиси  на  Хелзинкски  комитет,  Червения 
кръст  и  Каритас  разчитаха  на  институционалната,  финансовата  и  идейната 
подкрепа на Представителството на Върховния комисариат за бежанците към 
ООН. С неговата помощ не само тези организации, но и много други получиха 
възможност за развитие и изграждане на капацитет и потенциал за реализация 
на  проекти и  програми,  насочени  към достъпа  на  бежанците  до закрила  на 
територията  на  България,  тяхното  първоначално  приемане  и  адаптация,  в 
производството пред Държавната агенция за бежанците и съдилищата, както и 
при по-нататъшната интеграция след успешното приключване на процедурите 
по определяне и предоставяне на бежански или хуманитарен статут.

През тези години всяка организация поотделно, първоначално с помощта 
на ВКБООН, а по-късно и самостоятелно предприеха стъпки в изграждането на 
работни  и  колегиални  отношения  с  държавните  институции,  ангажирани  в 
националната система по убежище – Държавната агенция за бежанците, МВР в 
лицето на НСГП, а след създаването си през 2003г. и с Дирекция «Миграция», 
ДАЗД, НССЕДВ, МТСП и общински администрации. Прогресът, постигнат през 
този 10 годишен период от време понастоящем резултира в ситуация, в която 
всички  заинтересовани  страни  –  държавни  органи,  институции  и 

     ,   Укрепване защитата на бежанците в България международна конференция
,         Проект финансиран от Министерството на външните работи на Кралство  

     (по програма за социална трансформация MAT )РА  
24



неправителствени  организации  са  изградили  отношения,  които  до  голяма 
степен  се  характеризират  с  откритост,  ясно  поставяне  на  проблемите  и 
стремеж  към  намиране  на  общи  разрешения,  независимо  от  понякога 
конкурентните мнения или становища, застъпвани от всяка една от тях.

Ние оценяваме тези отношения като положителен и стимулиращ пример 
за  комуникация  и  координация  между  държавата  и  гражданското  общество. 
Целта  на  Българския  бежански  съвет  е  да  мултиплицира  този  опит  като 
обедини в обща платформа неправителствените организации, занимаващи се 
основно с бежанската проблематика и таргет група и дори тези, които макар и с 
друга сфера на действие и опит развиват дейност засягаща въпроси, свързани 
с бежанци, търсещи закрила или мигранти. Нашата идея и стремеж е по този 
начин  ще  се  опосреди  и  постави  на  едно  качествено  ново  ниво 
сътрудничеството и взаимодействието в тази област с  държавните органи и 
институции  в  надграждане  на  досегашния  положителен  опит  и  съвместна 
работа.

Настоящият  панел  се  фокусира  върху  един  от  основните  етапи  в 
бежанската  закрила,  а  именно  достъпът  до  закрила  и  сътрудничеството  с 
държавните органи в тази в област.  
Необходимостта от  добро  сътрудничество между държавата  и  гражданското 
общество в тази конкретна област е основополагащо за националната система 
за  убежище,  доколкото  без  достъп  до  територия  и  закрила  не  биха  имали 
значение  организацията  или  ефективността  на  другите  последващи етапи  в 
закрилата на бежанците. Въпреки изграденото досега страната ни е изправена 
пред  много  и  различни  предизвикателства  по  отношение  достъпа  до 
процедура, едно от най-скорошните от които е откриването и въвеждането в 
експлоатация и дейност на Транзитния център на ДАБ в с.Пъстрогор в района 
на българо-турската граница.

Искаме да използваме настоящата възможност за една открита и обща 
дискусия  по  проблемите  и  предизвикателствата,  пред  които  държавата  е 
изправена  в  настоящия  момент  и  областите  и  начините,  по  които 
неправителствените организации биха могли да сътрудничат. 

Поради това сме поканили да изложат своите виждания по тези въпроси 
представители на държавата, ВКБООН и неправителствени организации с опит 
в съвместна работа с държавните органи за осигуряване достъп до територия и 
закрила на бежанците.
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Катрин Хамон Шарп,
 представител на ВКБООН в България

Matra 2007 Safeguarding Refugee Protection in Bulgaria

Cooperation with the governmental institutions for access to international 
protection  of refugees  

(презентация)
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Стефан Христов, директор на дирекция “Миграция”, 
 Министерството на вътрешните работи 

  

          
1. Създаване,  структура,  компетенции  и  административен   

капацитет

Хармонизирането  на  националното  законодателство  с  европейското  и 
цялостната  реформа  в  миграционната  сфера,  се  характеризира  с 
осъществяването на редица мерки. На 11 ноември 2003 г. беше приет Закон за 
изменение и допълнение на Закона за МВР (обн., ДВ, бр. 103 от 25 ноември 
2003 г.), с който в рамките на Министерство на вътрешните работи се създаде 
дирекция  “Миграция”.  Дирекцията  започна  фактическата  си  дейност  на  26 
февруари 2004г.

Оновните функционални ангажименти на дирекция “Миграция” включват: 

• контрол по спазването на реда и  условията  за  пребиваване на 
чужденци в страната;

•  издаване,  отказ  и  отнемане  на  разрешения  за  дългосрочно 
пребиваване;

• взаимодействие  и  информационен  обмен  в  областта  на 
управлението на миграционните процеси с други служби на МВР, 
държавни  институции,  неправителствени  и  международни 
организации. 

В правомощията на дирекцията е планиране, разработване и предлагане 
на  мерки  за  регулиране  на  миграционните  процеси,  свързани  с 
усъвършенстване  дейността  по  административния  контрол  върху 
пребиваването на чужденците.

Щатната структура на дирекцията функционира на три нива. В двадесет и 
осемте  областни  центъра,  на  територията  на  които  действат  Областни 
дирекции  на  полицията  са  обособени  регионални  сектори  “Миграция”  с 
териториални  компетенции.  В  част  от  по-големите  градове,  които  са 
туристически, културни средища или със стратегическо значение, са ситуирани 
служители с компетенции в областта на миграцията за осъществяване на по-
пълен контрол.  Дирекция “Миграция”  осъществява методическо ръководство, 
помощ и контрол на териториалните структури по направления на дейност. 

Сред основните дейности на дирекцията е изграждането и управлението 
на специални домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ). Първия 
в България такъв дом е открит в началото на 2006 г. в гр. София.,кв. Бусманци. 
Капацитетът му е  400 лица. В центъра се настаняват чужденци с наложени 
принудителни административни мерки, които предстои да бъдат изведени от 
страната. Специалният дом е изграден в съответствие с поетите ангажименти 
на Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз. 
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Функционирането  му  е  напълно  съобразено  с  европейските  практики  и 
стандарти в тази област. От създаването на дома до настоящия момент в него 
са  пребивавали 1 143 лица.

В  близост  до  българо-турската  граница  –  гр.  Любимец,  се  изгражда 
втори  СДВНЧ,  с  капацитет  до  350  лица.  Създаването  на  този  център  се 
обуславя  от  необходимостта  за  разпределение  на  установените  нелегално 
пребиваващи  чужденци  и  вземане  на  решение  за  тяхното  извеждане  от 
страната.

Повишаването  на  административния  капацитет  и  институционалното 
утвърждаване на дирекция “Миграция” е приоритетна задача на дирекцията. 

Успешно  е   реализиран  Туининг  лайт  проект  за  повишаване  на 
административния  капацитет  на  дирекция  “Миграция”  с  партньор 
Миграционната служба на Кралство Белгия.

Предстои  стартиране  на  нов  проект  под  название  “Ефективно 
практическо приложение на новото европейско законодателство в сферата на 
миграционната  политика  и  по-нататъшно  укрепване  на  институционалния 
капацитет на дирекция “Миграция”. Той  е едногодишен и се очаква да стартира 
през  м.  септември  тази  година.  Пертньор  по  проекта  ще  бъде  Белгийската 
миграционна служба, с присъствие на туининг съветник в дирекцията. Целта е 
практическо приложение на най-новото европейско законодателство в областта 
на миграцията, прилагане на общите стандарти и процедури в управлението 
миграционните процеси.

В  Индикативнтата  програма  по  Инструмента  Шенген  за  2008  г.  са 
заложени ремонтно-строителни дейнсти на СДВНЧ Любимец. С цел прилагане 
на Шенгенското законодателство е предвидена специализирана подготовка на 
служителите.

Дирекцията, съвместно с отдел “Проекти и програми”-МВР е натоварена 
с разработването на Индикативната програма за усвояване на средствата по 
европейски  фонд  “Връщане”.  Предстои  разработването  на  многогодишна 
стратегия за усвояване на средствата за периода 2008 г.-2013 г.

Служители  на  дирекция  “Миграция”  участват  в Работните групи в 
областта  на  миграцията  и  убежището  към   Съвета  на  ЕС  и  Европейската 
комисия: Стратегически комитет по миграция и убежище,  Група на високо ниво, 
“Миграция  и  експулсиране”,  “Миграция  и  разрешителен  режим”,  “Убежище”, 
“Комитет  по  имиграция и  убежище”,  Комитет  “Солидарност  и  управление  на 
миграционните  потоци”.  Експертите  регистрират  активно  присъствие  в  други 
форуми,  инициирани от органите на ЕС -  контактни комитети, кръгли маси, 
конференции и др.
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2.Миграционна политика на Република  България – процедури и 
разрешения за пребиваване

Дирекция  “Миграция”  в  рамките  на  своите  компетенции  провежда 
политиката  на  Република  България  в  областта  на  миграцията.   Тази  
политика е насочена към спазване на основните човешки права и свободи в 
съответствие с международните и европейски стандарти, при поддържане 
на оптимален баланс между контрола на незаконната миграция и свободата 
на движение на хора.

Стратегическите цели в миграционната политика: 

• развитие на регулирани форми на миграция;
• повишаване на сигурността - вътрешна и по границите и тенденция за 

поемане  на  регионалните  отговорности  по  защита  на  външните 
граници на Европейския съюз;

• зачитане  на  правата  и  интеграция  на  законно  пребиваващите 
мигранти;

• международно  сътрудничество  и  изпълнение  на  международните 
договорености в областта на миграцията.

Приемането и прилагането на Европейското законодателство в областта 
на  правосъдието  и  вътрешните  работи,  и  по-специално  в  раздел  миграция, 
представлява  съществена  част  от  цялостния  процес  присъединяването  на 
Република  България  към  Европейския  съюз.  Специфичното  геополитическо 
положение на страната и включването й в Общността повиши миграционните 
потоци от и към нея. 

Тази  предпоставка  наложи  промяна  на  законовата  и  практическата 
страна на контрола на миграционния поток и привеждането им в съответствие с 
европейските критерии. 

В  програмата  на  правителството,  която  определи  стратегията  за 
реформа в МВР, залегнаха мерки, свързани с хармонизиране на българското 
законодателство.  Приоритет  е:  въвеждане  на  европейските  практики  и 
стандарти  за  управление  и  регулиране  на  миграционните  процеси,  и 
провеждане на последователна политика на превенция и борба с незаконната 
миграция;  подобряване  на  охраната  на  държавната  граница,  засилване  на 
контрола на граничния режим. Целият този процес превърща нашата страна в 
активен участник в общия процес по управление на миграцията.

Миграционната обстановка в Република България се определя, както от 
влиянието  на  външни  фактори,  така  и  от  провежданата  целенасочена 
държавна политика в тази област. 

Утвърждава  се изразената в последните години тенденция на засилен 
интерес към трайно установяване в страната на граждани на ЕС.
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От  датата  на  пълноправно  членство  на  Република  България  в 
Европейския съюз  настъпиха съществени  изменения в регламента относно 
пребиваването на граждани на Съюза и членовете на техните семейства.

На 01 януари 2007 г.  влезе в сила Законът за влизането, пребиваването 
и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на 
техните семейства. 

С този закон  се  уреждат  всички  обстоятелства,  свързани  с  престоя  в 
Република  България  на  гражданите  от  страните-членки  на  ЕС,  държавите-
страни  по  Споразумението  за  Европейско  икономическо  пространство  и 
Конфедерация Швейцария. 

Същността на закона е разделяне на гражданите на ЕС от  гражданите 
на  трети  държави,  чието  пребиваване  в  страната  продължава  да  се 
регламентира със Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). 

Основният  принцип,  залегнал  в  закона,  е  установяване  на 
регистрационен   режим  при  пребиваване  в  страната  на  граждани  на  ЕС  и 
членове на техните семейства, които също са граждани на ЕС.

Освен  гражданите  на  ЕС  законът  разглежда  и  членовете  на  техните 
семейства,  които са граждани на трети държави.  За тази категория лица са 
установени облекчени процедури при издаване на разрешение в страната.

През 2007г. са  издадени удостоверения за продължително пребиваване в 
Република  България  на   7  876   граждани  на  държавите-членки  на  ЕС, 
държавите  от  Европейското  икономическо  пространство  и  Конфедерация 
Швейцария. Сред тях най-многобройни са гражданите на Великобритания – 3 
188,  Германия – 934, Гърция – 901, Италия – 460, Франция -384.

