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В рамките на проект „Укрепване закрилата на бежанците в Бълга-
рия”, финансиран по Програма за социална трансформация (МАТРА) 
на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия, 
Българският съвет за бежанци и мигранти, с подкрепата на Холандския 
съвет за бежанци разработи Насоки за застъпничество в областта на 
достъпа до международна закрила, приемане и интеграция на бежан-
ците в България (Насоки за застъпничество).

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение 
на гражданското общество, което работи в областта на убежището и 
имиграцията в България. 

БСБМ е създаден през 2005 г. от Български Червен кръст, Български 
Хелзинкски комитет и Каритас-България като платформа на тяхната 
дейност по въпросите на бежанската и миграционната политика, за-
крилата и интеграцията на бежанците и мигрантите. През 2007 г. за 
член на БСБМ беше приета и Асоциация за интеграция на бежанци и 
мигранти.

БСБМ е платформа за застъпничество, лобиране и фондонабира-
не за закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и мигран-
тите. БСБМ има за своя задача по-нататъшното развитие на отноше-
нията между неправителствените организации на основата на общи 
принципи и ценности, разпределение на функциите и отговорности-
те. Основната цел е засилване ролята на гражданското общество за 
формиране на равноправна и справедлива национална и европейска 
политика и практика по убежището, миграцията и интеграцията.

Визията на БСБМ е насочена към създаване на справедлива и 
ефективна система за бежанците и мигрантите, с активната роля на 
гражданското общество. Политиката и практиката по закрилата, 
приемането и интеграцията на бежанците и мигрантите в България се 
основава на общопризнатите международни принципи за зачитане 
правата и достойнството на човека.

Мисията на БСБМ е установяване на трайната роля на организа-
циите на гражданското общество в системата за закрила, приемане и 
интеграция на бежанците, която цели изграждането на система, в 
която всеки да може свободно да участва във всички сфери и дейности 
на българското общество, основано на принципите на равенство, 
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защита от дискриминация и толерантност. БСБМ работи за 
укрепване сътрудничеството и партньорството между институциите, 
органите на местното управление и неправителствените организации 
за осигуря-ване на правна и социална защита на бежанците и 
насърчава между-културния диалог, толерантността и защитата от 
дискриминация на бежанците и мигрантите.

Българският съвет за бежанци и мигранти е сдружение на органи-
зации с дългогодишен опит и професионална компетентност, с въз-
можности за въздействие и подкрепа на социалната трансформация на 
българското общество за осигуряване на ефективна закрила и интегра-
ция на бежанците и мигрантите.

С изработването и прилагането на Насоките за застъпничество 
БСБМ си поставя за цел да засили своята роля във формирането и 
прилагането на националната политика и практика в областта на 
достъпа до международна закрила, приемане и интеграция на бежан-
ците в съответствие с международните и европейски правни актове и 
стандарти. 

Изработването на Насоките за застъпничество е резултат от осъще-
ствените дейности по проекта „Укрепване закрилата на бежанците в 
България” и оказаната ценна експертна помощ и подкрепа от Холанд-
ския съвет за бежанците.  

Решаващо значение за изработването на Насоките за застъпни-
чество имат натрупаните знания и умения на експертите от БСБМ и 
организациите членове по време на проведените обучения, работни 
срещи и семинари по застъпничество и лобиране в рамките на проекта: 

· „Обучение по застъпничество”, 13 - 14 ноември 2008 г., София

· Работна среща „Достъп до територия и производство по предо-
ставяне на статут”, 26 - 27 февруари 2009 г., Свиленград

· Семинар „Застъпничество и лобиране за интеграция на бежан-
ците в България”, 10 - 11 март 2010 г., София

Важна роля в процеса на подготовка на Насоките по застъпничест-
во имат изработването на Визия на БСБМ относно закрилата, 
приемането и интеграцията на бежанците в България и проведени-
те обучения по планиране и фондонабиране.
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Насоките за застъпничество в областта на достъпа до международ-
на закрила, приемане и интеграция на бежанците в България включ-
ват:

1. Три основни области на застъпничество – достъп до между-
народна закрила, приемане и интеграция на бежанците и мигран-
тите.

2. Три пресечни области – антидискриминация, бежанци със 
специални нужди и участие на бежанците.

Трите области на застъпничество – достъп до международна закри-
ла, приемане и интеграция са взаимно свързани и представляват трите 
стълба на системата за закрила на бежанците в  България. 

Въпросите за антидискриминация, бежанци със специални нужди 
и участието на бежанците имат общо значение за трите основни 
области, поради което са изведени отделно като пресечни области. 

За изпълнението на Насоките за застъпничество в областта на 
достъпа до международна закрила, приемане и интеграция на 
бежанците в Република България (Насоките), Българският съвет за 
бежанци и мигранти приема ежегоден План за действие.
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ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

Въпросите за интеграцията на бежанците в приемащата страна са 
тясно свързани и в голяма степен зависят от достъпа до закрила и 
приемане в страната. Процесът на интеграция е процес на промяна и за 
двете страни – приемащото общество и самите бежанци. Този процес 
започва от момента на подаване на молба за закрила от чужденеца, 
преминава през адаптацията в новата среда по време на производство-
то за предоставяне на закрила и завършва с пълноценната и пълно-
правна интеграция на бежанците във всички сфери на обществения 
живот.

Броят на бежанците в България е сравнително малък на фона на 
общия брой бежанци в държавите-членки на Европейския съюз. По 
данни на Държавната агенция за бежанците за периода 01.01.1993 г. – 
31.12.2009 г. (17 години) е предоставена закрила общо на 5 805 чужден-
ци, от които: статут на бежанец на 1 491 лица и хуманитарен статут на 
4 314 лица.

През последните 10 години настъпиха значителни промени в 
политиката за интеграция на бежанците в българското общество. 
Измененията в нормативната уредба, приетите две програми за инте-
грация на бежанците в  България, създаденото взаимодействие между 
държавните институции и неправителствените организации, са важни 
стъпки в процеса на интеграция на бежанците. Ролята на ВКБООН в 
този процес е от голямо значение, както от гледна точка на предоста-
вената експертна помощ в разработването и прилагането на норматив-
на уредба в съответствие с международните стандарти, така и във 
финансирането на различни мерки и дейности за интеграция на 
бежанците в страната.  

