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Уводна статия 

Уважаеми колеги, приятели и представители на 
академичната общност, 

По случай настъпването на новата учебна година 
имаме удоволствието да представим третия брой 
на академичния бюлетин за принудителна 
миграция „Бежанците: днес и утре“, посветен на 
възможностите за включване на лица, търсещи и 
получили международна закрила, в 
образователната система. 

Благодарим на всички, които отделиха време и се 
включиха със своята експертиза и опит, за да 
допринесат за изготвянето на материалите и 
рубриките в настоящия брой, който предлага 
поглед върху предизвикателствата и 
постиженията, както на самата целева група, 
така и на преподавателите и експертите, 
рабитещи в сферата през последните години.  

Образованието е един от най-ефикасните начини 
за интеграция на бежанците и в този аспект 
България има с какво да се гордее. За да станат 
пълноценна част от обществото, децата, 
принудени да напуснат домовете си, се нуждаят 
от грижа, подкрепа и училище. Настоящото 
извънредно положение, предизвикано от корона 
вируса, оказва негативно влияние върху достъпа до 
образование на децата бежанци по света и у нас. 
Именно на фона на нарастващата статистика за 
милиони деца, лишени от достъп до образование 
през последните години, предизвикани от 
международни конфликти и пандемична 
обстановка, България успява да обхване все по-
голям процент ученици, търсещи и получили 
международна закрила, благодарение на усърдната 
и всеотдайна работа на експерти от 
Министерство на образованието и науката, 
Регионалните управления на образованието, 
директори и учители, социални работници от 
правителствения и неправителствения сектор. 
Приемането на нов Закон за предучилищното и 
училищното образование и съпътстващите го 
наредби довежда до значителен ръст в броя на 
лицата, търсещи и получили международна 
закрила, записани в образователната система. 
Специалните програми за преподаване на 
български език като чужд за бежанци също 
помагат за по-бързото и качествено усвояване на 
учебния материал и съответно за адаптирането и 
интегрирането им в обществото. 

В настоящия брой ще намерите изследване на гл. 
ас. д-р Магдалена Славкова, проведено в региона на 
град Харманли през януари-февруари и септември 
2018 г. – период, в който за първи път голяма група 
бежанци са включени в общински училища. 
Проучванията са осъществени в рамките на 
проект ,,Културна адаптация и интеграция на 
имигрантите в България”, финансиран от ФНИ-
МОН, който се изпълнява от екип от учени от 
ИЕФЕМ-БАН, като се описва динамиката на 
включване и отпадането на деца бежанци от 
учебния процес в региона. 
Изследването се допълва от опита на двете 
училища в регистрационно-приемателния център в 
гр. Харманли: Harmanli Refugee Camp Play School и 
афганистанското училище, организирано от г-жа 
Салеха Наими, преподавател по математика и 
активист за правата на жените в Афганистан, 
която е специално представена в рубриката  
„Портрет на бежанците“. 
 

Доц. д-р Галина Куртева разказва за една значима 
стъпка по пътя към професионалното развитие на 
една незаменима в процеса на интеграция група 
експерти - преподавателите по български език: 
създаването на Асоциация на преподавателите по 
български език като чужд (АПБЕЧ). Дългогодишен 
опит в тази посока, обогатен от новите 
реалности на дистанционно обучение, споделя и 
Българският Червен кръст, организацията, която 
години наред организира курсове по български език 
за бежанци. 

В рубриката ни „Думата имат експертите“ 
разговаряме с г-жа Анелия Йотова, главен експерт, 
Дирекция „Приобщаващо образование“, МОН и г-н 
Станислав Георгиев, старши експерт, РУО – София-
град, чиито многогодишни усилия са двигателят 
зад създаването и прилагането на новата 
нормативна база за достъп до училище на децата 
бежанци и за все по-професионалната работа с 
целевата група и създаването на приемаща среда в 
българските училища.   