Броят  на  регистрираните   продължително  пребиваващи  граждани  на 
Германия  е  увеличен  със  107  %  спрямо  издадените  разрешения  за 
продължително пребиваване през 2006 г., на гражданите на Великобритания – 
със 73 %, на италианските граждани – с 51 % и на гръцките  – с 29 %.

Издадени са  561 удостоверения за постоянно пребиваване на граждани 
на  ЕС,  ЕИП  и  Конфедерация  Швейцария.  Сред  регистрираните  постоянно 
пребиваващи европейски граждани най-много са от Полша – 102, Гърция -101, 
Германия – 67, Чехия-60, и Италия -53.

Анализът  на  статистическите  данни  за  2007  г.  сочи,  че  статут  на 
продължително  пребиваване  съгласно  Закона  за  чужденците  в  Република 
България,  с  разрешен  срок  на   пребиваване   до  една година са получили 
13 989  граждани на трети държави. 

 Данните за получилите разрешение за продължително пребиваване в 
страната граждани на трети държави показват, че най много са гражданите на 
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Македония — 3528, Турция — 3386, Руска федерация -  1404 САЩ —  797 и 
Украйна – 710. 

Преобладаващите  основания,  съгласно  Закона  за  чужденците  в 
Република България (ЗЧРБ), за разрешаване на продължително пребиваване 
са:  образование  в  лицензирани  учебни  заведения  –  6  328;   членове  на 
семейство на български гражданин -  1 785; лица, осъществяващи търговска 
дейност  в  страната  –  1  256  ;  лица,  които  имат  основание   за  постоянно 
пребиваване  или  са  сключили  брак  с  постоянно  пребиваващ  в  страната 
чужденец  – 1 080; членове на семейство на чужденец, получил разрешение за 
продължително пребиваване – 1 058;  работещи по трудово правоотношение 
след разрешение на органите на Министерството на труда и социалната– 925. 

През 2007г.  беше усъвършенствано използването на съгласувателната 
процедура  за  издаване  на  визи  за  дългосрочно  пребиваване  в  Република 
България  тип  ”D”  между   дирекция  “Миграция”-МВР  и  Дирекция  “Консулски 
отношения”-МВнР като ефективен инструмент за регулиране на миграционния 
процес извън границите на страната. 

Към  01  януари  2008   общият  брой  граждани  на  трети  държави, 
пребиваващи постоянно в страната е 56 459. През 2007 г. е разрешен  статут на 
постоянно пребиваване в страната (за неопределен срок) на 2 998 граждани на 
трети  държави.   Преобладаващите  основания  за  разрешаване  статут  на 
постоянно пребиваване съгласно ЗЧРБ са били:   лица,  които не са лица от 
български произход, родени на територията на Република България, изгубили 
са  българското  си  гражданство  по  изселнически  спогодби или  по  собствено 
желание и желаят трайно да се установят на територията на страната - 488; 
лица,   с изтекли пет години след сключването на граждански брак с постоянно 
пребиваващ в страната чужденец -  346;  малолетни и непълнолетни деца на 
постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак – 339; 
.  пребивавали  на  законно  основание  без  прекъсване  на  територията  на 
страната през последните 5 години – 231; лица от българска народност – 144. 

Сред получилите статут на постоянно пребиваване в страната  граждани 
на трети държави най-много са от: Македония – 1040,  Турция – 680, Русия – 
320, Китай –  217, Украйна — 148.

3. Принудителни административни мерки

Противодействието  на  нелегалната  миграция  е  съществена 
функция на дирекцията.

Причините  за  установяване  на  граждани  на  трети  държави,  които 
незаконно пребивават на територията на Република България са:  нелегално 
преминали границата, останали след разрешения им срок в страната и лица, 
които  след  отказ  за  получаване  на  особена  закрила  не  са  напуснали 
държавата.
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Както в предходните периоди така и през 2007 г. се отчита увеличение 
на  общия  брой   на  чужденците  с  наложени принудителни  административни 
мерки (ПАМ) съгласно Закона за чужденците в Република България. 

През 2007г. принудителна административна мярка (ПАМ) "експулсиране" 
е наложена на  181 лица, което  намаление с 18  % в сравнение с предходния 
период. Преобладаващите групи лица с наложена мярка "експулсиране" през 
2006 г. са граждани на: Турция - 35,    Молдова — 29,  Афганистан- 16, Ирак -13 
и Македония-12.  

Свидетелство за повишаване на ефективността в противодействието на 
незаконната миграция е значителното повишаване броя на лицата с наложена 
мярка "принудително отвеждане до границата на Република България". През 
2007 г. тази ПАМ е наложена на 1589 лица, което е с 60% повече спрямо 2006 г. 
Най-много граждани на трети държави  с наложената мярка произхождат от: 
Ирак –444, Молдова –220, Турция– 194,  Палестина–114, Армения – 96.

Наблюдава се увеличение на броя на чужденците  с наложени ПАМ, 
които  отказват  да   бъдат  върнати  в  страната  на  произход.  В  тези  случаи 
стартира  процедура  по  съпровождането  им  от  служители  на  дирекция 
“Миграция”.  Предвид  тази  тенденция,  са  обособени  екипи  извършващи 
дейността  по  съпровождане  Служителите  са  определени  в  зависимост  от 
познанията им по съответния чужд език, стаж и умение за справяне в критични 
ситуации.

4. Сътрудничество с неправителствени организации

Дирекция  “Миграция”  активно  взаимодейства  с  неправителствени 
организации  относно  мобилизиране  на  ресурси  за  разрешаване  на 
непосредствения  проблем  на  продължително  настанените  чужденци  в 
Специалния дом за временно настаняване на чужденци в кв. Бусманци.

Подписани  са  споразумения  за  сътрудничество  с  Българския  червен 
кръст,  Българския  Хелзински  комитет,  Каритас  България  и  Центъра  за 
подпомагане на хора, преживели изтезание- ACET.

Постигната  беше   договореност  относно  предоставяне  на  услуги  от 
страна на цитираните по-горе организации за:

• Изготвяне на документи и информационна брошура за правата и 
задълженията  на  освобождаваните  продължително  настанени 
чужденци в СДВНЧ;

• Предоставяне на услуги за превод на английски, арабски, фарси и 
дари езици;

• Настаняване  на  адреси,  за  които  ще  бъдем  предварително 
уведомявани,  с  оглед  информиране  на  съответните  РПУ  за 
последващ контрол;

• Осигуряване на хранителни пакети;
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• Седмична консултация от психолог.

Предвидено е и допълнително предоставяне на:

• Безплатни правни консултации;
• Предоставяне на хуманитарна и психологическа помощ;
• Помощ при реинтеграция в страните по произход;
• Консултиране с цел доброволно завръщане.
• Оптимизирано  беше  сътрудничеството  с  неправителствени  и 

международни организации по отношение на: 
• Предоставяне на хуманитарна и психологическа помощ;
• Помощ при реинтеграция в страните по произход;
• Консултиране с цел доброволно завръщане;
• Безплатни правни консултации.

Целта  на  това  взаимодействие  е  оказване  на  съдействие  за 
разпространение и подобряване на процедурите по иницииране и насърчаване 
на доброволното завръщане на граждани на трети страни, които са изчерпали 
законовите основания за престой в Република България.

*** 
В  резултат  на  извършената  работа  Дирекция  “Миграция”  вече  е 

утвърдена  авторитетна  структура,  в  системата  на  МВР  и  сред  останалите 
държавни институции. 

Приоритетните задачи на дирекцията са свързани с: 

• Усъвършенстване  дейността,  съобразно  въведените  европейски 
практики и стандарти по административния контрол на чужденците в 
Република България;

• Повишаване  професионалната  квалификация  и  по-нататъшно 
укрепване  на  административния  капацитет  на  служителите  от 
Дирекция “Миграция”;

• Оптимизиране  на  сътрудничеството  с  неправителствени  и 
международни организации. 
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Марияна Стоянова, 
Директор, Бежанско-Мигрантска служба

Сътрудничество с институциите за осигуряване достъп до закрила на 
бежанците – опитът и позициите на Български червен кръст

Основните  фактори,  които  оказват  влияние  върху   работата  на 
Българския Червен кръст  с  бежанци са  присъединяването на  България  към 
Европейския съюз и реализирането на Националната програма за интеграция 
на бежанците /НПИБ/.

 
Превръщането на страната ни във външна граница  за ЕС доведе до 

увеличаване на общия миграционен поток към страната. От този миграционен 
поток  бежанците  по  смисъла  на  българското  и  международното 
законодателство са само една сравнително малка част. Основните причини за 
намаляване броя на молбите за закрила са:

• Въвеждане  взимането  на  пръстови  отпечатъци  при 
регистрацията на бежанците;

• засиленият контрол на държавната ни граница;
• войната  в  Ирак,  в  резултат  на  която  охраната  на  турските 

граници е усилена.

Близо  90  %  от  лицата  ,търсещи  закрила  у  нас  ползват  каналите  за 
трафик  на  хора.  Това  са   най-вече  граждани  на  Афганистан,  Ирак,  Иран, 
Близкия  изток,  Судан,  Сомалия. През  2007  г.  в  Република  България  са 
подадени общо 975 молби за убежище , което е с около 34 % повече спрямо 
2006 г. За същия период статут на бежанец е предоставен на 13 чужденци, а 
хуманитарна закрила на 322-ма, от които 278 са от Ирак. В така очертаната 
ситуация  ,  запазването на опита и ролята на БЧК в областта на бежанците 
изисква  търсене  на  възможности  за  договаряне  с  държавните  структури  за 
изпълнението на интеграционни дейности, както и развиване на услуги с по-
голяма насоченост към мигранти.

Достъпът до закрила на бежанците е основно човешко право и  за да 
бъде  то  упражнено  е   необходимо  стриктно  спазване   на  законовите 
разпоредби в областта на убежището , а също и добро сътрудничество между 
отговорните институции. 

Партньорството между БЧК и ВКБООН

Български Червен кръст вече 15 години е един от основните  партньори 
на  Върховния  Комисариат  за  Бежанците  към  ООН   ,  който  финансира 
дейността  на  създадената  през  1997  г.  Бежанско  -  мигрантска  служба  .  По 
проекта  с  ВКБООН  за  2007  г.  са  подпомогнати   общо  1  185  бежанци. 
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Основните дейности, които  БЧК реализира с цел осигуряване на достъп до 
закрила на бежанците и улесняване тяхната интеграция в страната са:

• Социални консултации – ежедневно в приемната на БМС от 13.30 
до 17.00 ч. / за 2007 г. – 1532 консултации/

• Подпомагане на бежанците за реализиране на техните  основни 
социални и икономически права – съдействие по процедурата за 
издаване на документи за самоличност, регистрация в Бюрата по 
труда,  поделенията  на  Агенцията  за  социално  подпомагане, 
Национален  осигурителен  институт,  Национална  здравно  - 
осигурителна  каса,  Министерство  на  образованието,  училища, 
здравни заведения

• Предоставяне на финансови помощи на  ново признати  уязвими 
бежанци – 88 бежанци за 2007 г.

• Съдействие при търсене и наемане на квартира,
• Съдействие за получаване на лекарска помощ и лечение, както и 

психологични  консултации  и  терапия./  На  територията  на  гр. 
София БЧК има сключен договор с Национална многопрофилна 
транспортна   болница  „  Цар  Борис  III”,  в  която  за  2007  г.  са 
обслужени  205  бежанци./   Психологичните  и  психиатрични 
консултации се осигуряват от екипа на фондация „Център Надя” .

• Подпомагане  и  поощряване  образованието  на  децата  бежанци 
чрез  предоставяне  на  учебници  и  учебни  помагала,  месечна 
финансова помощ за дете в размер на 20 лв.,  заплащане такса за 
детска  градина,  осигуряване  на  допълнително  обучение  по 
български. език – общо 221 деца бежанци за 2007 г.

• Летен детски лагер с интензивно изучаване на български език за 
деца на бежанци и български деца от социално слаби семейства – 
34 деца през 2007 г.

• Подпомагане  и  развиване  на  капацитета  на  организациите  на 
бежанските  общности  –  Съвета  на  жените  бежанки  /СЖБ/  и 
Етиопското  земляческо  дружество  с   цел  функционирането  им 
като  самостоятелни  структури  на  гражданското  общество. 
Развиване потенциала на бежанските общности за подпомагане 
интеграцията  на  новопризнатите  бежанци,  за  организиране  на 
различни културни и религиозни празници, за съдействие на БЧК, 
други неправителствени организации както и на институциите при 
идентифициране на лицата и семействата  със специални нужди, 
болни и инвалиди , разделени от семействата си деца.

• Чрез Службата за издирвания помага за намиране на роднини или 
поддържане на контакт с тях в зони на военен конфликт.

• Предоставя хуманитарна помощ на бежанците и лицата, търсещи 
убежище – хранителни пакети, дрехи втора употреба, нови обувки, 
санитарни  и  хигиенни  материали,  лекарства   и  други  налични, 
получени като дарения.