През 2009 г. по проект, финансиран от Представителството на 
ВКБООН в България, Българският съвет за бежанци и мигранти изгот-
ви Доклад за извършено независимо мониторингово изследване на 
изпълнението на Националната програма за интеграция на бежан-
ците в България (2008-2010 г.). Данните от доклада показват, че е 
извършена сериозна положителна промяна в различни области на 
интеграция на бежанците, но съществуват и проблеми, които основно 
са свързани с практическото приложение на мерките от програмата за 
интеграция. Заключенията и препоръките от мониторинговия доклад 
намериха отражение в разработването на мерки за застъпничество в 

I
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областта на интеграцията на бежанците в българското общество.
От гледна точка на нормативната уредба основно значение при 

формулирането на целите и дейностите за застъпничество в областта 
на интеграцията имат: Конституцията на Република България; Кон-
венцията за статута на бежанците от 1951 г.; Директива 2003/86/ЕО на 
Съвета от 22.09.2003 г. относно правото на събиране на семейството; 
Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29.04.2004 г. относно минималните 
стандарти за признаването и правното положение на гражданите на 
трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, 
които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и 
относно съдържанието на предоставената закрила; Закона за убежище-
то и бежанците и други актове от българското и европейско законо-
дателство; Дневен ред и Бележки на ВКБООН за интеграцията на 
бежанците в Централна Европа и други документи.

БСБМ подкрепя разбирането, че приетите Общи основни принци-
пи на политиката за интеграция на имигрантите в Европейския съюз се 
отнасят и към интеграцията на бежанците в държавите-членки.

 Анализът на процесите на интеграция на бежанците в България 
показва няколко основни проблема, които имат силно влияние върху 
успеха на предприетите мерки: 

· В Националната програма за интеграция няма ясно разпреде-
ление на отговорностите между институциите, осигурено финансира-
не на дейностите и предвидени мерки за контрол на изпълнението.

· Националната програма за интеграция на бежанците се 
осъществява единствено в град София, като по този начин бежанците, 
които живеят извън столицата нямат достъп до програмата.

· Участието на бежанците във формулирането на политиката и 
изпълнението на мерките за интеграция е слабо.

· За изпълнение на Националната програма за интеграция на 
бежанците са предвидени единствено средства за интеграция на 
новопризнати бежанци, като по този начин повечето от останалите 
дейности за интеграция имат пожелателен характер и не могат да се 
реализират.

В областта на формиране на политиката за интеграция на 
бежанците в България БСБМ приоритетно ще осъществява застъп-
ничество за:

1. Включване на проблемите за интеграцията на бежанците във 
всички свързани с тях политики.

2. Създаване на ефективен механизъм за междуведомствена коор-



динация и сътрудничество в разработването и изпълнението на мерки-
те за интеграция.

3. Участие на представители на бежанските общности в процеса на 
вземане на решения относно интеграцията на бежанците в  България.

4. Разработване на механизъм за оценка на ефективността на 
предприетите мерки за интеграция на бежанците в българското 
общество.

5. Осигуряване на дългосрочно и устойчиво финансиране на мер-
ките за интеграция на бежанците.

6. Разработване и приемане на Национална стратегия за интегра-
ция на бежанците.
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Решаването на проблемите за жилищното настаняване на чужден-
ците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут в Бълга-
рия е от първостепенно значение за тяхната интеграция в страната, тъй 
като наличието на жилище и адрес е задължително условие за тяхната 
гражданска регистрация, за получаване на документ за самоличност и 
за достъп до различни социални права.

Преходът от местата, в които бежанците са настанени по време на 
производството за предоставяне на закрила, към жилища след получа-
ване на бежански статут е изпълнен с много нормативни пречки, 
финансови и езикови трудности и проблеми от културен характер.

Практиката показва, че по-голяма част от бежанците се ориенти-
рат към търсене на жилище и настаняване в град София и други 
големи градове, в които има по-големи възможности за намиране на 
работа. По-малките градове и населени места са непривлекателни за 
настаняване на бежанците поради високия процент безработица и 
невъзможност за започване на работа и получаване на доходи.

Към настоящия момент съществуват няколко възможности за 
уреждане на жилищното настаняване на бежанците, които обаче са с 
временен характер и не предполагат дългосрочно решение:

1. На основание чл. 32, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците, 
Държавната агенция за бежанците удължава до 6 месеца престоя на 
новопризнати бежанци в Регистрационно – приемателния център в 
София. Тази мярка се прилага спрямо ограничен брой бежанци, които 
попадат в уязвими групи.

2. Новопризнатите бежанци, които са включени в Националната 
програма за интеграция на бежанците в Република България (2008 – 
2010) имат право на финансова помощ за жилищно настаняване и 
комунално-битови разходи за срок до 1 година от датата на връчване на 
решението.

Разработен е механизъм за прилагане на тази възможност, съглас-
но който Бежанско - мигрантската служба при БЧК, по договор с 
Държавната агенция за бежанците, оказва съдействие за намиране на 
жилища и сключване на договори за настаняване на бежанци. Опитът 
показва, че са налице някои усложнения, свързани със сключването на 
договори за наем:

· Бежанците не владеят български език и се затрудняват при 
търсенето на жилища.
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· Съществуват прояви на ксенофобия и расизъм при отдаването 
на жилища на бежанци. Някои наемодатели отказват да предоставят 
жилища на бежанци по причини на раса и националност.

· Наемодателите завишават размера на наема и сумата за пред-
плата (най-често 6 месеца), когато става въпрос за отдаване под наем на 
жилище на бежанци. Тези суми са непосилни за бежанците, поради 
липса на спестявания и доходи.

· Някои наемодатели отказват да подпишат договор с бежанци и 
по този начин бежанците не могат да защитят своите права в случай на 
нарушение на договора от страна на наемодателя.

· Наемодателите се съгласяват да подпишат договор, но на по-
ниска сума от действителната. По този начин бежанецът получава по-
ниска сума за наем от Държавната агенция за бежанците, която изпла-
ща наема въз основа на предоставения договор.

Посочената възможност за финансово подпомагане на ново-
признатите бежанци за срок до 1 година е неприложима спрямо бежан-
ците, които по различни причини, независещи от тях, не могат да се 
включат в Националната програма за интеграция: 

· Бежанци със специални нужди (възрастни хора в нетрудо-
способна възраст, хора с увреждания, бременни жени, самотни родите-
ли, майки с малки деца и други), които не могат да посещават 
задължителните курсове по български език и професионална квали-
фикация, поради семейни, възрастови и здравословни причини. 

· От възможност да получават помощи за наемане на жилище и 
за комунално - битови разходи са лишени и новопризнатите бежанци, 
които живеят в населени места извън град София, тъй като Национал-
ната програма за интеграция на бежанци в Република България се 
прилага единствено в столицата.