В правната рубриката Росица Атанасова - експерт 
застъпничество в неправителствената 
организация Център за правна помощ ,,Глас в 
България”, представя анализ на правата на децата 
в контекста на миграцията. Засягат се 
идентификацията и достъпът до процедура за 
международна закрила, оценката за най-добрия 
интерес на детето, приемът, упражняването на 
права и миграционното задържане на деца. 

https://www.facebook.com/groups/HarmanliRefugeeCampPlaySchool/
https://www.facebook.com/groups/HarmanliRefugeeCampPlaySchool/
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Ще ви запознаем и с опита на НБУ за интегриране 
на бежанци чрез включване във висше образование, 
както и с историите на петима амбициозни 
младежи, съумели да станат студенти в 
престижни български висши учебни заведения.  

В рубриката академични хоризонти може да 
намерите информация за Новата магистърска 
програма „Защита на основните права“ в 
Юридически факултет на Софийски университет, 
както и няколко възможности за публикуване и 
участие в престижни международни списания и 
конференция, включващи Forced Migration Review и 
The Routledge Handbook of Refugee Narratives. Темата 
се допълва и от новата ни рубрика, в която са 
описани инициативите на водещи европейски 
университети - ,,Уикенд програма за бежанци и 
търсещи закрила“  в Централноевропейския  
университет, Будапеща, и „Университетски 
коридори за бежанци“, представени от д-р Кина 
Събева, председател на Българския съвет за 
бежанци и мигранти, както и възможността за 
получаване на висше образование като безопасен и 
законен път за интеграция в Италия. В допълнение 

може да се запознаете и с водещата европейска 
мрежа за политики за образованието на 
мигрантите SIRIUS, чиято основна цел е 
насърчаване и разработване на политики, така че 
правителствата, училищата и общностите да 
предприемат действия за прилагане на мерки, 
насочени към засилване на равенството и 
социалната справедливост в образованието, 
насърчаване на социалното приобщаване и борба 
срещу дискриминацията.  

Не на последно място в рубриката „Поглед към 
съседни страни“, бихме искали да благодарим на г-
н Боян Стоянович, правен експерт от Белградския 
център за човешки права, който предостави 
полезна информация за ситуацията на бежанците 
в Сърбия, като споделя детайли за спецификите, 
сроковете и условията за предоставяне на 
международна закрила. 

Желаем приятно четене и на добър час през новата 
учебна 2020/2021 година! 

Редакционната колегия 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 

https://www.fmreview.org/mental-health
https://www.fmreview.org/mental-health
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2020/08/20/the-routledge-handbook-of-refugee-narratives
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2020/08/20/the-routledge-handbook-of-refugee-narratives
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2020/08/20/the-routledge-handbook-of-refugee-narratives
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Статистика 
 

Основни статитически показатели за 

период януари-юли 2020* 

 

Задържани на вход, изход на държавната граница и 
установени в незаконен престой във вътрешността 

на страната граждани на трети страни 

 
 

 

Ситуацията в СДВНЧ на Дирекция „Миграция“ към 
31 юли 2020 г. 

 
 

 
 
 

 

Потърсили и получили международна закрила за м. 
януари - юли 2020 г. 

 

 
 

Топ 5 страни на произход на настанените в РПЦ на 
ДАБ 

 

 
 

 

Ситуацията в Регистрационно-приемателните 
центрове на ДАБ към 31 юли 2020 г. 

 

 

 
 

Интеграция 

 
 

 

*Данните са предоставени от ВКБООН, МВР и ДАБ  
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Тема на броя:                   
Бежанците в българската 
образователна система 

 

 

 
Грамотни и обичани: децата 
бежанци в българската класна стая 

 