• Мониторинг  на границите и оказване на хуманитарна помощ на 
лицата,  търсещи  закрила  и  задържани  при  опит  нелегално  да 
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влязат  в  страната.  Съдействие  на  Гранична  полиция  за 
поддържане на минималните стандарти в местата за задържане 
по границата.

Партньорството между БЧК и Държавна агенция за бежанците при 
МС /ДАБ/

 Законът за убежището изрично упоменава сътрудничеството между 
организацията и ДАБ. БЧК има отредени функции съгласно Националния план 
за действие при временна закрила  в условията на извънаредни ситуации и 
масово навлизане на чужденци търсещи закрила. Чл.53 т.7 

Закрилата  на  бежанците  включва  и  достъп  до  храна,  подслон, 
информация за институциите и организациите, към които търсещите убежище 
лица могат да се обърнат. Държавната агенция за бежанците разполага с два 
Регистрационно-приемателни центрове – в гр. София и в с. Баня, Новозагорско. 
РПЦ  -  София се  намира непосредствено до административната сграда на 
ДАБ.  Неговият  капацитет  е  приблизително  400  чужденци,  търсещи закрила, 
като се спазват изискванията по отношение на:

• пол
• религия 
• семейно положение 
• национална несъвместимост и нетърпимост
• уязвими групи.

Представители на БЧК и СЖБ посещават всяка седмица този център и на 
место  консултират  пребиваващите  там  лица.  Български  Хелзинкски  комитет 
също поддържа приемна в РПЦ- то, където предоставя съответно безплатни 
правни консултации.

РПЦ  –  с.  Баня  ,  община  Нова  Загора  е  разположен   на  около  300 
километра от гр. София и е с капацитет 80 лица. Три до четири пъти годишно 
представители на Бежанско-мигрантската служба посещават този център като 
предоставят консултации и раздават хуманитарна помощ. Също така лицата 
получили  статут  на  бежанец  или  хуманитарна  закрила  и  установили  се  на 
територията на община Нова Загора или Сливен се насочват към Областния 
съвет  на  БЧК   в  гр.Сливен  за  съдействие  пред  местните  териториални 
поделения на различните институции. При необходимост БЧК- Сливен може да 
окаже съдействие и за намиране на квартира ,  храна, медицинска помощ и др.

Няколко са проблемите, свързани с  приемателния капацитет:

• Проблеми с материалната база  . 
За момента легловата база в приемателните центрове може да задоволи 

нуждите  за  настаняване  като  бройка.  Проблем  обаче  са  лошите  битови 
условия,  липсата на обособени зони за спортни дейности и за уплътняване на 
свободното време. повечето от 
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В РПЦБ – София е отделен един етаж за настаняване на семейства и 
сами жени и един етаж като изолатор за заразно болни, но заедно с това се 
налага да се търси решение с настаняването на непридружените малолетни и 
непълнолетни  и  хората  със  специални  нужди  –  самотни  майки  с  деца, 
бременни, жертви на насилие, инвалиди, възрастни.

В  рамките  на  проект  по  програма  ФАР  завърши  изграждането  на 
Транзитен център за настаняване на търсещи закрила в с. Пъстрогор, в близост 
до турско - българската граница. Това се  очаква да доведе до увеличаване на 
капацитета на Държавната агенция за бежанците за приемане и издръжка на 
търсещи  закрила  лица  в  съответствие  със  стандартите  и  практиката  на 
Европейския съюз и създаването на адекватна инфраструктура, чрез която да 
бъдат  разпределени  отговорностите   и  задачите  между  институциите  . 
Неправителствените  организации  са  в  състояние  и   имат  готовност  да 
сътрудничат по места на различните институции с оглед осигуряване достъп до 
закрила на бежанците и на следващ етап тяхната интеграция в българското 
общество.

В края на 2006 г. бе приета Националната програма за интеграция на 
бежанците  в  България.  Тя  включва  осъществяването  на  редица  дейности 
подпомагащи ново признатите бежанци :

• Обучение  по  български  език  -  600  учебни  часа  за  6  месеца 
специална програма за езиково обучение на бежанците, съобразена с 
изискванията  на  Европейската  езикова  рамка  и  одобрена  от 
Министерството на науката и образованието. Осигурени са помагала. 
На обучаваните се предоставя стипендия в размер 3.00 лв. на учебен 
ден.  Практиката  обаче  показва,  че  600  часа  не  са  достатъчни  за 
усвояване на езика до нужното ниво, което ще позволи свободното 
включване  на  бежанците  в  трудовия  пазар  и  в  социалния  живот. 
Причината  е  в  ниското  образователно  равнище  на  голяма  част  от 
получилите закрила и специфичните особености на българският език.

• Курс по социална адаптация и  културна ориентация.
•  Жилищно настаняване на бежанците

Това е един от най-важните въпроси, като се има предвид, че в големите 
градове в страната наемите на жилищата, съпоставени с минималната работна 
заплата, са много високи, а в малките населени места има проблеми с трудовата 
реализация.  По  НПИБ  са  предвидени  средства  за  заплащане  наема  на 
одобрените  бежанци  и  техните  семейства  в  продължение  на  12  месеца,  при 
условие, че редовно посещават курса по български език. ДАБ е възложила на БЧК 
дейностите  по  намиране  на  квартира  и  заплащане  на  наем  и  режийни  на 
новопризнатите бежанци, включени в Националната програма.

• Курсове по професионална квалификация.
• Финансова стипендия в размер на 3.00 лв. за всеки учебен ден
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• Финансово  и  материално  социално  подпомагане  по  реда  за 
българските граждани

• Здравно осигуряване и безплатна медицинска помощ в размера за 
българските граждани.

Необходимо е дейностите по интеграцията да бъдат финансирани и от 
Европейския Бежански Фонд / ЕБФ/ посредством разработването на  различни 
проекти.

Активна  роля  НПО  могат  да  играят  и  при  първоначалния  прием  и 
настаняване на лицата търсещи убежище, регистрирани в ДАБ при МС. Да не 
забравяме проблемите с настаняването в РПЦ , с които се сблъска ДАБ през 
2007 г.   Неправителствените организации в България,  работещи с  бежанци, 
биха могли с финансирани от държавата /  както в Холандия, Германия, Дания , 
Финландия и други европейски страни/ проекти  и /или проекти по линията на 
Европейски бежански фонд да администрират приемателни центрове за лица 
търсещи закрила  или настаняване на външни адреси.

Партньорството между БЧК и МВР

От началото на 2006 г. датира споразумението за сътрудничество между 
организацията и Национална служба „Гранична полиция” към МВР. На базата 
на  това  споразумение  се  създадоха  условия  за  задълбочаване  на 
взаимодействието  между  тях  в  областта  на  хуманитарното  подпомагане  на 
лицата  ,  търсещи  убежище  ,задържани  при  опит  за  нелегално  влизане  на 
територията на Р България. Също така през тези вече 3 години се съдейства 
активно  за  подобряване,  в  рамките  на  възможното,  на  условията  за 
пребиваване  на  задържаните,  особено  на  сами  жени,  семейства  с  деца  и 
хронично болни.

Съгласно  сключеното  споразумение  БЧК  има  достъп  до  местата  за 
задържане по границите  и  предоставя по  искане  на съответния  Регионален 
граничен сектор :

• допълнително храна
• медикаменти
• дрехи втора употреба
• хигиенни материали
• дезинфектанти
• перилни препарати. 

Областните съвети на БЧК в Хасково, Бургас, Варна , Благоевград и Русе 
се  предоставя методическа помощ и ръководство за да могат адекватно да 
оказват  съдействие  на  РГС   по  места,  особено  в  спешни  ситуации.  По 
отношение  осигуряване  достъп  до  закрила  на  бежанците  се  провеждат 
ежегодно обучения на служителите на Гранична полиция и в екипа лектори има 
представител на Бежанско-мигрантската служба на БЧК, а също така от БХК, 
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Център Надя и др. НПО. През 2007 г. организацията успя да подпомогне 193 
лица търсещи закрила и задържани на границата 

Споразумение за сътрудничество  бе сключено и с дирекция „Миграция” 
при  МВР   през  м.  октомври  2007  г.  На  базата  на  това  споразумение 
служителите  на  Бежанско-мигрантската  служба  имат  достъп  до  бежанците 
пребиваващи  в  центъра  за  задържане  на  чужденци  в  Бусманци.  На 
задържаните  се предоставя хуманитарна помощ, консултации и възможност 
зовъзстановяване на контакти с близки.Споразумението положи основите и на 
съвместната работа в помощ на продължително задържани мигранти.

Неправителствените  организации  в  България  работещи  с  бежанци  са 
развили необходимия капацитет  да подпомагат държавата при изпълнението 
на поетите международни ангажименти към бежанците .В редица европейски 
държави   като  Холандия,  Германия,  Дания,  Австрия  неправителствени 
организации  с  държавно  финансиране  поддържат  приемателни  центрове  за 
бежанци,  изпълняват  дейности  по  интеграцията  на тези хора  в  приемащата 
страна и др. Като страна член на ЕС това би могло да се случва  и в България 
чрез разработването и изпълнението на проекти финансирани от европейските 
фондове. МВР е институцията отговорна за администрирането на европейските 
фондове „Граници” и „Доброволно завръщане”.

Български Бежански Съвет

В края на 2005г. бе основан Български Бежански съвет. Организациите- 
учредители  са  Български  Червен  кръст,  Български  Хелзинкски  комитет  и 
Каритас –България. В последствие за член на ББС бе одобрена и Асоциацията 
за интеграция на бежанци и мигранти. 

Переспективи: 

• Съвместно  с  институциите  създаване  на  една  приемаща  и 
подкрепяща  среда  за  бежанците  чрез  организирането  и 
провеждането на информационни кампании . 

•  Неправителствените  организации  имат  изграден  капацитет  за 
разработване  на  програми  за  социално  консултиране,  социална  и 
психологическа работа с уязвимите групи,  подобряване на достъпа 
на  бежанците  до  социални  права,  здравно  обслужване, 
специализирано обучение.

•  Насърчаване  развитието  на  мрежи  за  обмен  на  знания  относно 
правата на търсещите убежище и бежанците.

•  Провеждане  на  проучвания  относно  условията и  трудностите  в 
интеграцията на чужденците, получили закрила в България.

•  Осигуряване на информационни брошури на различни езици, а също 
и на преводачи от редки езици.

•  Доброволно завръщане
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• Създаване  на  програма  за  подпомагане  на  лицата,  които  желаят 
доброволно да се завърнат в страната си на произход.

• Разработване на информационни материали относно условията  за 
репатриране – документи, финансови условия и др.

• Оказване на правни и социални услуги при изготвяне на документи за 
репатриране.

• Разработване на информационни материали относно политическото, 
икономическо  и  социално  положение  в  страните,  в  които  ще  се 
извършва  репатриране,  с  акцент  върху  спазването  на  човешките 
права и свободи и наличието на условия за социална реинтеграция 
на репатрираните лица.
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Кина Събева,
Председател на Български бежански съвет

Възможностите, които предоставя проекта ”Укрепване на закрилата на 
бежанците в България” за развиване сътрудничество с държавните 

институциите за осигуряване достъп до закрила на бежанците

Неправителствени организации, работещи сами за себе си, не могат да 
осигурят  закрила на бежанците и търсещите убежище, нито пък държавните 
органи могат да отговорят на нуждите на бежанците и търсещите убежище без 
подкрепата на гражданското общество. Под най-различни форми проектът ще 
подкрепя изграждането на конструктивен и критичен диалог между тях. Целта е 
да бъдат постигнати отношения на взаимно уважение между организациите на 
гражданското общество и българските държавни  органи на всички нива. 

Възможностите за развиване сътрудничество с държавните институции 
за  осигуряване  достъп  до  закрила  на  бежанците  се  обуславят  от 
формулираните цели на проекта, от определените целеви групи, от очакваните 
резултати и планираните дейности.

         Като  вторична  целева  група  по  проекта  са  определени  държавни 
институции, които имат компетенции в сферата на бежанците и миграцията – 
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, Диреция „Гранична 
полиция” и Дирекция „Миграция” на Министерството на вътрешните работи.

Българският бежански съвет и партньорите по проекта приемат и ще се 
ръководят в своите взаимоотношения с държавните институции от следните 
основни  принципи  на  взаимодействие:  прозрачност  на  намеренията  и 
действията;  отговорност;  ефективност;  участие  във  формулирането  на 
стратегии и планове за действие за укрепване достъпа до закрила на лицата 
търсещи убежище. 

            Бежанският съвет ще предоставя разработените материали в рамките 
на проекта и ще се консултира с държавните институции относно:  

а) разработването на Обща визия на Бежанския съвет и организациите-членки 
за закрилата на бежанците, 
б) разработване на Стратегия на Бежанския съвет и организациите-членки по 
застъпничество за закрилата на бежанзите, както и при 
в) разработвнето на краткосрочни и дългосрочни планове за действие.

Бежанският съвет ще предлага на държавните инститции включване на 
техни служители в  обученията по проекта за развитие на умения за лобиране, 
застъпничество, фондонабиране, разработване и управление на проекти.