Като сериозен и непреодолим проблем в жилищното настаня-
ване се очертава невъзможността бежанците да кандидатстват и да 
бъдат настанявани в общински жилища, веднага след получаване на 
решението за закрила. Съществуващите пречки са основно два вида:

· От нормативен характер: в наредбите на общинските съвети е 
въведено изискване за българско гражданство на поне един от членове-
те на семейството, което кандидатства за жилище, и определен период 
на постоянна регистрация на територията на общината;

· Липса на свободни общински жилища, особено в големите 
градове.
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В областта на жилищното настаняване БСБМ приоритетно ще 
осъществява застъпничество за:

1. Разработване на държавна политика за настаняване на бежан-
ците на територията на България, която да насърчава, чрез въвеждане 
на целево финансиране, участието на общините в този процес. В този 
случай, общината, на територията на която е избрал да се настани 
бежанецът, ще получава определени средства от държавния бюджет за 
интеграция и ще има интерес и финансови средства за решаване на 
проблемите.

2. Разработване на проекти за жилищно настаняване на бежанци 
на територията на общини, в които има свободни общински жилища и 
осигуряване на финансиране от Европейския бежански фонд за 
ремонт и обзавеждане на оборотен жилищен фонд, в който да бъдат 
настанявани бежанци и социално-слаби български граждани с 
доказани жилищни нужди.

3. Включване на общините в България в разработването и прилага-
нето на политиките и мерките за интеграция на бежанците в страната.

4. Разработване на информационни материали за правата на 
чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, 
за техния бит и култура, които да бъдат разпространявани сред 
потенциални наемодатели на жилища.
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Чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен 
статут имат право на психологическа помощ, здравно осигуряване, 
достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско 
обслужване при условията и по реда за български граждани.

Здравните осигуровки на чужденците с предоставен статут на 
бежанец или хуманитарен статут, включени в Националната програма 
за интеграция на бежанците (НПИБ), се заплащат от ДАБ при МС със 
средства от републиканския бюджет. 

Чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен 
статут, които не са включени в НПИБ, са задължени да заплащат 
здравното си осигуряване при същите условия и по реда за българските 
граждани, в зависимост от това дали работят по трудов договор, дали са 
самоосигуряващи се лица или подлежат на осигуряване на други 
основания.

Съществуват голям кръг проблеми, свързани със здравното осигу-
ряване и достъпа до медицински грижи на бежанците:

· Новопризнатите бежанци не владеят български език и се 
затрудняват в избора на личен лекар или при ползване на медицински 
услуги.

· Бежанците не са добре информирани относно здравноосигу-
рителните си права и задължения.

· Съществуват прояви на ксенофобия и расизъм към чужденците 
с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут при избор на 
личен лекар, както и при предоставянето на здравни услуги.

· Непознаване на здравноосигурителните права и задължения 
на чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен 
статут от страна на лекарите и други медицински работници. 

· Бежанците със специални нужди не могат да се включат в 
НПИБ и нямат право на здравно осигуряване със средства по програ-
мата. По този начин те не могат да заплатят своите здравни осигуровки 
и губят право на достъп до здравните услуги, гарантирани със средства 
от Националната здравноосигурителна каса. 

В областта на здравното осигуряване и медицинската помощ  
БСБМ приоритетно ще осъществява застъпничество за:

1. Разработване на механизъм за информиране относно правата и 
задълженията на здравноосигурените бежанци и чужденци с хумани-

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
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тарен статут.
2. Включване на медиатори от бежанската общност, които да 

съдействат при избор на личен лекар, да придружават и да осигуряват 
превод при посещение при лекар, при заплащане на здравни осигуров-
ки в Националната агенция по приходите, при закупуване на лекарст-
ва.

3. Включване на бежанци и имигранти, които са лекари и практи-
куват медицина в България в оказването на здравни услуги на чужден-
ците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут.

4. Гарантиране заплащането на здравните осигуровки на чужден-
ците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които 
са със специални нужди.

5. Разработване на механизъм за оказване на консултации, насочва-
не към ТЕЛК и финансова подкрепа на чужденците със статут на 
бежанец или хуманитарен статут, които са с трайно намалена работо-
способност. 
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Социалното подпомагане на чужденците със статут на бежанец 
или хуманитарен статут се извършва основно по два начина:

1. Съгласно Закона за социално подпомагане (ЗСП) чужденците, на 
които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, са 
длъжни да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени 
потребности. Тези от тях, които поради различни социални и здравни 
причини, не са в състояние да задоволят своите жизнени потребности 
имат право на социално подпомагане. 

Отчитайки особеното положение на новопризнатите бежанци в 
Правилника за прилагане на ЗСП (ППЗСП) са предвидени редица по-
благоприятни мерки:

· За новопризнатите чужденци с предоставен статут на бежанец 
или хуманитарен статут не се изисква задължителен период на 
регистрация в Бюрото по труда (за българските граждани се изисква 
най-малко 9 месеца преди подаване на молбата за социална помощ), 
като предпоставка за получаване на месечна социална помощ.

· Срокът за регистрация в Бюрата по труда е удължен от 1 на 3 
месеца от датата на решението за предоставяне на статут. Това 
позволява, чужденците да направят своята гражданска регистрация, да 
получат български документ за самоличност, да намерят жилище и 
други.

· Помощите, предоставяни на чужденците със статут на бежанец 
или хуманитарен статут, включени в Националната програма за 
интеграция, не се считат за доходи при определяне на диференци-
рания минимален доход за месечно подпомагане.

2. Социалното подпомагане на новопризнатите бежанци, включе-
ни в Националната програма за интеграция на чужденците в Републи-
ка България (2008 – 2010 г.) се извършва от Държавната агенция за 
бежанците. В НПИБ са предвидени финансови мерки и дейности за 
подпомагане процеса на интеграция на новопризнатите бежанци през 
първата година след получаване на статут, които са обвързани с 
определени условия: задължително посещаване на курсове по 
български език и професионална квалификация или преквалифика-
ция. 

Практиката показва, че съществуват редица пречки за пълноцен-
ното включване на чужденците с предоставен статут на бежанец или 
хуманитарен статут в НПИБ:

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ
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· Непознаване на правата и задълженията по Националната 
програма за интеграция от страна на чужденците с предоставен статут 
на бежанец или хуманитарен статут.

· Срокът за включване в НПИБ - до 15 дни след връчване на 
решението за статут е твърде кратък, тъй  като в този период 
бежанците и чужденците с хуманитарен статут трябва да уреждат 
документите си за самоличност, да търсят жилище и други.

· Първата помощ, която се предоставя на чужденците със статут 
на бежанец или хуманитарен статут, които са включени в Национална-
та програма, се получава в най-добрия случай, на втория месец след 
подаване на молба за участие в програмата. В периода след връчване на 
решението за статут до получаване на първата помощ, бежанците и 
чужденците с хуманитарен статут са без средства за храна, за наемане 
на жилище, за издаване на български документи за самоличност и 
други разходи.