Държавата и НПО вече мислят не за 

достъп до училище, а за качество на 

обучението 

Вероятно почти всеки професионалист, който 

работи с търсещи и получили закрила лица в България, 

ще се съгласи, че образованието - и по-конкретно, това 

на децата, е най-успешният интеграционен сектор, а 

страната има повод за гордост. На фона на 

драматичните международни статистики за достъпа на 

децата бежанци до образование (виж графика 1), 

България е пример за обратна и много позитивна 

тенденция: обхващане на все по-голям процент 

ученици от целевата група и все по-целенасочена и 

професионална работа за тяхното ограмотяване и 

адаптация. Тази решителна стъпка по пътя към 

достойния и независим живот на бежанските 

семейства е резултат от законодателни изменения, 

изготвени и приети от Министерство на образованието 

и науката (МОН) през 2017 г., последователното 

прилагане на новите политики от страна на 

регионалните управления на образованието - най-вече 

в София и Хасково, и разбира се, всеотдайната работа 

на терен на директори и учители, която вече е дала 

шанс на стотици деца да се научат четат и пишат на 

български език. Зад добрите резултати на учениците 

бежанци стоят и усилията на социалните експерти на 

ДАБ, които следят за насочването на децата 

непосредствено след пристигането им1, както и за 

редовното посещение на учебните занятия. 

Политиките на МОН са подкрепени и от 

неправителствения сектор - в лицето главно на 

Български Червен кръст и Каритас София (както и Си Ви 

Ес - България, Международната организация по 

миграция и др.), които помагат на децата при 

                                            
1И в рамките на тримесечния срок, упоменат в чл. 26, ал. 3 
от Закона за убежището и бежанците 

изучаването на уроците след училище. ВКБООН 

подкрепя професионалното развитие на учителите, 

като съвместно с МОН организира обучения и 

разработва подкрепящи материали. Така 

образованието на децата бежанци е пример и за 

успешната съвместна работа на държавни институции 

и гражданско общество. Разбира се, 

предизвикателства не липсват, като основните са 

свързани с включването, задържането и 

преподаването в училище на непридружените деца, 

както и на деца в прогимназиален и гимназиален етап, 

неграмотни на собствения си език. И докато за децата 

фокусът на усилията вече е изместен в посока качество 

на обучителния процес, то при възрастните въпросът 

продължава да е основно върху достъпа до 

образователната система, който остава почти напълно 

ограничен при липса на оригинални документи, 

доказващи образователно ниво, от страната на 

произход. 

 

Законодателна рамка и достъп 
 

 

 Вратите на българското училище се отварят 

широко през април 2017 г. с утвърждаването на 

специална наредба, с която се въвежда опростена 

процедура за записване на търсещи и получили 

закрила в училище: Наредба 3 за условията и реда за 

приемане и обучение на лицата, търсещи и получили 

международна закрила. Ако преди това за записване 

на децата се изискват дипломи от страните на 

произход и документ от ДАБ за завършен тримесечен 

курс по български език (какъвто Агенцията спира да 

организира в края на 2013 г.), след влизането в сила на 

Наредбата тези условия отпадат. Вместо това, за всяко 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 

https://www.unhcr.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8
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дете, което трябва да бъде записано в училище, се 

подава заявление в съответното Регионално 

управление на образованието (РУО), което издава 

заповед за прием на ученика в конкретно училище. 

Специално създадена комисия от директора на 

определеното училище, в която обикновено влизат 

евентуален бъдещ класен ръководител, учители по 

отделни предмети, психолог, а не рядко и самият 

директор - определя в кой клас да постъпи детето след 

разговор с него. Според Наредбата - до четвърти клас 

записването става според възрастта на ученика, а в по-

горните класове - по преценка на комисията, като 

детето не може да бъде върнато с повече от три класа 

по-назад от този, кореспондиращ на неговите години. 

Приемът на децата е допълнително улеснен, тъй като 

е уреден в нормативния документ като над утвърдения 

държавен и училищен план-прием. Така Наредба 3 

позволява в училище да влязат всички подлежащи на 

обучение ученици, дори и те да не разполагат с 

дипломи от страната си на произход. За децата, които 

имат такива документи, в сила е по-общата Наредба 11 

за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците, според която дипломите на децата до 

шести клас се признават на място от директора на 

конкретното училище, а на по-големите - от РУО.  