През първата и вторара година на проекта ще се проведат две двудневни 
обучения  по  фондонабиране  и  устойчиво  финансиране.,  на  които  ще бъдат 
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канени  за  участие  и  представители  на  държавни  институции.  Предмет  на 
обученията  ще  бъдат  различните  източници  и  аспекти  на  осигуряване  на 
финанси,  включително  и  фондонабиране,  фондове  на  ЕС  и  международни 
фондове за   неправителствени организации.  Вниманието ще бъде насочено 
върху  фондовете  на  ЕС  и  други  начини  на  придобиване  на  финансова 
подкрепа,  като  ще  се  наблегне  на  търсенето  на  разнообразни  финансови 
източници. Обучението ще се проведе от опитен международен консултант, а 
експерт  от  Холандския  съвет  за  бежанците  ще  предостави  допълнителна 
информация. Обучението ще включва елемент на „Обучение на обучители”.

            На 13 -14  ноември 2008г.  в  София ще се  проведе обучение  по 
застъпничество и лобиране. Двудневното обучение ще запознае участниците с 
основните идеи и техники на застъпничеството и лобирането. Обучението ще 
се извърши от  международен експерт по застъпничество с помощта на експерт 
по укрепване на капацитета от Холандския съвет за бежанците. Обучението ще 
съдържа елемент на „Обучение на обучители”, което ще даде възможност на 
участниците да предават новопридобитите знания.  

            През януари 2009 г ще се проведе двудневна  „Работна среща по 
застъпничество и лобиране по достъпа до процедура на търсещите закрила”
като  продължение  на  обучението  по  застъпничество  и  лобиране  и  ще даде 
възможност на участниците да приложат своите знания на практика. В срещите 
ще  участват  представители  на  партньорите  по  проекта,  други 
неправителствени организации,  подпомагащи бежанци.  В срещата ще бъдат 
поканени да участват и служители от Държавната агенция за бежанците,  от 
Диреция  „Гранична  полиция”  и  Дирекция  „Миграция”  на  Министерството  на 
вътрешните  работи.  Предвид   темата  срещата  ще  се  проведе  близо  до 
българо-турската  граница.  В  срещата  ще  участват  местни  експерти, 
международен  експерт  по  застъпничество  и  фасилитатор  от  България.  От 
холандска  страна ще участва  експерт  от  Холандсия  съвет  за  бежанците  по 
укрепване  на  капацитета.  Това  ще  бъде  на  практика  укрепване 
сътрудничеството  между  НПО  и  държавата  за   укрепване  закрилата  на 
бежанците.  Подготовката за тази работна среща ще започне през декември 
2008.

Обучението  и  работните  срещи  по  застъпничество  ще  осигурят  на 
Бежанския съвет и организациите-членки знания и средства за извършване на 
дейности по застъпничеството. Бежанският съвет и организациите-членки  биха 
искали  да  поставят  в  дневния  ред  на  правителството  или  други  партньори 
идентифицираните  проблеми  относно  закрилата  на  бежанците  в  България. 
Дейностите, които ще бъдат поставяни за разглеждане са един непрекъснат 
процес  и  могат  да  представляват  най-различни  начини  за  отправяне  на 
послания  до  правителствени  или  други  институции.  Бежанският  съвет  ще 
публикува съобщения за пресата, ще поддържа връзки с медиите, ще изготвя 
материали по бежанската политика, ще създава мрежа и ще участва в срещи с 
цел   поставяне  за  разглеждане  на   важни  проблеми  в  дневния  ред  на 
правителството и на международните институции.  
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Анализите, които се направят ще послужат за основа  на разработване 
на  Стратегия  по  застъпничество.  Изработването  на  стратегията  по 
застъпничество ще бъде един  постоянен процес,  който ще се  основава на 
придобития опит и събраните материали от обученията и работните срещи по 
застъпничеството. За тази стратегия ще допринесе и участието в национални и 
международни  конференции.  Стратегията  по  застъпничеството  ще  бъде 
колективно дело на ББС и организациите-членки и че бъде консултиране през 
целия процес на разработване с представителите на държавните институции. В 
процеса ще участва и експерт от Холандския съвет за бежанци.  Стратегията по 
застъпничеството ще бъде публикувана  на български и  на  английски език  и 
предоставена на национални и международни партньорски организации и ще 
бъде  представена  на  заключителната  конференция  на  проекта  (септември 
2010г.)
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Маринела Радева, 
Председател на АИБМ

(презентация)
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Татяна Вълчанова,
 Координатор Проекти и администрация, ВКБООН

Ваши Превъзходителства, 

Уважаеми колеги,

Темата, по която ще говоря засяга една динамична сфера в системата на 
убежище с няколко годишна история.  И тъй като по нея може да се говори 
много, но разполагаме с ограничено време, ще се спра на три от нейните най-
важни според мен аспекти: 

1/ Настоящото сътрудничеството между държавата и НПО;
2/ Възможните сфери за неговото развитие в бъдеще;
3/ Ролята на ВКБ ООН в този процес през следващата година.

Настоящото сътрудничеството между държавата и НПО

Ще започна с няколко примера за отлично взаимодействие: 

• Първият  от  тях  е  Наръчника  за  правата  и  задълженията  на 
бежанците,  подготвен  от  г-жа  Маринела  Радева  и  д-р  Жасмина 
Донкова, и издаден от ВКБ ООН след като съответните Министерства 
и  ДАБ  изразиха  своите  становища,  дадоха  предложения  и 
допълнения.  Сега  този  наръчник  е  факт  и  тези  от  Вас,  които 
проявяват интерес, могат да си вземат копие от него.

• Друг  пример  е  сътрудничеството  в  областта  на  превенцията  на 
сексуалното  и  свързано  с  пола  насилие  сред  бежанците  и 
подписаните Стандартни оперативни процедури по силата на които 
всички  НПО  и  държавни  институции,  участвали  в  създаването  им 
работят заедно в подкрепа на бежанци станали жертва на такъв тип 
насилие.

• Трети пример е проучването на нуждите на бежанските общности по 
пол, възраст и принадлежност към определена социална група, което 
ВКБ ООН провежда ежегодно в сътрудничество с ДАБ и НПО, и което 
тече и в момента за настоящата година.
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Много удовлетворителен е фактът,  че сътрудничеството между ДАБ и 
НПО по изпълнението на отделни части от НПИБ1, което започна през 2006 г. с 
подписване  на  двустранни  Договори  с  БЧК,  Каритас  България  и  АИБМ 
продължи  през  2007  г.  и  2008  г.  и  се  превръща  в  утвърдена,  доказала 
ефективността  си  практика.  По  силата  на  тези  Договори  НПО  предоставят 
финансова помощ и съдействие за жилищно настаняване, хуманитарни пакети 
и  курсове  по  социално  ориентиране  на  новопризнатите  бежанци.  Като 
естествен елемент на това сътрудничество е и участието на представител на 
всяка от тези НПО и Българския Бежански Съвет в Интеграционната Комисия, 
която преценява кои бежанци да бъдат включени в Програмата, както и вида и 
размера  на  предоставяните  им  помощи.  За  нас  обаче  е  обезспокоителен 
фактът,  че  инициираният  неотдавна  процес  на  преработка  на  Вътрешните 
Правила за изпълнение на НПИБ протича без участието на НПО и ВКБ ООН, 
независимо  че  те  участваха  в  консултациите  по  тяхната  подготовка  преди 
няколко месеца. Ние смятаме, че неправителственият сектор е доказал своята 
компетентност,  работи  в  пряк  контакт  с  бежанците,  има  непосредствени 
впечатления от тях и неговото включване от самото начало на този процес ще 
спомогне съществуващите различия в Комисията да бъдат разрешени по най-
добрия начин в новия вариант на Вътрешните правила. Макар да се наричат 
„Вътрешни”,  това  са  правила  за  прилагане  на  една  Национална програма, 
която за сега се изпълнява от една държавна и три НПО, но в бъдеще вероятно 
ще включи и други (държавни, общински и НП) партньори.

    Кои според нас са възможните сфери за развитие на сътрудничеството 
в бъдеще?

• Изпълнението  на  НПИБ  извън  София  –  в  сътрудничество  с 
Областните Съвети на БЧК и епархийните организации на Каритас 
България  (за  организиране  на  обучението  по  български, 
професионална квалификация, предоставяне на хуманитарни пакети 
и др.)

• Участието на НПО и ВКБ ООН в Съвета за изпълнение на Програмата 
за Интеграция – консултативния орган, който както научихме от колеги 
от ДАБ предстои да се сформира да края на м. октомври.

• Разработването  на  специализирани  програми  за  интеграция  на 
възрастни, многодетни, неприрдужени непълнолетни бежанци, както и 
на бежанци с психични и др. здравни проблеми по ЕБФ 32.

• Консултиране с НПО и ВКБ ООН относно съдържанието на годишните 
програми на ЕБФ 3 в бъдеще.

• Включване на Българския Бежански Съвет и ВКБ ООН в Комисията за 
одобряване на проектите по ЕБФ 3.

Къде в допълнение към споменатото ВКБ ООН планира да участва 
през 2009 г?
1 Национална Програма за Интеграция на Бежанците в България.
2 Европейския Бежански Фонд.
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• Практиката показва, че НПИБ не обхваща всички нуждаещи се, а на 
тези,  които  са  включени  в  нея  предоставя  един  минимум  от  най-
необходимото.  През  следващата  година  ВКБ  ООН  чрез  БЧК  ще 
продължи да запълва някои от празнините в НПИБ като например: 
грижата  за  особено  уязвимите  категории  и  непридружените 
непълнолетни бежанци, които не се подпомагат от Програмата, както 
и  организиране  на  дейности  и  услуги,  каквито  Програмата  не 
финансира - напр. дейности с децата и жените-бежанци, подкрепа за 
организациите на бежанците и др. Ще правим това с намаляващите 
фондове, с които разполагаме и с разбирането, че финансирането на 
такива проекти ще се  пренасочи още през  следващата година към 
ЕБФ 3.

• ВКБ ООН проявява желание да участва в Съвета за изпълнение на 
Програмата  за  Интеграция  и  в  органа  за  мониторинг  и  оценка  на 
изпълнението на Програмата по смисъла на раздел 10 от нея.

• От  тази  година  в  регионалното  Представителство  на  ВКБ  ООН  в 
Будапеща работи Есперт по Интеграцията и презаселването – г-жа 
Арети Сияни, която неотдавна посети България и се срещна с колеги 
от сектора. В резултат от това бяха разпространени два материала - 
Наблюдение  на  процесите  на  интеграция  в  България  и  План  за 
действие в сферата на интеграцията и презаселването, копия от които 
са качени на дисковете от тази конференция. През тази и следващата 
година,  Представителството  на  ВКБ  ООН  ще  се  постарае  в 
сътрудничество с вас да реализира този План за действие.

Благодаря Ви за вниманието!
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Валентина Коева, 
главен експерт в Държавна агенция за  бежанците 

при Министерски съвет,  
Интеграционен център 

Сътрудничество и взаимодействие на ДАБ при МС и неправителствените 
организации в областта на интеграцията на бежанците

 
Интеграцията на признатите бежанци е един от приоритетните аспекти от 

работата на ДАБ при МС. Комплексното решаване на многобройните проблеми 
в тази област – образование,  жилищно настаняване,  социално подпомагане, 
професионална квалификация, трудова заетост и др.– зависи от координацията 
и  успешното  взаимодействие  с  държавните  органи,  органите  на  местното 
самоуправление, ВКБООН и НПО. Практическите дейности по интеграцията на 
бежанците  се  осъществяват  благодарение  на  постоянните,  целенасочени  и 
активни програми, провеждани  от ДАБ съвместно с НПО. В многостранната 
практическа дейност по административното управление на бежанския процес, 
ДАБ  поддържа добри професионални контакти със съответни министерства, 
дирекции, служби, чуждестранни представителства. 

С широката  подкрепа на ВКБООН Агенцията работи в сътрудничество не 
само  с  правителствени  институции,  но  и  с  неправитгелствени  организации, 
подпомагащи бежанците: 

• от 1993 г. с Български Червен Кръст /БЧК/ - Бежанско-мигрантска 
служба /БМС/;

• от 1994 г.  с Български Хелзинкски Комитет /БХК/  –  Програма за 
правна защита на бежанците и мигрантите; 

• от 2001 г. с Каритас България ;
• от 2002 г. със Съвета на жените-бежанки в България / СЖБ /;
• от 2004 г. с Асоциацията за интеграция на бежанците и мигрантите 

в България  /АИБМ/;
• от 2005 г. с Български бежански съвет /БгБС/ като сдружение на 

НПО, подпомагащи бежанците;
• Център за подпомагане на хора, преживели изтезания /АСЕТ/; 
• Център “Надя” и др.

Чрез  съвместна  дейност  в  междуведомствени  работни  групи  се 
разработва,  усъвършенства  и  хармонизира с  постиженията на Европейското 
право националната нормативна уредба в областта на убежището и бежанците.