· Новопризнатите чужденци, които живеят извън град София 
(например, които са били в РПЦ – с. Баня) нямат достъп до Национал-
ната програма за интеграция, което има дискриминационен характер 
спрямо тях.

· Предвидената стипендия за посещаване на курсове по българ-
ски език и професионална квалификация, която е в размер на 4 лв. на 
работен ден, е крайно недостатъчна за осигуряване на храна, облекло, 
за домакински нужди.

Семейни помощи по Закона за семейни помощи 
Бременните жени бежанки и семействата на чужденци с предоста-

вен статут на бежанец имат право на семейни помощи за деца при 
условията и по реда за български граждани. 

Семействата на чужденци с хуманитарен статут имат равни права 
с постоянно пребиваващите чужденци в България и могат да получат 
семейни помощи по Закона за семейните помощи за деца, ако 
получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в 
международен договор, по който България е страна. Това поставя тази 
категория граждани в по-неблагоприятно положение спрямо 
останалите граждани и има дискриминационен характер.

В областта на социалното подпомагане и семейните помощи  
БСБМ приоритетно ще осъществява застъпничество за:

1. Разработване в НПИБ на специални мерки за подпомагане на 
чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут 
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през първия месец след връчване на решението за статут (средства за 
храна, за лична карта, за наем, транспорт и др.).

2. Разработването на мерки за интеграция да се извършва с уча-
стието на представители на бежанските общности.

3. Въвеждане на механизъм за регулярен мониторинг и оценка на 
Националната програма за интеграция и възможност за нейната 
промяна и актуализиране.

4. Разширяване обхвата на НПИБ на територията на цялата страна 
на принципа „парите следват бежанеца”. Привличане на организации 
с опит в социалните дейности, които работят на територията на 
градове, в които има по-голям брой бежанци, като изпълнители на 
дейности по НПИБ. 

5. Включване на медиатори в дейностите за социално подпомага-
не на чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен 
статут.  

6. Промяна на законодателството относно семейните помощи за 
деца и премахване на дискриминационните ограничения спрямо 
чужденци с хуманитарен статут.

7. Насърчаване на участието на бежанците и чужденците с хумани-
тарен статут в интеграционните дейности чрез използване на техния 
капацитет, което ще даде възможност те да допринасят за своята 
издръжка.
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Обучение по български език
Проучвания сред бежанците показват, че обучението по български 

език е първа и най-важна стъпка в процеса на тяхната интеграция в 
страната. Незнанието на български език е основна пречка в комуника-
цията, в намирането на работа, в достъпа до здравни грижи и социално 
подпомагане. Обучението по български език е важен елемент от 
Националната програма за интеграция на бежанците, в която е 
предвидено задължително шест месечно обучение на чужденците със 
статут на бежанец или хуманитарен статут през първата година след 
връчване на решението за статут. Включването в програмата е добро-
волно, като бежанците се задължават да посещават редовно курсове по 
български език. По програмата е осигурена месечна стипендия в 
размер на 88 лева за храна, заплащане на здравни осигуровки, средства 
за транспорт, покриване на месечен наем и комунално-битови разхо-
ди. Курсовете са ежедневни, провеждат се в Интеграционния център 
на ДАБ при МС, в рамките на работното време на центъра. Провежда се 
и курс по български език за подготовка на децата на бежанци и 
чужденци с хуманитарен статут за постъпване в българската образова-
телна система.

Определени категории бежанци и чужденци с хуманитарен статут 
нямат осигурен достъп до курсове по български език: 

· бежанците и чужденците с хуманитарен статут, които живеят 
извън град София, тъй като няма разработен механизъм за прилагане 
на Националната програма за интеграция извън столицата.

· бежанци със специални нужди (бременни жени, самотни 
родители, майки с малки деца, бежанци с хронични заболявания или с 
трайно намалена работоспособност, възрастни хора над 65 год. 
възраст), които по различни причини не могат да посещават курсовете 
в Интеграционния център.

Основните трудности, които ограничават достъпа до обучение по 
български език за новопризнатите бежанци са:

· Липса на гъвкави и алтернативни възможности за езиково 
обучение

Осигуряването на вечерни или съботно-неделни курсове по 
български език е важна предпоставка за увеличаване броя на обучава-
щите се бежанци и чужденци с хуманитарен статут. Провеждането на 
курсове извън Интеграционния център на ДАБ (в езикови школи, 
училища, читалища и други) ще подобри достъпа на бежанците до 
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езиково обучение. 
· Малкият размер на месечната стипендия (88 лв.), с която 

бежанците трябва да осигуряват храненето си през целия месец.
Много бежанци биха желали да се обучават по български език, но 

липсата на достатъчно средства за живот ги кара да ходят на работа и да 
пропускат обучението на български език.

Образование
Децата на чужденци със статут на бежанец или хуманитарен 

статут до 18 годишна възраст могат да продължат образованието си в 
държавните и общински училища по реда за български граждани. 
Практиката показва, че съществуват редица проблеми и трудности в 
осигуряването на равен достъп до образователната система:

1. Повечето от децата нямат документи, удостоверяващи завършен 
клас или степен на образование в родните им страни.

2. Няма разработени и не се прилагат стандартизирани критерии 
за оценка знанията на децата и съответствието им с българските 
образователни изисквания. 

3. Няма осигурено допълнително обучение по български език за 
децата на бежанците и чужденците с хуманитарен статут, които посе-
щават държавните и общински училища.

4. Родителите често не са в състояние да проследяват напредъка на 
своите деца в училище и да им оказват необходима и навременна 
помощ за преодоляване на възникналите във връзка с учебния процес 
затруднения. 

5. Липсата на финансови средства, възрастта на децата, принад-
лежността им към многочленни или непълни семейства се превръщат в 
бариера за интегрирането им в образователната система. 

В областта на образованието и обучението по български език 
БСБМ приоритетно ще осъществява застъпничество за:

1. Разработване на нормативна уредба, регламентираща условията 
и реда за включване на децата на чужденци, търсещи или получили 
закрила в образователната система.

2. Разработване на стандартизирани критерии за оценка знанията 
на децата на чужденци, търсещи или получили закрила и съответ-
ствието им с българските образователни изисквания. 

3. Осигуряване на допълнително обучение по български език за 
децата на бежанци и чужденци с хуманитарен статут в рамките на 
учебната програма в училищата. Наложителна е систематична и до-
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пълнителна подготовка по български език, обвързана със специфична-
та терминология по определени учебни предмети. 

