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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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ПРИЕМАНЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ

Приемането на търсещите закрила в България е важна част от 
националната система за закрила. Мерките, които се предприемат през 
първите месеци след подаването на молба за закрила имат решаващо 
значение за възстановяване на физическото, психическо и емоционал-
но равновесие, за възвръщане на сигурността и човешкото достойнство 
на хората, които търсят закрила. 

Комплексът от мерки обхваща въпросите за настаняването, здрав-
ните грижи, социалното подпомагане, образованието на децата на 
търсещите закрила и правото на трудова заетост. От особено значение 
е ранната идентификация на търсещите закрила, които попадат в 
групата на лицата със специални нужди и предприемането на мерки за 
тяхната социална защита.

Важна роля при анализа и разработването на мерки за застъпни-
чество в областта на приемането на търсещи закрила в България 
оказаха резултатите и препоръките от ежегодните проучвания по 
възраст, пол и принадлежност към социална група, провеждани от 
Представителството на ВКБООН в България, както и натрупания 
дългогодишен опит и практика на организациите членове на БСБМ.

От гледна точка на нормативната уредба основно значение при 
формулирането на целите и дейностите за застъпничество имат: 
Конституцията на Република България; Конвенцията за статута на 
бежанците от 1951 г.; Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27.01.2003 г. за 
определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, 
търсещи убежище; Закона за убежището и бежанците и други актове 
от българското и европейско законодателство.
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Държавната агенция за бежанците при МС (ДАБ при МС) разпола-
га с ограничен капацитет за прием и настаняване в регистрационно-
приемателните центрове към агенцията. През 2009 г. общият брой 
места за настаняване е 485, от които 425 места в РПЦ – София и 60 места 
в РПЦ – с. Баня. Транзитният център (ТЦ) в Пъстрогор с общ капацитет 
300 места, все още не е въведен в експлоатация. 

Чужденците, търсещи закрила имат право на подслон и храна в 
транзитен или регистрационно-приемателен център, или в друго 
място за подслон, ако отговарят на определени условия. Преценката се 
извършва при условия и по ред, определени от председателя на 
Държавната агенция за бежанците след оценка на здравословното 
състояние, семейното и материално положение на чужденците. 

В чл. 30а от Закона за убежището и бежанците е предвидено, че 
следва да се отделя особено внимание при прилагането на мерките за 
социална защита на чужденците, които са от уязвима група.  

В закона съществуват ограничения относно правото на подслон, 
храна и социално подпомагане за определени категории чужденци, 
търсещи закрила, които не принадлежат към посочените по-горе 
уязвими групи. Съгласно чл.29, ал.5 следните категории чужденци 
нямат право на подслон, храна и на социално подпомагане по Закона 
за убежището и бежанците: 

· чужденци, подали последваща молба за предоставяне на 
статут;

· чужденци, на които производството по молбата е спряно.
Това поставя тези категории чужденци в по-неблагоприятно 

положение, мерките спрямо тях имат дискриминационен характер и 
често тези категории чужденци живеят на улицата, без средства и без 
подслон.

Чужденците, търсещи закрила, които разполагат със средства за 
задоволяване на основните си жизнени потребности, могат да получат 
разрешение за настаняване за своя сметка, на избран от тях адрес, но 
нямат право на финансова и материална помощ от Държавната 
агенция за бежанците при Министерски съвет (ДАБ при МС).

Проучванията показват, че съществува сериозен проблем по 
отношение на достъпа до информация на чужденците в Специалния 
дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция 
"Миграция" на МВР в Бусманци, които са подали молба за закрила. По-
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голяма част от тях не знаят какви са техните права за настаняване в 
центровете към Държавната агенция за бежанците. Има случаи, при 
които на чужденците, търсещи закрила е предоставена погрешна 
информация, че единственият начин да напуснат дома за временно 
настаняване е да декларират, че разполагат със собствени средства за 
издръжка, и да предоставят адрес, на който ще пребивават. След 
попълване на тази декларация и след излизане от дома за временно 
настаняване те на практика се оказват на улицата.