Резултат  от  съвместната  дългогодишна  работа  на  ДАБ  при  МС, 
българските  държавни  институции  и  НПО,  работещи  с  бежанци,  е 
Националната  програма  за  интеграция  на  бежанците  /НПИБ/,  която 
допринася за изпълнението на една от стратегическите цели на Държавната 
агенция  -  създаване  на  условия  за  пълноценна  реализация  на  получилите 
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закрила  в  страната  и  за  включването  им  в  обществото  като  равноправни 
граждани. 

НПИБ  е насочена към всички чужденци, получили статут на бежанец или 
хуманитарен статут в България и цели бежанците да получат равен достъп до 
права,  възможности  за  активно  и  равностойно  участие  в  изграждането  и 
развитието на българското общество.

Националната програма за интеграция на бежанците дава възможност на 
новопризнатите бежанци в период до една година да научат български език, да 
се ориентират в социалните и културни условия на страната ни, да имат достъп 
до финансово подпомагане за жилищно настаняване, социално подпомагане, 
здравно  осигуряване  и  др.  Крайната  цел  на  този  процес  на  интеграция,  е 
бежанците да станат самостоятелни, да се впишат в социалния, икономически 
и  културен  живот  на  страната  ни  и  успешно  да  се  адаптират  към  нашето 
общество. 

При включване в Програмата с всеки новопризнат бежанец се провежда 
първоначално интервю с  помощта на  преводач,  за  да  получи  той подробна 
информация за условията, реда, правата и задълженията му. 

След одобрението на подадената от  бежанеца молба за включване в 
Програмата,  важен  задължителен  елемент  е  изготвянето  на  индивидуален 
интеграционен план, който се представя за разглеждане от Интеграционната 
комисия.

     
Индивидуалният  интеграционен  план  /ИИП/ съдържа  подробно 

описание на ситуацията, в която се намира бежанецът при включването му в 
Програмата, мерките за интеграция, сроковете за изпълнението им, очакваните 
резултати  и  предложение  за  финансовото  подпомагане  през  периода  на 
участието му.  

Интеграционната  комисия  е  колективен  ръководен  орган  на 
реализацията  на  НПИБ  и  включва  експерти  от  ДАБ  и  представители  на 
партниращите  НПО  –  ББС,  БЧК,  АИБМ  и  Каритас-България.  Държавната 
агенция  за  бежанците  работи  по  изпълнение  на  Програмата  съвместно  със 
своите партньори по рамкови годишни договори за извършване на определени 
услуги за интеграция на бежанците.

     
В  зависимост  от  активността  на  участие  на  бежанеца  в  процеса  на 

обучение  и  в  зависимост  от  финансовото  му  състояние  Интеграционната 
комисия определя за всеки участник индивидуално размера, вида и периода на 
получаване на финансовите помощи. 

С  активното  участие  и  сътрудничество  на  партниращите  НПО   бяха 
актуализирани  критериите за прилагане на пакета от мерки за интеграция на 
новопризнати бежанци - социално подпомагане, финансова помощ за жилищно 
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настаняване,  здравно  осигуряване,  обучение  по  български  език,  социална  и 
културна ориентация, професионална квалификация и преквалификация.

Разработен е пакет от мерки за интеграция на новопризнати бежанци със 
специални  нужди (хронично  болни,  хора  с  увреждания,  лица  с  предстоящо 
подготвяне на документи за преминаване през експертни лекарски комисии за 
определяне на намалена работоспособност, възрастни хора над 65 години и др.) 

 
Съвместно  с  партниращите  НПО  се  анализира  вътрешното 

законодателство и се разработват предложения за изменение и допълнение на 
нормативни актове, регламентиращи правата и задълженията на бежанците. 

Приложението на  раздел Жилищно настаняване от пакета интеграционни 
мерки се реализира с помощта на БМС на БЧК на базата на сключен договор, 
според  който партньорът  по  Програмата  информира,  ориентира  и  консултира 
бежанците  относно  съществуващите  възможности  за  наемане  на  квартира  на 
територията на град София и други градове; съдейства на бежанците за намиране 
и  наемане  на  квартира  чрез  осъществяване  на  контакт  с  наемодатели, 
придружаване,  осигуряване  на  превод,  помощ  при  договаряне  условията  на 
наемане и ползване и др.;

На пазара за отдаване на жилища под наем, от началото на Програмата до 
този момент,  настъпиха някои изменения,  които се изразяват  в  поскъпване на 
наемите. На този пазар, за съжаление, съществуват дискриминационни практики 
на  отказ  за  отдаване  на  жилища  на  бежанци,  или  драстично  увеличаване  на 
наемите на жилищата,  в които се настаняват бежанци. 

   За по-голяма ефективност и  гъвкавост на Програмата би трябвало да се 
следят тези процеси, да се разглеждат от Интеграционната комисия, и да има 
възможност  своевременно  да  се  актуализира  размерът  на  финансовите 
помощи, залегнали в интеграционния пакет на бежанеца.  

Обучението  за  придобиване  на  професионална  квалификация  и 
преквалификация  се  осъществява  както  в  кабинетите  на  Интеграционния 
център за бежанци, така и към Бюрата по труда. С финансовата подкрепа на 
Представителството на ВКБООН в ИЦ са обзаведени и успешно функционират 
три  кабинета  за  професионално  обучение  -   за  шев  и  моден  дизайн, 
фризьорство  и  козметика.  ИЦ  има  лиценз  от  Националната  агенция  за 
професионално  обучение  /лицензия  №  200412168  от  19.05.2004  г./.  След 
завършване  на професионалните курсове,  бежанците  могат  успешно  да  се 
включат  в  пазара  на  труда.  Кабинетите  в  Центъра  са  и  място  за  социални 
контакти и взаимопомощ на бежанците. Професионално обучение извън базата 
на  Центъра  се   осъществява  чрез  Бюрата  по  труда  по  местоживеене  на 
бежанците по реда за българските граждани. От особена важност е бежанците 
да могат да се самоиздържат, да се включват в съществуващите програми за 
трудова заетост към дирекциите “Бюра по труда”. 
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Освен това с помощта на НПО се провежда  обучение на бежанците за 
разработване и прилагане на проекти за малък бизнес, необходимо е включване 
на  бежанците  в  програми  за  занаятчийско  обучение  на  Националната 
занаятчийска камара. 

    Изучаването  на  български  език и  включването  на  бежанците  в 
образователната система на Република България, както и тяхното социално и 
културно  ориентиране,  са  важно  условие  за  успешната  им  адаптация  и 
интеграция. 

       Обучението по български език /модул “Ограмотяване”/  е задължителен 
етап в ИИП на бежанците, включени в Националната програма за интеграция. 
През 2007 г в ИЦ се обучаваха 8 групи новопризнати бежанци по Програмата.

Чрез  обучението  се  цели  усвояването  на  определен  лексикален  и 
граматически  минимум,  необходимо  условие  за  формиране  на  умения  за 
разбиране, говорене, четене и писане.

Обучението по български език е подчинено на комуникативния подход. 
Обучаемите  трябва  да  се  научат  да  използват  езика  в  реални  житейски 
ситуации – лична, обществена, професионална, учебна и др.

С финансовата подкрепа на Представителството на  Върховния комисар 
за бежанците на ООН от преподавателите в ИЦ беше създаден специализиран 
Учебник  по  български  език  за  деца  -  бежанци. През  2005  г.  учебният 
комплект беше завършен с  Учебно помагало по български език за деца - 
бежанци. 

Изучаването на български език в ограмотителните курсовете по НПИБ е 
задължение на бежанците. Присъствието на всеки един курсист се регистрира в 
специална присъствена форма, закупуват се транспортни карти и се осигурява 
месечна стипендия.

Съществуващите проблеми при реализацията на  модул “Ограмотяване” 
от НПИБ са свързани с:

• различното  ниво  на  образователна  степен  или  неграмотност  на 
обучаемите  на  родния  им  език,  което  предполага  диференциран 
подход и почти индивидуална работа през първия етап на обучение;

• текучество в групите поради различни причини: започване на работа, 
напускане на страната, липса на мотивация  и т. н.

• различие във възрастта на обучаемите в групите;
• бавна  и  затруднена  адаптация  към  учебния  процес  в  новата  за 

курсистите жизнена и езикова среда;
• липса на контактен език;
• преживян посттравматичен стрес.
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Освен  работата  по  НПИБ  в  областта  на  езиковото  обучение  и 
образование,  в  ИЦ  са  организирани  курсове  по  български  език  за  деца-
бежанци. При  включване  на  децата  в  българската  образователна  система 
съществуват редица проблеми, поради относително краткия престой на децата 
в  РПЦ,  езиковата  бариера,  липсата  на  документи  за  завършени  етапи  на 
обучение  и  др.  За  разрешаване  на  всеки  конкретен  случай  ползотворно  се 
работи в приемната на ИЦ в сътрудничество партниращите организации  СЖББ 
и  БЧК.  /  съдействие  за  записване  в  училище  –  СЖББ;  съдействие  за 
организиране на курсове по български език в гр. Сливен – БЧК и др. /

Всички новопризнати бежанци, включени в НПИБ, получават финансова 
помощ за наемане на жилище и битови разходи, еднократна целева помощ и 
пакет в натура от Каритас-България. 

В Интеграционния център за бежанци към  ДАБ е реализирана приемна 
за  социално  консултиране  на  бежанци,  получили  статут  и  включени  в 
Националната програма за интеграция. В приемната се работи на принципа на 
едно гише – Интеграционният център съвместно с НПО: Бежанско-мигрантска 
служба на БЧК, Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти, КАРИТАС – 
България и СЖББ.

Провеждат на обучителни семинари със социални работници и НПО по 
специфичните аспекти на социална работа с бежанци. Като пример – през м. юли 
беше проведен семинар в с. Чифлика в Троянския Балкан,организиран от ДАБ при 
МС,  на  който  присъстваха  социални  работници,  представители  на  дирекции 
Социално  подпомагане,  Бюра  по  труда  ,  ВКБООН,  партниращите  НПО.  На 
семинара бяха посочени добри практики, съществуващи проблеми и пътища за 
решаването им. 

До здравно осигуряване имат достъп всички новопризнати бежанци за 
периода от включването им в НПИБ до момента на изключване, по една или 
друга причина. 

За  улесняване  достъпа  на  бежанците  до  здравни  услуги  се  включват 
посредници /лица  от  бежанските  общности  с  говорим  български  език/.  В 
конкретните случаи в областта на здравеопазването ценен партньор е  СЖББ 
за придружаване на болни бежанци,  превод и съдействие.

    Особено внимание се отделя на бежанците със специални нужди, при 
което ДАБ при МС си сътрудничи с  ВКБООН + БХК + КАРИТАС – България + 
БЧК + АИБМ, Център за подпомагане на хора, преживели изтезание (АСЕТ) , 
Център “Надя”, СЖББ.

Програмата  включва  и  ЗАЩИТА  ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ  като  се 
разработва  и  провежда  медийна  политика,  насочена  към  създаване  на 
благоприятна среда сред българското общество, подкрепяща интеграцията на 
бежанците. ДАБ  при  МС  си  сътрудничи  с  ВКБООН  като  се  насърчава 
разработването и въвеждането на учебни модули и програми за запознаване на 
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ученици и студенти с правата, културата, традициите и живота на бежанците. В 
ИЦ провеждат учебния си стаж и летен практикум много студенти, изучаващи 
социални дейности с бежанци.

Като  цяло  Националната  програма  за  интеграция  на  бежанците 
изпълнява  успешно  целите  и  задачите,  които  са  заложени  в  нея. 
Разширяването  на   сътрудничеството  по  реализирането  на  Националната 
програма  за  интеграция  на  бежанците,  изпълнявана  съвместно  с 
правителствени институции и ведомства, с международни и национални НПО, 
ще  създаде  условия  за  по-бърза  и  успешна  езикова,  социална,  културна  и 
професионална  адаптация  и  пълноценна  интеграция  на  бежанците  в 
българското общество.

 С приемането и прилагането на Националната програма за интеграция 
на бежанците се утвърждава и се развива постигнатият напредък в областта на 
спазването  на  човешките  права,  създава  се  по-добре  настроена  среда  на 
солидарност и толерантност в българското общество.
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Светлана Гьорева,
Каритас България

Интеграцията – процес, в който участват всички 

Едно  от  най-големите  предизвикателства  пред  Европа  в  21  век  е 
успешната интеграция на хора от различни култури и с различно минало.

Какво означава успешна интеграция

• Приемане и готовност за споделяне на правата и отговорностите  
Обществата не са хомогенни като културно минало, среда и език, нито пък 
са  статични  образувания.  Живеем  в  плуралистична,  разнообразна, 
мултиетническа  и  мултирелигиозна  Европа,  в  която  мобилността  и 
миграцията  са  норма.  Обществата  трябва  да  работят  за  приемането  на 
различните стилове на живот и да демонстрират готовност за споделяне на 
правата и отговорностите.