4. Насърчаване на диалога между учителите и училищните ръко-
водства от една страна и родителите на децата бежанци от друга 
страна, което ще спомогне за по-бързата и ефективна интеграция на 
децата и на техните семейства.

5. Развиване на програми за обучение на учители за работа в меж-
дукултурна среда и запознаване с културата и традициите на държа-
вите на произход на децата на чужденци, търсещи или получили 
закрила. 

6. Осигуряване на допълнителни финансови помощи за семейства 
на чужденци, търсещи или получили закрила, чиито деца посещават 
детска градина или училище.

7. Повишаване информираността на обществото и по-специално 
на учениците и учителите за правата на децата на търсещи или 
получили закрила.

8. Създаване на условия за интензивно изучаване на български 
език и оказване на допълнителна помощ по учебните предмети за не-
придружените деца, настанени в специализирани институции.

9. Насърчаване на алтернативни форми за осигуряване на грижа за 
непридружените малолетни и непълнолетни деца бежанци.

10. Въвеждане на курсове за обучение по български език на жени, 
търсещи или получили закрила, които да отчитат специфични осо-
бености в традициите и различната култура. 
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Трудовата заетост е ключов елемент в процеса на интеграция в 
приемащото общество и основно човешко право. Трудовата и профе-
сионална реализация и квалификация са изключително важни за 
интеграцията на бежанците в българското общество и за тяхната лична 
сигурност и увереност в собствените им възможности. Бежанците 
допринасят за социалното и икономическо развитие и интеркултур-
ния диалог в обществото с различния професионален и житейски 
опит, с който идват от държавите си на произход, с уменията, квалифи-
кацията, образованието и професията си, които предлагат на българ-
ския пазар на труда. 

Чужденци с предоставен статут на бежанец или хуманитарен 
статут имат равни права и задължения с българските граждани при 
търсене и започване на работа. За тях не се изискват разрешения за 
работа, имат право на регистрация в Бюрата по труда и равен достъп до 
предлаганите услуги, могат свободно да развиват лична трудова 
инициатива. 

В Националната програма за интеграция на бежанците (2008-2010 
г.) е предвиден пакет от мерки за насърчаване интеграцията на ново-
признатите бежанци, включващ обучение по професионална квали-
фикация и преквалификация. По време на обучението в професия, 
чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут имат право 
на месечна стипендия, на средства за транспортна карта, здравно 
осигуряване и финансова помощ за наемане на жилище и заплащане 
на комунално-битови разходи. 

Практиката показва, че в условията на икономическа криза, при 
която най-силно е въздействието върху доходите и увеличаване на 
безработицата, чужденците с предоставен статут на бежанец или 
хуманитарен статут се сблъскват с многобройни трудности при нами-
ране на работа. Основните причина за това са:

· недоброто владеене на български език;
· дискриминационно отношение при наемане на работа;
· трудно приобщаване към приемащото общество - култура, тра-

диции, роли в семейството;
· липса на механизми за насърчаване на предприемаческата 

дейност сред бежанците за стартиране и развитие на малък бизнес, 
включително и традиционни национални занаяти, както и създава-
нето на кооперации;

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
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· непознаване на трудовите и осигурителни права и задължения, 
както от бежанците, така и от част от работодателите.

Изключително труден е въпросът за липсата на документи, удосто-
веряващи придобито образование, професионална квалификация и 
трудов стаж, поради което чужденците със статут на бежанец или 
хуманитарен статут не могат да намерят работа по специалността си. В 
много случаи, бежанците, нуждаейки се от работа за да се издържат, 
приемат такава, която не отговаря на квалификацията и опита им, като 
често работят без договор. 

В областта на трудовата заетост БСБМ приоритетно ще осъще-
ствява застъпничество за:

1. Осигуряване на достъп до курсове за изучаване на български 
език за всички чужденци със статут на бежанец или хуманитарен 
статут, независимо от това дали са включени в Националната програма 
за интеграция на бежанците.

2. Разработване и включване в нормативната уредба и в годишните 
планове по заетост на насърчителни мерки за работодатели, които 
наемат на стаж и/или на работа чужденци със статут на бежанец или 
хуманитарен статут.

3. Създаване и развиване на партньорски взаимоотношения и 
контакти с основни обществени и частни партньори, включително 
агенции за заетост, индивидуални работодатели, сдружения на работ-
ници и на работодатели, обучителни организации и други институ-
ции, с цел подобряване на достъпа до заетост на чужденци със статут на 
бежанец или хуманитарен статут.

4. Повишаване на информираността на работодателите за правата 
и задълженията на чужденците с предоставен статут на бежанец или 
хуманитарен статут, за традициите, културата, специфични занаяти в 
страните на произход.

5. Насърчаване на предприемаческата дейност сред бежанците за 
стартиране и развитие на малък бизнес, включително и традиционни 
национални занаяти, както и създаването на кооперации.

6. Разработване и въвеждане на специализирани модули за мотива-
ция и развиване на уменията за търсене на работа сред бежанците, като 
елемент на курсовете по български език и социална ориентация.

7. Курсовете за професионална квалификация и преквалифика-
ция на чужденци със статут на бежанец или хуманитарен статут да 
бъдат обвързани със започване на работа.

8. Предоставяне на информация и консултации на бежанците 
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относно възможности за професионална квалификация и достъп до 
пазара на труда, както и трудово-правни консултации по въпроси, 
свързани със сключване и прекратяване на трудови договори, доку-
менти за трудов и осигурителен стаж и други.

9. Разработване на схеми за наставничество и доброволна помощ, 
свързващи бежанци с хора от тяхната професия, които да им помогнат 
да се ориентират в специфични професионални сфери в страната и 
оказват подкрепа при търсенето на работа и развитие на уменията.

10. Разработване на модули за обучение на бежанци за трудови 
медиатори/ посредници между Бюрата по труда, работодатели и 
бежанци (примерна програма „Активиране на неактивни лица-
бежанци”).

11. Създаване на база данни към Бюрата по труда, която да събира и 
актуализира информация за уменията, професионалната квалифика-
ция и трудова заетост на чужденците със статут на бежанец или 
хуманитарен статут на българския трудов пазар.

12. Провеждане на регулярен мониторинг на участието на 
чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут на 
трудовия пазар и набелязване на мерки срещу практическите бариери 
при намирането на работа и трудова заетост.
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Правото на семеен живот е основна предпоставка за успешна 
интеграция на бежанците в приемащото общество. Изключително 
трудно е за бежанците да изградят отново своя живот без подкрепата на 
най-близките си – членовете на своето семейство. Това се отнася особе-
но за разделени от семейството си непридружени деца – бежанци и 
чужденци със специални потребности.