Съществуват проблеми и с настаняването на чужденци, които 
първоначално са заявили, че разполагат с финансови средства и сами 
заплащат наем. Често те изпадат във финансово затруднение, нямат 
средства и остават на улицата. Няма работещ механизъм, чрез който да 
се проследява промяната в здравословното и материално състояние на 
търсещите закрила и в случай, че те са останали без подслон, да се 
предприемат мерки за тяхното настаняване в регистрационно - 
приемателните центрове. 

Налице са и значителни трудности, свързани с помещенията и 
уредите за приготвяне на храна в регистрационно-приемателните 
центрове, с условията за съхранение на храна, за пране, сушене, гладе-
не.

Отпусканите средства за храна (65 лв. на месец) са крайно недо-
статъчни за осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на 
чужденците, търсещи закрила.

В областта на жилищното настаняване на чужденците, търсещи 
закрила в България, БСБМ приоритетно ще осъществява застъпни-
чество за:

1. Изготвяне на подробна информация относно условията и реда 
за настаняване на чужденци, търсещи закрила в регистрационно-
приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците. 
Информацията да е достъпна за всички чужденци, включително и за 
тези, които са подали молби за закрила, но са в Специалния дом за 
временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция 
"Миграция" на МВР в Бусманци.

2. Разработване на ясни правила за оценка на здравословното, 
семейно и материално състояние на чужденците, търсещи закрила, 
които да включват: първоначална оценка и регулярно проследяване на 
индивидуалните потребности на всеки чужденец, търсещ закрила.

3. Разработване на работещ механизъм за алтернативно настаня-
ване в случай на изчерпване на капацитета в регистрационно-
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приемателните центрове (поради голям брой търсещи закрила или 
при ремонтни дейности).

4. Промяна на Закона за убежището и бежанците и отпадане на 
ограниченията за достъп до настаняване, храна и социално подпомага-
не на категориите чужденци, търсещи закрила, определени в чл.29, 
ал.5.

5. Подобряване на условията за хранене, за пране, сушене, гладе-
не, чрез използване на финансови средства по Европейския бежански 
фонд.

6. Изготвяне на предложение за замяна на финансовата помощ за 
храна (65 лв.) с хранителни пакети или столово хранене при спазване 
на стандартите и финансовите разчети в системата на специализира-
ните заведения към Министерство на труда и социалната политика.
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ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Достъпът до медицински грижи и услуги е основно човешко право. 
За чужденците в производство за предоставяне на статут на бежанец 
въпросите за медицинско обслужване са от жизнено важно значение, 
защото част от тях са със сериозни здравни проблеми, дължащи се на 
различни причини: преследването, на което са били подложени в 
страната си на произход; не добро развитие на здравните системи в тях; 
изтезанията, на които са били подлагани; трудностите, през които са 
преминали по време на бягството си.

Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗУБ чужденците, търсещи закрила, 
имат право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и 
безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по 
реда за българските граждани, както и на психологическа помощ. 

След регистрация на молбата за закрила в ДАБ при МС и настаня-
ване в регистрационно-приемателен център чужденците, търсещи 
закрила задължително преминават през медицински преглед.  

Правото на здравно обслужване за чужденците, търсещи закрила 
възниква от датата на откриване на производството за предоставяне на 
статут. Заплащането на здравните осигуровки за чужденците по време 
на производството за предоставяне на статут на бежанец се извършва 
от Държавната агенция за бежанците със средства от републиканския 
бюджет. 

Практиката показва, че не всички чужденци, търсещи закрила са 
избрали личен лекар. Причините за това са различни: 

· чужденците, търсещи закрила не познават своите права и 
задълженията, свързани със здравното осигуряване;

· чужденците, търсещи закрила не владеят български език и се 
затрудняват да направят избор на личен лекар или при ползване на 
медицински услуги;

· нежеланието на някои лични лекари да приемат като пациенти 
чужденци, търсещи закрила, тъй като не познават техните здравно-
осигурителни права.