 

Законодателните промени - станали възможни и в 

контекста на приемането на новия Закон за 

предучилищното и училищното образование2, водят 

до шесткратно увеличение в процента на обхващане 

на децата от образователната система. Така ако през 

учебната 2016/2017 г. той е около 10% - 119 деца от 

общо 1319 в задължителна учебна възраст, настанени 

                                            
2 В чл. 9, ал.2, т.3 е) ЗПУО регламентира право на безплатно 
образование и обучение на децата, търсещи и получили 
закрила в България в задължителна учебна възраст. 

в центрове на ДАБ (към 19.10.2016 г.), то още през 

следваща - 2017/2018 г. процентът става 60% - 189 от 

338 в ДАБ. Тези данни остават стабилни и през 

2018/2019 и 2019/2020 г. (виж графики 2 и 3), като по 

този начин по-доброто обхващане на децата се 

превръща в утвърдена и работеща на терен практика. 

Потенциалните ученици, които остават извън 

образователната система, са главно непридружени 

деца или такива, чиито родители не знаят как, не могат 

или не искат да запишат своите деца в училище. Част 

от децата бежанци се обучават и в трите частни 

арабски училища в София - иракско, ливанско и 

палестинско, които не са част от българската 

образователна система3.  

За времето от приемането на Наредба 3 повече от 30 

училища в София, всички девет училища на 

територията на община Харманли, както и училища в 

други големи и малки градове на страната (Нова 

Загора, Варна, Бургас, Свищов, Белица и т.н.) трупат 

опит при работата с целевата група. Регионалните 

управления в София и Хасково, където учениците са 

най-много, възприемат подход за разпределянето на 

малко на брой деца в по-голям брой училища, като по 

този начин улесняват интеграцията им и насърчават 

толерантно отношение сред повече техни съученици. 

Тази политика става възможна и заради училищния 

транспорт, който ДАБ и МОН осигуряват на децата в 

центровете.  

Обучение по български език 
 

 

 Отпадането на необходимостта децата да 

докажат знания по български език преди да влязат в 

училище, изправя преподавателите и самите нови 

ученици пред сериозни предизвикателства. 

Философията зад подобно решение в Наредба 3 е 

ясна: децата, за по-голяма част от които България не е 

крайна дестинация, имат нужда от незабавна 

социализация, създаване на дневен учебен ритъм и 

усещане за нормалност и сигурна среда. Затова и 

Министерството взема решение те да станат част от 

редовния учебен процес, а същевременно с това - да 

3 Учениците, завършили тези училища, трябва да признаят 
получените дипломи по реда на Наредба 11 за оценяване 
на резултатите от обучението на учениците. 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 
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имат възможност да изучават български език след 

часовете.  

 Допълнителното изучаване на български език е 

регламентирано в Наредба 6 за усвояване на 

книжовния български език, в която търсещите и 

получили закрила са посочени като конкретна целева 

група с право на подобно обучение. Наредба 6 

позволява в училище да се провеждат допълнителни 

учебни часове по български език като чужд, чийто брой 

нараства според образователния етап: подготвителни 

групи - 60 часа (2 часа седмично), начален етап - 90 

часа (3 часа седмично), прогимназиален етап - 120 часа 

(4 часа седмично) и първи гимназиален етап - 180 часа 

(5 часа седмично). За учениците във втори 

гимназиален етап такова обучение не е предвидено.  

 През октомври 2017 г. МОН утвърждава и две 

специални Програми за преподаване на български 

език като чужд на бежанци - за лица в задължителна 

учебна възраст и за възрастни. Тази за деца е 

разделена на две части, като първата е с фокус върху 

основни базови понятия по български език, а втората - 

върху усвояването на специфична терминология по 

предмети. Утвърждаването на програмата е важна 

крачка към систематичното преподаване в рамките на 

допълнителното обучение по български език и е 

оценявано като особено полезно от учителите. 

Повечето училища, където има записани деца 

бежанци, организират подобни часове, като 

преподавателите получават необходимото заплащане. 

За 2019-2020 г. в допълнително обучение са включени 

30 деца.  