Българското законодателство дава право на чужденец със статут на 
бежанец или хуманитарен статут да поиска да се събере със семейство-
то си на територията на  България. 

Членове на семейството съгласно Закона за убежището и бежанци-
те са: 

· съпругът, съпругата или лицето, с което се намира в доказано 
стабилна и дълготрайна връзка и техните ненавършили пълнолетие, 
невстъпили в брак деца; 

· навършилите пълнолетие, невстъпили в брак деца, които не са 
в състояние да осигурят сами издръжката си поради сериозни здраво-
словни причини;

· родителите на всеки от съпрузите, които не са в състояние сами 
да се грижат за себе си поради напреднала възраст или тежко 
заболяване и се налага да живеят в едно домакинство със своите деца.

Разрешението за събиране на семейството се дава от председателя 
на Държавната агенция за бежанците след провеждане на определена 
процедура, регламентирана в Закона за убежището и бежанците. 
Членовете на семейството имат същите права и задължения като 
бежанеца или чужденеца с хуманитарен статут.

Непридружен малолетен или непълнолетен чужденец с 
предоставен статут има право да се събере с родителите си или с друг 
пълнолетен член на семейството му или с лице, което отговаря за него 
по силата на закон или обичай, когато родителите му са починали или 
са в неизвестност. 

Практиката показва, че в повечето случаи молба за закрила в 
България подава съпругът, а семейството изчаква в страната на 
произход или съседна на нея държава. Правото на събиране с 
членовете на семейството възниква след получаване на закрила. По-
голяма част от чужденците, получили закрила в България подават 
молба за събиране със семейството си.  

Налице са някои проблеми при събиране на семейства на 

СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА
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чужденци със статут на бежанец или хуманитарен статут на 
територията на  България:

· На първо място това е липсата на документи, доказващи 
сключен брак или родство. В повечето случаи бежанците подписват 
декларация, удостоверяваща тези факти, а когато е необходимо с тях се 
провеждат допълнителни интервюта за изясняване на случая. 

· Друг проблем за голяма част от бежанците е продължителната 
процедура по издаване на визи на членовете на семейството, особено 
ако те се намират в държава, в която няма българско дипломатическо 
или консулско представителство.

· Съществуват и финансови трудности при организиране на 
пътуването и събирането на семействата.

В областта на събиране на семейства БСБМ приоритетно ще 
осъществява застъпничество за:

1. Разглеждане с приоритет на случаи на събиране със семейства на 
непридружени малолетни или непълнолетни деца със статут на 
бежанец или хуманитарен статут.

2. Провеждане на прозрачна и съобразно обективните обстоятел-
ства бърза процедура по събиране на семейството на чужденец с 
предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, както от 
страна на Държавната агенция за бежанците, така и на Министерство 
на външните работи, като бежанецът се информира своевременно за 
предприетите действия по процедурата.

3. Разработване на специализирана програма за работа по събира-
не на семейства, включваща: разработване на информационни 
материали, планиране на мерки по приемане и интеграция на 
новопристигналите членове на семейството и други.

4. По-пълно използване на възможностите за издирване и събиране 
на семейства по линия на ВКБООН, МФЧК и Международния комитет 
на Червения кръст.
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Придобиването на гражданство на приемащата страна е най-
висша форма на интеграция на бежанците. Съгласно законодателство-
то на България чужденец с предоставен статут на бежанец или 
хуманитарен статут може да придобие българско гражданство по 
натурализация при условията и по реда на Закона за българското 
гражданство. Предвидени са облекчени условия за придобиване на 
българско гражданство от бежанците и чужденците с хуманитарен 
статут, свързани с:

· по-кратък срок на пребиваване в страната – за бежанец, който 
кандидатства за българско гражданство, изискването е да е получил 
статут преди не по-малко от 3 години;

· възможността чужденците с предоставен статут на бежанец или 
хуманитарен статут, които не разполагат с документ за раждане, да се 
идентифицират с българските си документи за самоличност.

На основание чл.98 от Конституцията на Република България 
Президентът предоставя с указ българско гражданство по предложе-
ние на министъра на правосъдието въз основа на мнение на Съвета по 
гражданството при Министерството на правосъдието.

Анализът на законодателната уредба и практика показва, че 
съществуват някои пречки и трудности, свързани с придобиване на 
българско гражданство от чужденци със статут на бежанец или хума-
нитарен статут:

· Едно от задължителните изисквания е владеене на български 
език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на 
образованието и науката. Разработени са примерни тестове за явяване 
на изпит по български език, както и информация относно провеждане-
то на изпита, но няма осигурени специализирани курсове за подготов-
ка за полагане на изпит по български език за придобиване на българско 
гражданство.

· Въведено е изискване бежанецът или чужденецът с хуманита-
рен статут да има доход или занятие, което му дава възможност да се 
издържа в България. 

· В Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на Глава Пета от 
Закона за българското гражданство няма специални текстове относно 
необходимите документи за българско гражданство, които следва да 
представят чужденците с предоставен хуманитарен статут. Това е 
сериозна пречка при кандидатстване, тъй като се прилага общия ред, 

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО 
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при който от чужденците с хуманитарен статут се изискват и следните 
документи:

свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е 
молителят;

документ от съответните чуждестранни органи за това, че 
молителят се е освободил от досегашното му гражданство; ако няма 
такъв документ, той следва да се представи в тригодишен срок след 
получаване на съобщението, че Съветът по гражданство към Мини-
стерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско 
гражданство.

Тези изисквания на практика са неизпълними, тъй като по 
съображения, свързани със сигурността на чужденците с хуманитарен 
статут, те не могат да изискат такива документи от страните си на 
произход. 

· Не съществува предвидена правна възможност решението на 
Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието за 
отказ на българско гражданство да бъде обжалвано.

Относно придобиването на българско гражданство БСБМ 
приоритетно ще осъществява застъпничество за:

1. Промяна на нормативната уредба относно документите, които 
следва да представят чужденците с хуманитарен статут и отпадане на 
изискванията за представяне на свидетелство за съдимост и документ 
за освобождаване от гражданство от страната на произход.

2. Отпадане на изискването чужденците със статут на бежанец или 
хуманитарен статут в  България да доказват наличието на доход или 
занятие, което да дава възможност за издръжка в страната.

3. Оказване на консултации и съдействие по подготовка на доку-
менти за кандидатстване за придобиване на българско гражданство от 
чужденци със статут на бежанец или хуманитарен статут.