Проблемите по отношение на достъпа до медицинска помощ са от 
различен характер:

· ДАБ при МС не е в състояние да осигури превод и придружител 
при медицински прегледи и изследвания на нуждаещите се търсещи 
закрила. Такъв вид услуги се предоставят от БЧК и Съвета на жените-
бежанки в България със средства от ВКБООН, на чужденци, търсещи 
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закрила, които са със специални нужди.
· Съществуват прояви на ксенофобия и расизъм към чужденци-

те, търсещи закрила при избор на личен лекар, както и при предоста-
вянето на здравни услуги. 

· Лекарите често искат заплащане на медицинските услуги 
поради непознаване на здравните права на чужденците, търсещи 
закрила, и в опит да се възползват от тяхната безпомощност и незнание 
на език.

В областта на здравното осигуряване на чужденците, търсещи 
закрила в България, БСБМ приоритетно ще осъществява застъпни-
чество за:

1. Въвеждане на задължителни информационни срещи с новореги-
стрираните чужденци, търсещи закрила, на които да бъдат разяснява-
ни техните права и задължения, свързани със здравното осигуряване 
на разбираем за тях език.

2. Осигуряване на медиатори от бежанската общност, които да 
съдействат и превеждат на нуждаещите се чужденци, търсещи закрила 
при избор на личен лекар, при посещения при лекар, при изследвания, 
при закупаване на лекарства.

3. Разработване на процедура за определяне на лични лекари на 
чужденци, търсещи закрила от страна на ДАБ при МС, Районните 
центрове по здравеопазване и Националното сдружение на общо-
практикуващите лекари в България. 

4. Обсъждане на възможността за създаване на база данни на лични 
лекари, които са приели чужденци, търсещи или получили закрила в 
пациентските си листи.

5. Разработване на обучителен модул за запознаване на общопрак-
тикуващи лекари, лекари от лечебни заведения и други медицински 
кадри с правата и задълженията на чужденците, търсещи и получили 
закрила в  България. 

6. Пълноценно включване на бежанци и имигранти, които работят 
като лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри в 
здравното обслужване на бежанците и търсещите закрила.
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СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Съгласно чл.25 от Всеобщата декларация за правата на човека, 
всеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, 
облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални 
грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейство-
то му здраве и благосъстояние. 

Правото на социално подпомагане на гражданите, които поради 
различни социални и здравни причини, не са в състояние да задоволят 
своите потребности се гарантира от Конституцията на Република 
България.

По причини свързани с бягството от страната на произход, малка 
част от чужденците, търсещи закрила разполагат с финансови сред-
ства, за да се издържат. По-голямата част от тях се намират в тежко 
социално положение и не разполагат със средства за подслон, храна, 
дрехи или лекарства.

Чужденците, търсещи закрила имат право на социално подпома-
гане по реда и в размера, определен за българските граждани след 
извършване на оценка на тяхното здравословно състояние, семейно и 
материално положение. Социалното подпомагане на чужденците в 
производство за предоставяне на статут на бежанец се извършва от 
Държавната агенция за бежанците със средства от държавния бюджет. 
При инцидентно възникнали здравни, комунално-битови, образова-
телни и други жизненоважни потребности, чужденците могат да 
подадат молба за помощ и да получат еднократна социална помощ. 

Неправителствените организации предоставят социално 
подпомагане на уязвимите чужденци, търсещи закрила със средства от 
ВКБООН. 

Съществуват редица проблеми, свързани със социалното под-
помагане:

· Първата социална помощ, която се предоставя на чужденците, 
търсещи закрила е хранителен пакет - предимно консерви (за 5 дни), за 
възрастни и деца, независимо дали до получаване на месечното фи-
нансово подпомагане остават повече от 5 дни.

· В регистрационно-приемателните центрове за бежанци не се 
извършва социално интервю и оценка на индивидуалните потребно-
сти на новорегистрираните чужденци, търсещи закрила.

· Предоставянето на социално подпомагане често се разбира и 
ограничава до предоставяне на директна финансова помощ и се 
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пропуска предоставяне на други социални услуги.
· Чужденците, търсещи закрила не владеят български език и 

имат нужда от социални услуги като придружаване и превод.
· Липсва капацитет и няма разработена програма/система за 

предоставяне на социални услуги и помощи на чужденците, търсещи 
закрила, които са със специални нужди. Работи се по случаи и практи-
ката е да бъдат прехвърлени на НПО.

