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МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 12 декември 2008 г. в град София:

БЪЛГАРСКИЯТ  БЕЖАНСКИ  СЪВЕТ  и  неговите  членове  АСОЦИАЦИЯ  ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯ  НА  БЕЖАНЦИ  И  МИГРАНТИ,  БЪЛГАРСКИ  ХЕЛЗИНКСКИ  КОМИТЕТ, 
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ И КАРИТАС БЪЛГАРИЯ,  обединени с  цел запазване  и 
разширяване на опита, знанията и практиката в дейностите по осигуряване на правна и 
социална защита на търсещите закрила, бежанците, мигрантите и други категории лица, 
нуждаещи се от международна закрила в Република България,

отчитайки своите мандати и отговорности 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,

подписват настоящия меморандум за сътрудничество като израз на общата визия и 
стратегия на Българския бежански съвет относно закрилата, приемането и интеграцията 
на бежанците и мигрантите и инструмент за тяхната реализация,

като  приемат  за  задача  да  обединят  в  платформа  за  общо  застъпничество  и 
лобиране и други заинтересовани неправителствени организации, работещи в областта на 
убежището и миграцията. 

           
 Член 1. Организациите се споразумяват :

            
1.  да  си  сътрудничат  за  прилагането  и  усъвършенстването  на  приетите  и 

ратифицирани от Република България международноправни актове,  на европейското и 
националното  законодателство,  регламентиращи  правата  и  задълженията  на  лицата, 
търсещи и получили закрила, както и за въвеждането на добри практики и европейски 
стандарти в тази област; 
           2. да обединяват и представляват общите позиции на организациите, ангажирани с 
изпълнението на горепосочените дейности пред държавните институции, международните 
и  други  организации  и  да  осигурят  трайната  и  необходима  роля  на  гражданското 
общество по закрила, приемане и интеграция на бежанците и мигрантите в България;

3. да работят за утвърждаване на Българския бежански съвет като платформа на 
гражданското общество на НПО, подпомагащи бежанци и мигранти, която да представлява 



интересите на бежанците, мигрантите, и организациите членове пред други организации 
на гражданското общество, българските органи и международни партньори; 
            4. да координират своите усилия за финансиране на дейностите на Съвета, 
неговите членове и други асоциирани организациии;
            5.  да споделят наличния си ресурс и експертиза при работа в сферата на убежището 
и миграцията;
            6.  да привличат други организации и партньори за подкрепа и съвместни 
инициативи.
        

             
Член 2. В дейностите по застъпничество и лобиране организациите:

1.  обменят  редовно  информация  по  идентифицираните  при  осъществяването  на 
дейността проблеми, тенденции и развитие; 

2. съгласуват своите позиции и действия и си оказват взаимна подкрепа;
3. провеждат съвместни инициативи за осъществяването на поставените цели .

Член 3. В дейностите по фондонабиране организациите:

1.  незабавно  и  взаимно  се  информират  относно  възникналите  възможности  за 
финансиране на дейности и проекти;

2. съгласуват своите действия при кандидатстване по проекти и програми;
3. оказват си подкрепа и създават партньорства за общи проекти.

Член 4. Членовете на Съвета се споразумяват да определят помежду си сферите на 
дейност в областта на убежището и миграцията и водещите организации за всяка от тях в 
анекс, който съставлява неразделна част от настоящия меморандум.

               Член 5. Неправителствени организации, които осъществяват дейност в областта на 
убежището  и  миграцията   могат  да  се  присъединят  към  настоящия  меморандум  като 
декларират, че приемат неговите договорености.

  Настоящият меморандум се подписа в пет еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от подписващите организации и за Съвета. 
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