4. Предоставяне на достъпна и актуална информация на чужден-
ците със статут на бежанец или хуманитарен статут, които кандидат-
стват за придобиване на българско гражданство, за хода на процеду-
рата и резултатите от нея.

5. Осигуряване на възможности за обучение по български език на 
чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут, които 
кандидатстват за придобиване на българско гражданство.



29

Чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен 
статут в България нямат избирателни права и не могат да участват в 
избори за държавни и местни органи, в национални и местни референ-
думи, както и да участват в създаването и да членуват в политически 
партии. 

По отношение на свободата на словото, свободата на сдружаване и 
правото на събрания и манифестации, чужденците със статут на 
бежанец или хуманитарен статут имат равни права и задължения с 
българските граждани.

В сферата на политическите права на бежанците БСБМ приори-
тетно ще осъществява застъпничество за:

1. Промяна на законодателството и регламентиране правото на 
чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут 
да участват в избори за местни органи и местни референдуми.

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА
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Лицата, търсещи закрила и бежанците стават жертви или са 
потенциални жертви на сериозни нарушения на човешките права. Те 
очакват от международната общност и в частност от приемащата ги 
страна да им осигури закрила, тъй като не са в състояние да получат 
такава в родната страна. Предоставянето на статут на бежанец или 
хуманитарен статут, обаче, не винаги се оказва така търсената защита. 
За съжаление и до днес, самият факт да си бежанец увеличава 
уязвимостта на едно лице към расистки или ксенофобски атаки.  
Ефективната защита на бежанците трябва да включва активна анти-
дискриминационна политика и интеркултурно образование, които да 
създават толерантна и зачитаща различния обществена среда, 
осигуряваща равни възможности на всички, а така също и предотвра-
тяване на нови нарушения на човешките права. 

 Защитата на бежанците е абсолютно необходима стратегия в 
съвременната борба за премахване на расизма, расовата дискримина-
ция, ксенофобията и други форми на нетолерантност.   

Факторите, които оказват влияние за негативното отношение към 
търсещите убежище и бежанците у нас са: държавата на произход, от 
която идват; цветът на кожата; лошото владеенето на български език; 
начинът на обличане; затрудненото финансово и материалното 
положение; нравите, обичаите, културата и начинът на живот. 

Проявите на дискриминационно отношение, расизъм и ксенофо-
бия имат различни измерения, но засягат всички сфери на обществе-
ния живот: работно място, транспорт, здравна помощ, училище, 
магазини и други. Проучвания и анкети сред търсещите закрила и 
бежанците показват, че често те стават жертва на нападения от групи 
на националисти или скинхедс. Опитът да намерят работа особено за 
бежанците от Африка често се сблъсква с обидно и дискриминацион-
но отношение. Израз на дискриминация е и по-ниското заплащане или 
наемането без договор на чужденци със статут на бежанец или 
хуманитарен статут.

В областта на антидискриминацията БСБМ приоритетно ще 
осъществява застъпничество за:

1. Стриктно спазване от отговорните държавни институции на 
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принципа на „non-refoulment“ по отношение лицата, търсещи закри-
ла. 

2. Засилване на работата с медиите за обективно отразяване на 
политиката по достъп до закрила, приемане и интеграция на чужден-
ците, търсещи или получили закрила в  България. 

3. Включване на мерки за борба с дискриминацията, расизма и 
ксенофобията в Националната програма за интеграция.

4. Финансиране на кампании за толерантност, нетърпимост към 
прояви на расизъм и ксенофобия.

5. Учредяване на годишна награда за журналист или медия със 
заслуги в борбата с дискриминацията, расизма и ксенофобията срещу 
чужденците, търсещи или получили закрила.

6. Повишаване на информираността относно правата на чужден-
ците със статут на бежанец или хуманитарен статут и техния принос за  
българското общество.

7. Провеждане на кампании сред ученици и студентите по правата 
на чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут чрез 
работа в училищата и университетите.

8. Ангажиране на всички заинтересовани държавни и неправител-
ствени организации в борбата с дискриминацията, расизма и ксенофо-
бията.

9. Темите за антидискриминация, междукултурно общуване, зачи-
тане на човешките права и други да бъдат част от обученията на 
държавни служители за работа с чужденци със статут на бежанци или 
хуманитарен статут.

10. Включване на представители на бежанците във всички форми 
на обучения, кампании и други дейности, за превенция и борба с 
дискриминацията, проявите на расизъм и ксенофобия.

11. Извършване на ежегодна оценка за изпълнението на законови-
те разпоредби, целящи предотвратяване на дискриминацията, 
расизма и ксенофобията спрямо чужденци, търсещи или получили 
закрила в България. 

12. Промяна на нормативната уредба с цел отстраняване на 
ограничения пред правото на труд или самонаемане в определени  
професии или сфери на икономическия живот.



32

БЕЖАНЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ 

В чл.30а на Закона за убежището и бежанците са определени 
уязвимите групи чужденци, търсещи закрила, към които следва да се 
прилагат особени грижи и подкрепа: като: малолетни или непълнолет-
ни, бременни жени, възрастни хора, самотни родители, придружени 
от малолетните или непълнолетните си деца, лица с увреждания и 
такива, които са били обект на тежки форми на психическо, физическо 
или сексуално насилие.

Процесът на идентификация на уязвимите групи започва с 
регистрацията и провеждането на първото интервю с чужденеца, тър-
сещ закрила. Ролята на обучените интервюисти, преводачи, социални 
и медицински работници е изключително важна и отговорна.

Разработването на индивидуални планове за социална адаптация 
и последваща интеграция е от голямо значение за чужденците от 
уязвими групи. 

Към настоящия момент няма ясни правила за работа с чужденци, 
търсещи закрила, които са със специални нужди. Качеството на 
процедурата има огромно значение за интеграцията на получилия 
закрила. Чужденците, търсещи закрила със специални нужди често се 
сблъскват с редица социални, икономически и правни проблеми, 
които изискват ежедневна грижа и подкрепа.

В регистрационно-приемателния център в София няма социален 
работник и психолог, поради което идентифицирането, консултира-
нето и насочването към специфични здравни, социални и психологи-
чески услуги, не се извършва на база индивидуална оценка и изготвяне 
на индивидуален план.

През последните години не е провеждано обучение на служители-
те от ДАБ при МС по специфичните аспекти за работа с чужденци със 
специални нужди.

Сериозен проблем е липсата на действаща процедура по назнача-
ване на настойник или попечител на непридружени малолетни или 
непълнолетни чужденци, търсещи закрила. 

Децата настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа 
нямат достъп до допълнителни курсове по български език. 
Проучвания показват, че част от тях не посещават училище и се нами-
рат в голяма изолация.