· Не се използва пълния капацитет на бежанските общности.

В областта на социалното подпомагане на чужденците, търсещи 
закрила в България, БСБМ приоритетно ще осъществува застъпни-
чество за:

1. Провежане на задължителни социални анкети с новорегистри-
раните чужденци, търсещи закрила за оценка на техните индивидуал-
ни социални потребности.

2. Осигуряване на медиатори от бежанската общност, които да 
съдействат и превеждат на нуждаещите се чужденци, търсещи закри-
ла.

3. Помощите в натура, предоставяни на чужденците, търсещи 
закрила да бъдат съобразени с техните потребности, възраст, религия, 
култура.

4. Разработване на мерки за социално подпомагане на чужденци-
те, търсещи закрила със специални нужди.

5. Социалното подпомагане на чужденците, търсещи закрила със 
специални нужди да стане приоритет по многогодишните и годишни 
програми на Европейския бежански фонд в страната.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Обучението по български език е първата стъпка към адаптацията 
на чужденците, търсещи закрила в новата за тях среда и важна 
предпоставка за успешната им интеграция в България. Чужденците, 
които търсят закрила могат да посещават курсовете по български език, 
организирани в Интеграционния център към ДАБ при МС, но само 
като слушатели, което означава, че тяхното обучение е доброволно и не 
е обвързано с получаване на сертификат за завършен курс.

Съществуват редица проблеми, свързани с достъпа на децата на 
бежанци и търсещи закрила до детски градини, тъй като през 
последните години в София и други по-големи градове е въведен 
специален ред за записване на децата в детски градини (кандидатства-
не по интернет един път годишно).

Децата на бежанците и търсещите закрила имат право да се 
обучават в българските държавни и общински училища по реда за 
български граждани. В съответствие с изискванията на Конвенцията за 
правата на детето и Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 
1951 г. правото на образование на всички деца-бежанци е гарантирано 
законодателно, независимо от техния правен статут. По отношение на 
Конвенцията за статута на бежанците, България значително разши-
рява обхвата на поетите задължения, като предоставя достъп на 
бежанците и търсещите закрила (статут на бежанец или хуманитарен 
статут) не само до начално образование, но и до средно образование, 
като бежанците имат право на обучение във висши учебни заведения 
по реда, установен за българските граждани. 

Съществуват проблеми във връзка с механизма за достъп на децата 
на бежанци и търсещи закрила до училища. Доклад на БХК сочи 
следното:

„С изменение ДВ бр.52/07 се заличи предходен текст на чл.26 от 
ЗУБ, съгласно който реда за упражняване на правото на обучение на 
децата до 18-годишна възраст в държавните и общинските училища на 
България се определяше от председателя на Държавната агенция за 
бежанците и министъра на образованието и науката. Със заличаването 
на текста в закона се отмени мълчаливо и приетата на негово основание 
Наредба № 3 от 27 юли 2000 г. за реда за приемане на бежанци в 
държавните и общинските училища на България, издадена от 
Министерство на образованието и науката (ДВ бр.74/2000). По този 
начин се направи отстъпление от постигнатите нормативни и 
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практически стандарти за достъп до образование и обучение в 
държавни и общински училища на децата на бежанци и търсещи 
закрила. Така, законът създаде нормативни пречки за реализация на 
правото на образование на децата на бежанци и търсещи закрила в 
разрез с международните стандарти за защита на детето.” 

Към настоящия момент не се прилага изискването на чл.10, т.2 от 
Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27.01.2003 г. за определяне на 
минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежи-
ще, съгласно което „достъпът до образователната система не може да 
бъде отложен с повече от три месеца, считано от датата на подаване на 
молбата за убежище на малолетния или неговите родители”. 
Нормативната уредба относно образованието на децата бежанци в 
държавните и общински училища на България е остаряла. Все още не 
са разработени и не се прилагат стандартизирани критерии за оценка 
знанията на децата и съответствието им с българските образователни 
изисквания. 