• Мирно съвместно съществуване и уважение на основните права  
Крайната  цел  на  интеграцията  е  постигането  на  мирно  съвместно 
съществуване на всички хора и групи от хора в рамките на дадена общност 
или  общество.  Демократичните  структури  и  законността,  заедно  със 
свободата  на  изразяване  и  другите  основни  права,  заложени  в 
международното право и Европейската харта за основните права следва да 
бъдат уважавани и спазвани от всички човешки същества. Правителствата 
носят отговорността да гарантират, че всеки един човек може да се ползва 
от тези човешки права.

• Равнопоставеност  
Мигрантът следва да бъде третиран по същия начин както и всеки един друг 
член на обществото. Равнопоставеността изисква отношението към всички 
членове на обществото,  особено към тези които са  изложени на риск  от 
социално  изключване,  да  бъде  еднакво.  За  предоставянето  на  равни 
възможности  са  необходими  специални  мерки,  например  достъп  до 
упражняването права и получаване на услуги, информация, ориентиране и 
обучение.

• Участие в социалния, политически и културен живот  
Интеграцията е въпрос на политически избор. Правителството,държавните 
институции, формиращите общественото мнение и гражданското общество 
трябва  да  определят  рамката  за  създаване  на  атмосфера,  която  да 
допринася  за  интеграцията,  състояща  се  от  две  взаимосвързани 
стратегии:политика насочена към интеграция и икономическата, социална, 
културна  и  материална  среда  да  е  достъпна  и  добронамерена  към 
мигрантите.
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В процеса  на  интеграция  е  необходимо на отделните  мигранти да се 
предоставя  възможност  за  равнопоставено  и  активно  участие  в  социално-
икономическото развитие на общността, в която живеят и даване възможност 
на местното население да разбере, че имигрантите са носители на потенциал 
за развитие.

• Владеене на местния език на страната, в която се намират  
Владеенето  на езика  на  страната на  местоживеене  представлява мощно 
средство за интегриране.  В случаите когато мигрантът може да говори и 
разбира  този  език,  неимоверно  нараства  възможността  той  да  стане 
неделима част от това общество и да играе активна роля в него.
Освен  това  езикът  е  незаменимо  средство  за  провеждането  на 
професионално обучение и достъпа до пазара на труда.
Езиковото  обучение  следва  да  бъде  неразделна  част  от  всяка  една 
политика на интегриране и трябва да бъде достъпно, на приемливи цени и 
да  бъде  предоставено  колкото  се  може  по-бързо  след  пристигането  на 
мигранта.

• Осъществяване на постепенен процес  
Процеса  на  интеграция  започва  с  пристигането  на  мигранта  в  дадената 
страна. Този процес е постепенен и вероятно никога не завършва.
За  да  се  оцени  дали  интеграцията  е  успешна  е  важно  да  се  направи 
сравнение между отделните хора  и групи, включително имигрантските, като 
се  вземе под  внимание  техния  социален,  културен  и  политически  живот, 
начина  им  на  самовъзприемане  и  приноса  им  към  общността,  в  която 
живеят.

Доброто  сътрудничество  между  гражданския  сектор  и  държавните 
институции-предпоставка за успешна интеграция

Неправителствените организации, работещи с и за бежанци и мигранти 
посредством ежедневната си и директна работа познават проблемите на тези 
хора,  както и най-големите трудности  и пречки пред които те се изправят в 
процеса на интегриране в нашата страна. 

Ще се  спра на отделни аспекти от  процеса на социална адаптация и 
интеграция, в които със съвместни усилия могат да се развият повече и нови 
форми на дейности и услуги в подкрепа на тази група от хора.

• Образование и обучение  
В  случаите  когато  бежанците  или  мигрантите  не  могат  да  предоставят 
документи, доказващи образованието получено от тях в страната, от която 
идват,  следва  да  се  намерят  гъвкави  алтернативни  начини,  които  да  им 
дават възможност за достъп и прием за по-нататъшно образование, за което 
те имат квалификация придобита в досегашното им образование.
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Необходимо е да бъдат развити услуги по посредничество за включване 
в различни професионални курсове; услуги по провеждане на такива обучение; 
посредничество с Бюрата по труда.

Съществува необходимост от оказване на посредничество и съдействие 
за  продължаване  на  образованието,  за  получаване  на  признаване  на 
документите за образователен ценз и квалификация. Това може да стане със 
съдействието  на  колеги,  както  от  нашите  организации,  така  и  от  други 
неправителствени организации.

Необходимо  е  да  се  разширят,  дообогатят  и  направят  по-ефективни 
сегашните форми на обучение по български език като се организират мобилни 
групи от обучители или курсове до места по-близки до мястото, където живеят 
бежанците и мигрантите.

Да се  организират обучителни  курсове,  които  да насърчават  частната 
бизнес инициатива и личното развитие на бежанците, като същевременно се 
подобряват възможностите им за принос към Българското общество - домакин 
чрез участието им на пазара на труда.

• Достъп до пазара на труда  
Необходима е работа, която да доведе до изостряне на чувствителността и 
разбирането на работодателите за наличието на ценни умения и познания у 
бежанците,  и  изготвяне  на  система  за  стимулиране  на   работодателите, 
които наемат бежанци/имигранти.

Трябва  да  мислим  за  включването  на  работодатели  от  публичния  и 
частния сектор в обучения провеждани на работното място по въпросите на 
интеграцията.

Важна част от работата в тази сфера е насърчаването на бежанците и 
мигрантите  за  самостоятелната  заетост,  като  важен  елемент  на  пазара  на 
труда и източник на средства за съществуване 

Необходимо  е  да  се  помисли  и  за  достъпа  до  обществената  заетост 
(общините, администрацията на национално равнище, и други).

Можем  в  партньорство  с  държавните  институции  да  провеждаме 
различни  инициативи  за  разпространяване  на   положителните  образи  на 
бежанците/мигрантите и  най-добрите практики на  заетост  по  пътя на  интер-
културно  обучение  и  кампании  за  повишаване  на  обществената 
информираност.

• Достъп до социални и здравни услуги  
Необходимо е да се обърне специално внимание на бежанците/ мигрантите 
със специални нужди . Можем да помислим за възможността да въвличаме 
и включваме тези групи във вече предоставяни и съществуващи социални и 
медико-социални услуги,  предназначени за други уязвими групи от хора в 
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нашата страна. Тоест не е необходимо да бъдат създавани единствено и 
само услуги за бежанци, а например ти да бъдат включени в проекти, които 
подкрепят и други хора. Например бежанци/ мигранти със сериозни здравни 
проблеми  да  се  ползват  от  услугите  на  Домашните  грижи;  деца  със 
специални нужди  да  получават  подкрепата  на  специалисти  в  различните 
центрове за работа с деца със специални потребности и т.н

Необходимо да насочим вниманието си и към развитието и откриването 
на  такива  социални  услуги,  които  все  още  не  се  предоставят  на 
бежанци/мигранти  и  които  вече  са  утвърдени  добри  практики  в  социалната 
работа  с  други  групи:  о  Центрове  за  изслушване,  консултации  и 
посредничество; защитени и наблюдавани жилища; дневни центрове,  където 
хората да имат възможност да се нахранят, преоблекат да положат грижа за 
личната хигиена; мобилни екип за работа на терен в бежанските/мигрантските 
общности и т.н

Програмите  за  интеграция  трябва  да  отделят  специално  внимание  на 
жените, особено по отношение на тяхното образование и овластяване. Налице 
е нужда от програми за обучение насочени към получаване на по-голям достъп 
за жените бежанки/мигранти до образование и пазара на труда.

Необходимо е даа се увеличи участието на жените бежанци/мигранти в 
програмите за заетост, като се вземат под внимание културните и религиозните 
ограничения.

При  работа  с деца е  необходимо  да  се  развие  усета  на  учителския 
персонал за въздействието на бежанския опит върху процесите на учене при 
децата; да се разработят подходящи методологии за оценяване пропуските в 
образованието на децата бежанци и компетентността им по техния матерен 
език.

Младежите с бежанско минало се нуждаят от подкрепа в намирането на 
свой път и своя идентичност чрез съответни консултации и осигурен достъп до 
пазара на труда, образование и участие в обществото.

При предоставянето на социални грижи за възрастните хора трябва да се 
взема  под  внимание  многообразието  на  обществото  и  да  се  отговаря  на 
специфичните  нужди  и  потребности  на  възрастните  бежанци,  в  социално, 
културно и религиозно отношение. Тъй като те може да пожелаят да запазят 
традициите си, то те трябва да получат възможност за това.

Необходимо е да се отчита специфичното положение, в което се намират 
възрастните лица, които вече са пенсионирани или са пред пенсия;

Жертвите  на  насилие,  трафик,  преживелите  травма бежанци/мигранти 
трябва да получат специализирана помощ. Специализиран персонал, например 
психолози  и  лекари  трябва  да  бъде  на  разположение  на  бежанците,  при 
отправена от тях молба за това. Този специализиран персонал трябва да има 

     ,   Укрепване защитата на бежанците в България международна конференция
,         Проект финансиран от Министерството на външните работи на Кралство  

     (по програма за социална трансформация MAT )РА  
57



лесен достъп до културни посредници, които да посредничат за получаването 
на по-ефективна подкрепа.

На  мигрантите  в  спешна  ситуация  трябва  да  бъдат  гарантирани 
основните права, като например спешната медицинска помощ, образование за 
децата и консултации.

• Работа с медиите  
Всички  ние носим  отговорността  за  увеличаване  на  информираността  и 
чувствителността  на  обществото  по   въпроса  за  интеграцията,  като 
подчертаваме, че бежанците/мигрантите  са хора, чиито човешки права са 
били нарушавани, и които имат право на защита.
Необходимо е  да  търсим начини  чрез  които да  поощряваме медиите да 
отразяват  някои  от  принципите  на  най-добрите  практики  в   областта  на 
интеграцията,  както  и  да  ни  оказват  съдействие  при  провеждането  на 
различни кампании за промяна на обществените нагласи.

Заключение

Интеграцията  е  дългосрочен,  многоаспектен  процес,  насочен  към 
установяване  на  взаимоотношения  основаващи  се  на  равнопоставеност, 
взаимност  и  споделена  отговорност  между  всички  членове  на  обществото, 
включително бежанците  и мигрантите.

Мигрантите са  хора,  напуснали  страната,  в  която  са  родени  или 
живели,  и  са  се  преселили  в  друга  страна,  в  която  търсят  временно  или 
постоянно  местоживеене.  Това  са  имигрантите,  бежанците,  лицата  със 
специална  защита,  търсещите  убежище,  лицата  търсещи  друга  форма  на 
защита, мигрантите в трудна извънредна ситуация и репатрираните хора.

Интеграцията  зависи  не  само  от  личните  субективни  чувства  на 
мигрантите,  но  също така  и  от  предоставените им политически,  социални и 
културни права. Интеграцията на една конкретна група не трябва да бъде за 
сметка на другите  членове на обществото,  особено другите групи  от хора в 
неравностойно  положение.  Ето  защо  всички  ние  трябва  да  работим  за 
насърчаване  на  един  цялостен  подход  към  социалното  включване,  който 
позволява  всеки  един  човек  в  дадено  общество  да  развие  своя  социален, 
политически и икономически потенциал;

Интеграцията е предизвикателство, не само за бежанците и мигрантите, 
но  и  за  много  други  уязвими  групи  от  обществото,  например  възрастните, 
самотни и болни хора или пък бездомните хора. 

Интеграцията е изпробване,  изпитание на способността  ни да живеем 
мирно  и  съвместно  заедно  в  едно  многообразно,  отворено  общество,  в 
основата на което лежи принципа на равните възможности за всички. 

Интеграцията е процес, в който участват всички. 
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Владимир Калчев, 
Дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция“

Министерство на труда и социалната политика

Политика по трудова миграция на Република България

(презентация)
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Вера Захариева, 

Началник отдел ”Европейски бежански фонд”, 
Държавна агенция за бежанците

Представяне  възможностите  по  националната  програма  на  Европейски 
бежански фонд 

(презентация)
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Кина Събева
Председател на Български бежански съвет

Проект „Укрепване на закрилата на бежанците в България” 

Общите цели на проекта на Българския бежански съвет, финансиран от 
Програма МАТРА на Правителството на Холандия са: 

• Да  спомогне  за  развитието  и  утвърждаването  на  ролята  на 
гражданското общество  в  България   за  закрила,  приемане  и 
интеграция на бежанците и лицата, търсещи убежище

• Да  осигури  трайната  и  необходима  роля  на  организациите  на 
гражданското  общество  в  системата  на  закрилата,  приемането  и 
интеграцията на бежанците  и търсещите убежище в България.

Специфичната  цел  на  проекта е  да  развие  организационния  и 
институционален капацитет на Българския бежански съвет като платформа на 
гражданското  общество  на  НПО,  подпомагащи  бежанците,  която  да 
представлява интересите на бежанците и организациите-членки пред  други 
организации на гражданското общество, българските органи и международните 
партньори. 