Към настоящия момент няма разработена база данни за чужденци-
те, търсещи закрила със специални нужди, което е сериозна пречка за 
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проследяване на тяхното състояние, за разработване и прилагане на 
дългосрочни мерки за тяхната социална адаптация и интеграция.

Относно бежанците със специални нужди БСБМ приоритетно 
ще осъществява застъпничество за:

1. Изготвяне на анализ на нуждите на чужденците, търсещи или 
получили закрила, които са със специални нужди.

2. Разработване и прилагане на програма за обучение на служите-
ли от регистрационно-приемателните центрове, транзитния и инте-
грационен център за работа с чужденци, търсещи или получили 
закрила със специални нужди.

3. Създаване на база данни за чужденците, търсещи или получили 
закрила със специални нужди, с цел проследяване на тяхното състоя-
ние и планиране на адекватни мерки в дългосрочен план.

4. Изготвяне и поддържане на база данни за деца, чужденци които 
са в риск. 

5. Промяна на Закона за убежището и бежанците и въвеждане на 
процедура за назначаване на настойник или попечител на непридру-
жен непълнолетен чужденец, търсещ закрила.

6. Разработване на специфични мерки за настаняване и грижа на 
непридружени непълнолетни (защитени жилища, достъп до образова-
ние, медицински услуги, приемни семейства  и т.н.).

7. Осигуряване на подкрепа (допълнително обучение, консулта-
ции) за непълнолетните малолетни и непълнолетни чужденци, търсе-
щи или получили закрила с цел гарантиране на равни възможности за 
обучение и подготовка за успешната им интеграция на трудовия 
пазар.  

8. Разработване на мерки за консултация, насочване и осигурява-
не на специализирани психологически и медицински грижи за 
чужденци, търсещи или получили закрила, които са преживели психи-
ческо, физическо или сексуално насилие.

9. Осигуряване на обучени медиатори в работата с чужденци, 
търсещи или получили закрила, които са преживели психическо, фи-
зическо или сексуално насилие.

10. Разработване на специфични мерки за възрастни бежанци, 
които да са съобразени със специфичните им нужди в социално, 
културно и религиозно отношение.

11. Насърчаване интеграцията на жените със статут на бежанец 
или хуманитарен статут чрез включване в Националната програма за 
интеграция на специални мерки и дейности за образование, 
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професионална квалификация и трудова заетост.
12. Разработване на информационни материали, насърчаващи 

хората със специални потребности да търсят професионална помощ и 
подкрепа.
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Установяването и интегрирането на бежанците в приемащата ги 
страна зависи от различни фактори, сред които са: политиките на 
страната на закрила, обществените нагласи и отношение към хората, 
потърсили закрила, възможността на чужденците търсещи или полу-
чили закрила да участват в процесите, които ги засягат и да имат 
представителство при взимането на решения. 

Развитието на системата за предоставяне на закрила в България и 
процеса на присъединяването й към Европейския съюз, промениха 
донякъде, условията, възприятието и отношението към бежанците от 
страна на институциите и гражданското общество. 

Активното желание и участие на бежанците и търсещи закрила и 
особено на жените-бежанки промени доминантния образ, с който 
често се представят бежанците от „жертви” към хора с ясна роля в 
процесите на адаптация и интеграция на бежанците в българското 
общество и партньор на институциите и структурите на гражданското 
общество.

Чужденците, търсещи и получили закрила са неизчерпаем източ-
ник на езиково многообразие, култури и традиции, които обогатяват 
приемащото ги общество. Те имат потенциал да бъдат полезни и да 
допринасят като членове на обществото. Бежанските общности са 
ресурс, който може да бъде използван за подпомагане и взаимопомощ 
на техните членове. 

Дейностите на неправителствените организации допринасят за 
предотвратяване на изключването на бежанците от приемащото 
общество, в момент, в който фокусът на обществото е по-скоро насочен 
към изграждане на отрицателни стереотипи за чужденците, търсещи и 
получили закрила. Често бежанците се представят като „икономичес-
ки мигранти”, които злоупотребяват със системата за закрила и застра-
шават обществената сигурност.

Неправителствените организации на различните бежански 
общности и лидерите на общността представляват един двупосочен 
уникален и ефективен канал за общуване между бежанските общности 
и приемащото ги общество. Те представляват глас на бежанците пред 
институциите и допринасят за намиране на работещи решения и 
предоставянето на ефективни услуги. 

В България Съветът на жените – бежанки и Етиопското земляческо 
дружество участват активно в дейностите по оказване на помощ и 
подкрепа на чужденците, търсещи и получили закрила и използват 
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каналите на гражданско участие на европейско, национално и местно 
ниво за защита на техните права и интереси. 

Бежанците и търсещите закрила имат право да влияят на възприя-
тията на обществото за тях и да участват в процесите и взимането на 
решения, които ги засягат.  

През последните месеци е постигнат напредък относно участието 
на организации на бежанците в дейностите по интеграция - Съветът на 
жените-бежанки е включен като пълноправен член на Интеграцион-
ната комисия към Държавната агенция за бежанците. 

Независимо от постигнатия напредък съществуват и някои про-
блеми:

· Няма създаден механизъм за участие на чужденците, търсещи 
закрила, които са настанени в регистрационно-приемателните цен-
трове на ДАБ при МС при вземане на решения относно вътрешния ред 
и организацията на дейностите в центровете.

· Организации на бежанците участват в практическите дейности 
по приемане и интеграция на бежанците - като преводачи и като ме-
диатори, но не са допуснати при обсъждане на нормативни доку-
менти, вътрешни правила или други документи.

· Организации на бежанците не са включени активно в обсъжда-
нето на приоритетите по Европейския бежански фонд и дейностите, 
които ще бъдат финансирани. 

Относно участието на бежанците БСБМ приоритетно ще осъще-
ствява застъпничество за:

1. Пряко ангажиране на представители на бежанците в разработ-
ването, прилагането, мониторинга и контрола на политиките в област-
та на приемането и интеграцията на чужденците, търсещи или полу-
чили закрила.

2. Активно включване на организации на бежанците в обсъжда-
нето на промени в законодателството, вътрешни правилници и други 
документи, които касаят чужденците, търсещи или получили закрила.

3. Засилване участието на организации на бежанците в обучения и 
семинари по въпроси, свързани със закрилата на бежанците в Бълга-
рия.

4. Включване на представители на организациите на бежанците в 
мониторинга на Насоките за застъпничество. 

5. Финансиране със средства от Европейския бежански фонд на 
проекти на организации на бежанците за извършване на услуги по 
медиация и оказване на подкрепа на чужденци, търсещи или получи-
ли закрила. 
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