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

1. Промяна на нормативната уредба в областта на образованието 
на децата на бежанци и търсещи закрила и хармонизирането и с евро-
пейското законодателство и добра практика.

2. Разработване на стандартизирани критерии за оценка знанията 
на децата на бежанци и търсещи закрила.

3. Промяна на нормативната уредба за гарантиране допълнител-
ното обучение по български език за децата на бежанци и търсещи 
закрила.

4. Насърчаване включването на чужденците, търсещи закрила в 
курсове за изучаване на български език.

5. Въвеждане на допълнителни курсове и консултации по различ-
ни учебни дисциплини за децата, които посещават училище.

6. Насърчаване образованието на децата на бежанци и търсещи  
закрила чрез провеждане на информационни срещи с родители, 
първоначална оценка и изготвяне на план за образователна интегра-
ция на децата до 18 години.

7. На семействата, чиито деца посещават българско училище да 
бъде изплащана месечна финансова помощ за храна на децата, а на 
тези, чиито деца са в детска градина да бъде заплащана месечната 
такса.

8. Повишаване на информираността на обществото и по-специал-
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но на учениците и учителите с цел по-бързата и ефективна интеграция 
на децата в приемащото общество.

9. Специализирано обучение на учители, работещи с деца на 
бежанци и търсещи закрила.

10. Създаване на условия за интензивно обучение по български 
език на непридружени деца, настанени в домовете за деца, лишени от 
родителски грижи и продължаване на образованието.
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Съгласно чл.29, ал.3 от Закона за убежището и бежанците, чужден-
ците, които са в процедура по предоставяне на убежище повече от 12 
месеца имат право да работят. 

Практиката показва, че по-голяма част от тях започват да търсят 
работа още след първия месец от престоя си в България. Чужденците, 
които са настанени в регистрационно-приемателен център получават 
финансова помощ за храна в размер на 65 лв. месечно, която е крайно 
недостатъчна за ежедневните им потребности. Това е една от причини-
те те да работят незаконно, независимо от строгите санкции. Повечето 
са готови да рискуват и да приемат каквато и да е работа, за да осигурят 
за себе си и/или семейството си необходимия минимум за живот. 

Част от търсещите закрила успяват да намерят работа, но без 
трудов договор, не познават правата и задълженията си и често са обект 
на дискриминация. Незнанието на български език, липсата на доку-
менти за образование и професия, както и на разрешение за работа са 
основни пречки за намирането на работа по трудов договор.

Съществуващата правна възможност чужденците да работят с 
разрешение по време на производството за предоставяне на статут в 
повечето случаи не може да се реализира. Причините за това са: 
повишаващият се процент безработица в страната през последната 
година, незнанието на работодателите какви са правата на чужденците 
по време на производството за предоставяне на статут, лошото 
владеене на български език, прояви на ксенофобия и расизъм особено 
спрямо чужденци от африкански държави.

В областта на трудовата заетост на чужденците, търсещи закри-
ла в България, БСБМ приоритетно ще осъществява застъпничество 
за:

1. Промяна на законодателството и намаляване на срока за започ-
ване на работа след изтичане на период от шест месеца от започване на 
процедура по предоставяне на убежище.

2. Информиране на работодателите относно правата и задълже-
нията на чужденците, търсещи закрила, които имат право на достъп  
до пазара на труда.

3. Осигуряване на обучение по български език или достъп до 
обучение по български език на лицата, търсещи убежище от самото 
начало на процедурата по предоставяне на закрила.
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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 
предотвратяване 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 поло-
жение; 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 

ПРЕСЕЧНИ ОБЛАСТИ
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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 
чужденците, 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 права-
та на чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут чрез 
работа в училищата и университетите.

8. Ангажиране на всички заинтересовани държавни и неправи-
телствени организации в борбата с дискриминацията, расизма и 
ксенофобията.

9. Темите за антидискриминация, междукултурно общуване, за-
читане 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, расиз-
ма 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.
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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: малолетни или непълнолетни, 
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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