Очакваните резултите по проекта са: 

• Засилено партньорство между ББС и неговите организации-членки за 
разпределение на задачите и изработване  на обща визия относно 
закрилата, приемането и интеграцията на бежанците в България

• Подобрени умения за планиране и фондонабиране за осигуряване на 
финансови източници извън ВКБООН

• Подобрени умения за застъпничество за иницииране включването в 
дневния ред на правителството на дейности, насочени към закрилата, 
приемането и интегрирането на бежанците в България.

За  постигането  на  тези  резултати  трябва  да  бъдат  осъществени 
следните основни дейности:

• Резултат 1:  Засилено  партньорство  между  ББС  и  неговите 
организаии-членки за разпределение на задачите и изработването на 
обща  визия  относно  закрилата,  приемането  и  интеграцията  на 
бежанците в България. 
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o Работна  среща  по  въпросите  на  допълняемостта    и 
приоритетните  дейности на НПО, подпомагащи бежанците в 
България.

o Изработване на документ за обща визия
o Практическо разпределение на задачите  

• Резултат 2: Подобрени  умения  за  планиране  и  фондонабиране  за 
осигуряване на финансови източници  извън ВКБООН.

o Обучение по разработване на проекти      
o Обучение по осигуряване на финансови източници         
o Формулиране на проектни предложения 

• Резултат 3:  Подобрени  умения  за  застъпничество  за   иницииране 
включването  на дейности в дневния ред на правителството, насочени 
към закрилата, приемането и интеграцията на бежанците в България 

o Начална конференция  
o Обучение по застъпничество и лобиране
o Работни срещи (2) по застъпничество
o Участие  в  национални  и  международни  конференции  и 

срещи по  въпросите на застъпничеството 
o Разработване на стратегия  за застъпничество
o Дейности за  включване убежището и бежанците в дневния 

ред на държавните институции и обществото 
o Заключителна конференция
o Създаване  на интернет страница  

Подробно  описание  на  очакваните  резултите,  които  допринасят  за 
постигане  на  специфичната  цел  на  проекта  и  всяка  една  от  основните 
дейности към тях

Очаквани резултати 

Резултат 1: Засилено партньорство между ББС и неговите организации-
членки за разпределение на задачите и изработване  на обща визия относно 
закрилата, приемането и интеграцията на бежанците в България.

ББС и организациите-членки са създали по-здрави връзки помежду си. 
Проучили  са  допълняемостта  на  дейностите  си,  договорили  са  се  за 
практическото  разпределение  на  задачите  и  са  подписали  меморандум  за 
разбирателство.  Обменили  са  идеи  относно  закрилата,  приемането  и 
интегрирането на бежанците в България и  са изработили обща визия.  Това 
засилено  партньорство  ще  насърчи  сътрудничеството  между  НПО, 
подпомагащи  бежанците  в  България.  То  ще  допринесе  до  ефективно 
използване  на  ресурсите  при  прилагането  на  стратегии  за  предоставяне 
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съдействие на бежанците. С изработването на обща визия организациите ще 
се  възприемат  като  равностойно  допълващи  се  партньори,  а  не  като 
състезаващи се  за  ограничени  финансови  източници.   Това  от  своя  страна 
осигурява стабилността на помощта на НПО за бежанците в България.  

Резултат 2: Подобрени  умения  за  планиране  и  фондонабиране  за 
осигуряване на финанси извън ВКБООН

ББС и организациите-членки са развили по-добри умения за планиране и 
фондонабиране,  което   ще  им  даде  възможност  да  кандидатстват  за 
финансиране  и  осигуряване  на  финансови  източници  извън  рамките  на 
ВКБООН.  В  резултат  от  проведените  обучения  и  работни  срещи  ББС  и 
организациите-членки  са  се  запознали  с  най-различните  аспекти  на 
фондонабирането, от идентифициране на донори до  оценка на проекта. С тези 
по-добри умения за фондонабиране и планиране, ББС и организациите-членки 
ще  могат  да  кандидатстват  за  финансиране  пред  различни  донори,  като 
разнообразяват  своите  финансови  източници.  Отделяне  от  ВКБООН  като 
единствен финансов източник  води до по-добри финансови възможности на 
НПО, подпомагащи бежанците в България. Това осигурява трайна закрила и 
грижа за бежанците в България.

Резултат 3: Подобрени умения за застъпничество чрез иницииране на 
дейности, които да залегнат в дневния ред на правителството във връзка със 
закрилата, приемането и интеграцията на бежанците в България..

ББС  и  организациите-членки  са  обучени  и  са  придобили  практически 
опит в застъпничеството по отношение закрилата, приемането и интеграцията 
на бежанците в България. В допълнение, те  са се договорили за провеждането 
на  обща  стратегия  за  работа  в  подкрепа  на  бежанците  Това  им  дава 
възможност да работят по-конструктивно в подкрепа на правата на бежанците в 
България. ББС и организациите-членки могат да поставят проблемите относно 
подпомагането  на  бежанците  в  дневния  ред  на   правителствените  и 
международни  партньори.  Чрез  влизане  в  конструктивен  диалог  с 
правителството,  ББС  и  организациите-членки  подобряват  позициите  и 
предоставяното съдействие на бежанците в България.

Дейности по проекта

Резултат 1:  Засилено партньорство между ББС и неговите организации-
членки  за  разпределение  на  задачите  и  изработване   на  обща  визия 
относно закрилата, приемането и интеграцията на бежанците в България.
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1.1 Работна среща по взаимно допълващите се дейности и приоритетите 
на  неправителствените  организации  в  България,  подпомагащи 
бежанците /първа година/

Тази  двудневна  среща ще бъде  първата  стъпка  към заздравяване  на 
партньорството между ББС и неговите организации-членки.  Всички партньори 
ще могат  да насочат  вниманието си  върху  приоритетните  и  допълващи се 
дейности и  начина на подобряване на сътрудничеството. 15 служители на ББС 
и  организациите-членки  ще  разгледат  допълващите  се  дейности  и  своите 
приоритети в областта на закрилата, приемането и интеграцията на бежанците 
в  България.   Отделните  организации  ще  представят  своята  работа  и  ще 
обсъдят  заедно  допълващите  се  дейности,  приоритети  и  сътрудничество. 
Срещата ще бъде ръководена от български фасилитатор, който е запознат с 
груповите процеси и който може да  постигне консенсус  в група от различни 
организации.

1.2 Документ за обща визия (първа година)

Този документ ще е резултат от дейност 1.1. и ще се изготви въз основа 
на общите заключения, постигнати по време на срещата. ББС и организациите-
членки ще обменят идеи за бъдещата си роля в подкрепа на бежанците и ще 
изготвят документ за тяхната обща визия за следващите две години относно 
закрилата,  приемането  и  интеграцията  на  бежанците  в  България.  ББС  и 
организациите-членки  ще  участват  активно  в  изготвянето  на  този  общ 
документ. ББС и 4 представители на организациите-членки ще се срещат най-
малко 4 пъти в зала Вашингтон на Българския червен кръст в София за период 
от около два месеца за изготвяне на документа. 

1.3 Практическо разпределение на задачите (първа година)

Тази  дейност  ще  е  резултат  от  дейност  1.1.  и  1.2  и  ще  завърши  с 
подписването  на  меморандум  за  разбирателство  от  ББС  и  организациите-
членки.  Двама представители на ББС и 4  представители на организациите-
членки ще проведат еднодневна работна среща с български фасилитатор за 
разглеждане  на  практическото  разпределение  на  задачите  и  съставяне  на 
планове за закрила, приемане и интеграция на бежанците в България. Срещата 
ще се  проведе в зала Вашингтон на Българския червен кръст в  София.  На 
основата на тази работна среща и последвалите дискусии ще бъде подписан 
меморандум за разбирателство между ББС и организации-членки. 

Резултат 2: Подобрени  умения  за  планиране  и  фондонабиране  за 
осигуряване на финанси извън ВКБООН 

2.1 Обучение за изготвяне на проекти (втора година)

Двудневното обучение ще се проведе в София. На него ще присъстват 
12  участници  от  неправителствените  организации,  включително  ББС, 
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организациите-членки и други организации, работещи с бежанци в България. 
Обучението  е  неразделна  част  от  поредицата  обучения  и  работни  срещи, 
насочени  към  подобряване  на  капацитета  на  ББС  за  фондонабиране. 
Обучението ще се проведе от международен консултант с широки познания по 
изготвяне на проекти. В подготовката и оценката на обучението ще участва и 
експерт от ХСБ по изграждане на капацитета. Основните теми, които ще бъдат 
разисквани по време на обучението ще бъдат изготвяне на проекти, съставяне 
на  бюджет  и  организация  на  проекта.  Уменията,  придобити  по  време  на 
обучението  ще  дадат  възможност  на  участниците  от  неправителствените 
организации да формулират проектни предложения. Обучението ще съдържа 
елемент на „Обучение на обучители” и ще позволи на участниците да предават 
своите умения и опит. 

2.2 Обучение по фондонабиране (първа година)

Двудневното обучение по фондонабиране ще се проведе в София. На 
него  ще  присъстват  16  участници  от  ББС,  организациите-членки,  други 
неправителствени  организации  и  Държавната  агенция  за  бежанците. 
Обучението е неразделна част от поредицата обучения и работни срещи, чиято 
цел  е  подобряване  на  капацитета  на  ББС  по  фондонабиране.  Предмет  на 
проекта ще бъдат различните източници и аспекти на осигуряване на финанси, 
включително и фондонабиране, фондове на ЕС и международни фондове за 
неправителствени  организации.  Вниманието  ще  бъде  насочено  върху 
фондовете на ЕС и други начини на придобиване на финансова подкрепа, като 
например благотворителната дейност,  като ще се наблегне на търсенето на 
разнообразни  финансови  източници.  Обучението  ще  се  проведе  от  опитен 
международен консултант, а експерт от ХСБ по заздравяване на капацитета ще 
предостави допълнителна информация.  Обучението ще включва елемент на 
„Обучение на обучители”. 
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2.4 Формулиране на проектни предложения (трета година)

Основата за формулиране на проектни предложения беше изградена по 
време  на  обученията  по  фондонабиране  и  работните  срещи.  За 
разнообразяване  на  финансовите  източници,  ББС  и  неговите  членове  ще 
кандидатстват  с  проектни  предложения  пред  различни  донори.Те  ще 
представят  най-малко  един  проект  за  финансиране  от  ЕС  и  най-малко  два 
проекта  за  финансиране  от  по-малки  програми,  като  например  Матра-Кап. 
Темите  на  тези  предложения  ще  зависят  от  документа  за  общата  визия 
(дейност 1.2) и стратегията за застъпничество (дейност 3.5), или ще се отнасят 
до  нужди,  идентифицирани  в  хода  на  изпълнението  на  този   проект. 
Формулирането на проектните предложения ще бъде извършено съвместно от 
ББС и експертите от организациите-членки. Независимо, че предложенията ще 
бъдат  окончателно  изготвени  през  третата  година,  част  от  подготвителните 
дейности  може  да  започне  по  време  на  обученията  по  фондонабиране  и 
съответните  работни  срещи.  Координаторът  на  проекта  ще  координира  и 
направлява  формулирането  на  проектните  предложения  с  подкрепата  от 
Холандия на експерта по изграждане на капацитета от ХСБ.

3.1 Начална конференция за представяне на проекта (първа година)

Конференцията ще отбележи официалното начало на проекта. Тя ще се 
проведе в София и ще продължи един ден. Ще присъстват 50 представители на 
ББС,  организациите-членки  и  други  неправителствени  организации, 
подпомагащи бежанци,  правителствени органи и международни организации. 
Експерти  от  Държавната  агенция  за  бежанците  и  членовете  на  ББС  ще 
представят своята роля за подпомагане на бежанците. На конференцията ще 
присъства  и  Президента  на  Холандския  съвет  за  бежанци.  Подкрепа  от 
Холандия ще окаже и експерт по укрепване на капацитета ХСБ. 

3.2 Обучение по застъпничество и лобиране  (първа година)

Двудневното  обучение  ще  се  проведе  в  София  и  ще  запознае 
участниците с основните идеи и техники на застъпничеството и лобирането. Ще 
присъстват 16 участници от ББС и неговите членове, други неправителствени 
организации,  подпомагащи  бежанците  и  Държавната  агенция  за  бежанците. 
Обучението  ще се  извърши от   международен експерт  по  застъпничество с 
помощта  на  експерт  по  укрепване  на  капацитета  от  ХСБ.  Събраната 
информация  по  време  на  обучението  ще  бъде  включена  в  стратегията  по 
застъпничеството (дейност 3.5)  и в дейностите,  поставени на дневен ред за 
разглеждане (дейност 3.6). Обучението ще съдържа елемент на „Обучение на 
обучители”,  което  ще  даде  възможност  на  участниците  да  предават 
новопридобитите знания.  

3.3 Работни срещи (две) по застъпничество (първа и втора година)
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Двете работни  срещи по  застъпничеството  ще продължат  по  два  дни 
всяка като продължение на обучението по застъпничество и лобиране (дейност 
3.2)  и  ще дадат възможност  на  участниците  да приложат  своите  знания  на 
практика. На всяка от срещите ще присъстват 16 участници от ББС, неговите 
членове  и  други  неправителствени  организации,  подпомагащи  бежанци.  В 
зависимост  от  темите  на  срещата,  ще  присъстват  и  местни  експерти.  И  на 
двете срещи ще бъде  осигурен  международен  експерт  по  застъпничество и 
фасилитатор от България. От холандска страна ще участва експерт от ХСБ по 
укрепване  на  капацитета.  На  първата  среща  ще  бъде  обсъден  достъпа  до 
територия и по тази причина тя ще се проведе на място, близо до турската 
граница, в Кърджали или в Свиленград. В срещата ще участват и служители от 
Държавната  агенция  за  бежанците,  от  Гранична  полиция  и  от  Дирекция 
Миграция,  които  ще  споделят  с  участниците  своя  опит  относно  достъпа  до 
територията. Втората среща  ще се проведе в София и ще обсъжда политиката 
по застъпничество, инструментите и стратегията за интеграция. Представители 
на Държавната агенция за бежанците и Министерството на труда и социалните 
грижи  ще  споделят  своя  опит  в  областта  на  интеграцията.  Използваните  и 
изготвени  материали  от  срещите  ще  бъдат  включени  в  стратегията  по 
застъпничество (дейност 3.5) и в дейностите за включване в дневния ред  на 
правителството (дейност 3.6).  

3.4  Участие  в  национални  и  международни  конференции  и  срещи  по 
застъпничество (първа година, първи месец/трета година, трети месец)  

Представители  на  ББС  ще  участват  в  национални  и  международни 
конференции и  срещи по застъпничество,  което ще им позволи да обменят 
добри практики в сферата на застъпничеството. Необходимо е ББС да постави 
за  разглеждане   нуждите  на  бежанците  в  дневния  ред  на  националните  и 
международни  срещи.  Придобитият  опит  ще  бъде  много  полезен  за 
разработването на стратегия по застъпничеството (дейност 3.6) Представители 
на  ББС  ще  вземат  участие  в  следните  срещи:  в  две  годишни  срещи  на 
Европейския съвет за бежанци и изгнаници  (ECRE), две участия в годишните 
срещи  на  ECRAN (Мрежата  по  застъпничество  на   ECRE,  най-малко  едно 
участие  в  други  международни  конференции  и  4  участия  в  национални 
конференции.  Представителят  на  ББС  ще  подготвя  при  необходимост 
доклад/документ за конференциите и ще обменя опит с ББС и организациите-
членки . 

3.5  Изработване на стратегия по застъпничество (втора / трета години) 
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Изработването  на  стратегията  по  застъпничество  ще  бъде  един 
постоянен процес,  който ще се основава на   придобития опит и събраните 
материали  от  обученията  и  работните  срещи  по  застъпничеството.  За  тази 
стратегия  ще  допринесе  и  участието  в  национални  и  международни 
конференции. Стратегията по застъпничеството ще бъде колективно дело на 
ББС  и  организациите-членки.  Координаторът  на  проекта  ще  координира  и 
направлява процеса, с подкрепа на експерт от ХСБ. Партньорите ще провеждат 
редовни срещи в зала Вашингтон в сградата на Българския червен кръст за 
разискване постигнатия напредък в изработването и обмяната на информация. 
Стратегията  по  застъпничеството  ще  включва  общата  стратегия  на  ББС  и 
неговите членове относно закрилата, приемането и интеграцията на бежанците 
в България. Стратегията ще бъде публикувана на български и английски език и 
ще бъде представена на заключителна конференция (дейност 3.7) на местните, 
национални и международни партньорски организации. 
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3.6  Дейности  за  включване  в  дневния  ред  на  правителството  (първа 
/втора/ трета години)

Обучението и работните срещи по застъпничество ще осигурят на ББС и 
неговите членове необходимите знания и средства за извършване на дейности 
по  застъпничеството.  ББС  и  организациите-членки  са  идентифицирали 
проблемите  относно  закрилата,  приема  и  интеграцията  на  бежанците  в 
България, които те биха искали да поставят в дневния ред на правителството 
или други партньори. Дейностите, които ще бъдат поставяни за разглеждане са 
един непрекъснат процес и могат да представляват най-различни начини за 
отправяне  на  послания  до  правителствени  или  други  институции.  ББС  ще 
публикува съобщения за пресата, ще поддържа връзки с медиите, ще изготвя 
материали по бежанската политика, ще създава мрежа и ще участва в срещи с 
цел   поставяне  за  разглеждане  на   важни  проблеми  в  дневния  ред  на 
правителството  и  на  международните  институции.   Тези  дейности  ще  се 
извършват от ББС и неговите членове. 

3.7 Заключителна конференция  (трета година, четвърти месец)

Еднодневната конференция по закриването ще се проведе в София. На 
нея  ще  присъстват  55  представители  от  ББС,  неговите  членове,  други 
неправителствени  организации,  подпомагащи  бежанците,  представители  на 
държавни институции,  международни организации и на пресата. Организатор 
на конференцията е ББС с подкрепата на членове на организациите-членки. По 
време на конференцията ББС ще докладва за извършената дейност и за това, 
което  ще  последва  от  изпълнението  на  проекта.   Изготвената  стратегия  по 
застъпничеството, издадена на български и английски, ще бъде представена на 
национални  и  чужди  организации,  подпомагащи  бежанците.  ББС  и 
организациите-членки ще споделят добрите практики за ролята на българското 
гражданско общество по отношение закрилата на бежанците.  

3.8   Създаване на интернет страница (първа година, първи месец / трета 
година, четвърти месец)

Изготвянето  на  двуезична  интернет  страница  ще  бъде  от  голямо 
значение,  тъй като ще спомогне за  утвърждаване видимостта на   ББС като 
платформа на организациите, подпомагащи бежанците. Интернет страницата 
ще има връзки(линкове) към други организации, които работят в сферата на 
бежанците в България и ще съдържа основна информация за работата на ББС 
и за проекта, финансиран от Матра. Интернет страницата ще бъде изготвена и 
инсталирана  от  професионален  експерт.  ББС  и  представители  на 
организациите-членки ще изготвят необходимите материали и документи, които 
ще бъдат публикувани. Страницата ще се осъвременява редовно в зависимост 
от дейностите.
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Материали за медиите

1. Прессъобщение 
2. Факт лист 

3. Медиен мониторинг 
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БЪЛГАРСКИ БЕЖАНСКИ СЪВЕТ           

Информация за медиите 

Стартира международен проект за укрепване на закрилата и 
интеграцията на бежанците в България

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  на  правна  и  социална  защита  на  търсещите  закрила,  бежанците  и 
други категории лица, нуждаещи се от международна закрила 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 да 
подобрят  диалога  между  държавните  институции  в  лицето  на  ДАБ,  МТСП,  МВР, 
Гранична  полиция,  МОН,  МЗ  и  други  в  гражданския  сектор  при  решаване  на 
проблемите на бежанците у нас. 

По време на конференцията беше подписан Меморандум за сътрудничество 
между Българския бежански съвет и Държавната агенция за бежанците.

     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 Амон Шарп, представител на ВКБООН в 
България;  Христо Григоров, председател на Български  червен кръст, както и  Кина 
Събева, председател на Български бежански съвет, както и други представители на 
държавни  институции  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 
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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  обединение  на  неправителствени  организации  е  насочена  не  само  към 
осигуряване  на  такава  помощ,  но  и  към  утвърждаване  в  обществото  на  
основополагащи ценности каквито са защитата на човешките права и хуманизма. 
Вярвам, че усилията ни имат значение не само за прякото спасяване на отделни 
човешки съдби, но и могат да спомогнат за възпитание у младите хора в България  
на космополитен дух и борба с ксенофобията”, сподели председателят на ББС Кина 
Събева. 

За допълнителна информация: 
    Слав Соколов, 

                                                 ИнтелДей Солушънс
                                                 Тел – 0878953002; е-mail: s  _  sokolov  @  intelday  .  com   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
Обща информация за бежанците в България 

По данни на Държавната  агенция за  бежанците  в  периода  1993  –  2008г.  са 
подадени 16 779 молби за придобиване на статут на бежанец като от тях отхвърлени 
са 11 212. 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 
осъждат  нарушения  на  човешки  права,  критикуват  мощни  фракции  или  местни 
командири,  имат  връзка  със  „западни”  организации  или  пропагандират  „западните” 
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. Журналистите са изложени на риск от преследване, 
ако  критикуват  управлението,  оповестяват  случаи  на  нарушени  човешки  права  и 
корупция, изразяват гледна точка по светски и религиозни въпроси, които са в разрез с 
консервативните и социалните норми. 
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Българският бежански съвет е сдружение на гражданското общество, 
което работи в областта на убежището и миграцията в България. Създаден е 
през 2005 г. от Български червен кръст, Български хелзински комитет и Каритас 
България като платформа на тяхната работа по въпросите на бежанската и 
миграционната политика, закрилата и интеграцията на бежанците. В Бежанския 
съвет членува и Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти.

Бежанският  съвет  представлява  общите  позиции  на  организациите-
членки  пред  държавните  и  международни  органи,  българските  и 
чуждестранните  неправителствени  организации.  Той  е  платформа  за 
застъпничество, лобиране, фондонабиране и работа с други неправителствени 
организации в светлината на членството на България в ЕС.

Дейността  на  Българския  бежански  съвет  се  финансира  от 
организациите-членки  на  Съвета  и  по  проекти  на  Върховния  комисарият  за 
бежанците на ООН, включително безвъзмездно предоставяне на офис.   

 През  2007  г.  Бежанският  съвет  изпълни  и  проекти  финансирани  от 
Холандския  съвет  за  бежанци,  Посолството  на  Република  Франция  и 
Администрацията на Министерския съвет (по програма на ЕК) .

Бежанският  съвет  участва  в  диалог  по   проблемите  на 
антидискриминациата на европейско равнище по проект финансиран от ЕК, а 
на  национално  равнище  бе  включен  в  междуведомствена  работна  група  за 
изработване на Национален план за защита от дискриминация.

Бежанският съвет участва в процеса на консултации по изработването на 
националните програми по Европейски бежански фонд (ЕБФ) и е номиниран за 
участие в Комитет за наблюдение на ЕБФ като представител на НПО, които 
работят в тази сфера – Български червен кръст, Български хелзински комитет, 
Каритас,  Асоциация  за  интеграция  на  бежанци  и  мигранти,  Център  за 
подпомагане  жертви  на  изтезания  (АСЕТ),  Център  „Надя”,  както  и  две 
организации на бежанци – Съвет на жените бежанци и Асоциация на етиопците 
в България.

Бежанският съвет бе предложен от тези организации и поканен от МТСП 
да  участва  в  заседанията на  Работната  група  по  миграция и  интеграция за 
изготвяне  проект  на  Национална  стратегия  по  миграция  и  интеграция  на 
граждани на трети страни.

Министерството на външните работи на Нидерландия финансира проект 
256,209 евро (499,607 лв.)  за  развиване организационния  и  институционален 
капацитет  на  Българския бежански  съвет  за  утвърждаване  ролята  на 
гражданското общество за укрепване закрилата на бежанците в България. 
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МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „УКРЕПВАНЕ НА 
ЗАКРИЛАТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

25 септември, 2008 г.

Септември 2008

ТАБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
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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 
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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/
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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 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. 
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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. 

Име Интелдей Солушънс 

Адрес София, Ул. "Цар Симеон" 57; URL http://www.intelday.com 

е-Мail адрес office@intelday.com ;  Телефон 02/ 981 56 84 981 46 25 

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 
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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.

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". 
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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.

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 
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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 ... 
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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 
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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. 
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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.
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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 
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      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. 

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.    

     ,   Укрепване защитата на бежанците в България международна конференция
,         Проект финансиран от Министерството на външните работи на Кралство  

     (по програма за социална трансформация MAT )РА  
87

http://www.actualno.com/


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 
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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.
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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, 
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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
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	Член 4. Срок на действие
	Допълнителни разпоредби
	През 2007г. са  издадени удостоверения за продължително пребиваване в Република България на  7 876  граждани на държавите-членки на ЕС, държавите от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Сред тях най-многобройни са гражданите на Великобритания – 3 188,  Германия – 934, Гърция – 901, Италия – 460, Франция -384.
	Представяне възможностите по националната програма на Европейски бежански фонд 
	Проект „Укрепване на закрилата на бежанците в България” 
	ББС и организациите-членки са обучени и са придобили практически опит в застъпничеството по отношение закрилата, приемането и интеграцията на бежанците в България. В допълнение, те  са се договорили за провеждането на обща стратегия за работа в подкрепа на бежанците Това им дава възможност да работят по-конструктивно в подкрепа на правата на бежанците в България. ББС и организациите-членки могат да поставят проблемите относно подпомагането на бежанците в дневния ред на  правителствените и международни партньори. Чрез влизане в конструктивен диалог с правителството, ББС и организациите-членки подобряват позициите и предоставяното съдействие на бежанците в България.