 Въпреки утвърдените програми учебници по 

тях не са създадени и не са официално одобрени от 

МОН. Причината е, че в Наредба 6 за усвояване на 

книжовния български език4 е посочено, че обучението 

се провежда по „учебни помагала“, а според Закона за 

предучилищното и училищното образование5 

Министърът утвърждава само познавателни книжки и 

учебници, но не и помагала. Затова и училищата 

разчитат на учебници, разработени от Каритас София и 

БЧК с финансиране на ВКБООН, които се 

разпространяват със съдействието на съответното РУО, 

по време на обучения или при конкретна заявка към 

                                            
4 чл. 13, ал. 4 

ВКБООН и неправителствения сектор. Учебниците са 

предназначени за обучение на възрастни лица и биват 

адаптирани за работа с деца.  

 Децата бежанци могат да изучават български 

език и в рамките на големия проект на МОН „Подкрепа 

за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“. Той предвижда допълнително 

обучение по предмети, в които учениците срещат 

затруднения.  

Постижения 
 

Безпрепятствният достъп до образование често се сочи 

от бежанските семейства, които остават да живеят в 

България, като един от основните мотиви зад това им 

решение. Обратната връзка от самите училищни 

администрации и педагози почти във всички случаи 

също е много позитивна: децата, особено по-малките, 

усвояват бързо български език, често стават преводачи 

на своите родители и не срещат проблеми в 

адаптацията си към българската училищна среда. 

Мнозина учители са възхитени от отношението към 

образователната институция и фигурата на 

преподавателя, което е на дълбоко уважение - каквато 

е традицията в страните на произход.  

 

Трите години в българската класна стая бяха белязани 

от десетки спечелени творчески награди и конкурси от 

децата бежанци, както и от първите завидни 

образователни постижения: първо място в София на 

олимпиада по история през 2019 г. за момче в шести 

клас от Русия, настанено в РПЦ Овча Купел, специална 

награда за авторска приказка на Националния конкурс 

„Ще ти разкажа приказка“ през 2020 г. на момче в 

шести клас от Афганистан, настанено в РПЦ Военна 

рампа, първо място на Национален конкурс за рисунка 

5 чл. 160, ал. 1 и 2 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 

https://www.mon.bg/bg/100681
https://www.mon.bg/bg/100681
https://www.unhcr.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0
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„С очите си видях бедата 2019 г.“ на Главна дирекция 

“Пожарна безопасност и защита на населението“ на 

МВР и много други. Десетки деца в София и Харманли 

имат шанса да се включват активно в спортни и 

културни прояви, фестивали, празници, да посещават 

музеи и важни за българската история места.  

 В същото време присъствието на деца-

бежанци в класните стаи доведе и до първите хубави 

истории за взаимопомощ, разбиране и подкрепа от 

страна на техните съученици, учители и родителска 

общност. Пример за това стана град Харманли, където 

всички девет училища приеха деца от центъра на ДАБ 

през 2017 г. и въпреки първоначалните опасения, днес 

са синоним за гостоприемство и включване. 

Директорите на харманлийските училища лично 

влизат в центъра, за да се запознаят със семействата 

на всеки свой нов ученик. Две от училищата 

организираха няколко дарителски кампании през 

годините, а учителите в едно от тях със собствени 

средства покриха наем на самотна майка с две деца от 

Афганистан, която загуби правото си да остане в 

центъра след отказ на молбата й за международна 

закрила. През 2018 г. директорът на училището в 

харманлийското село Иваново - Адриан Христов - бе 

отличен със специална награда „Постоянство и 

храброст” в годишния конкурс на Български 

Хелзинкски комитет „Човек на годината” за работата с 

деца бежанци. В знак на благодарност в присъствието 

на кмета на Харманли - г-жа Мария Киркова, на всички 

класни ръководители и директори, както и 

представителите на РУО в Хасково бяха връчени 

почетни плакети от ВКБООН на 1 ноември 2018 г.  

Отново през 2018 г. МОН и ВКБООН организираха 

съвместно и конкурс за рисунки и есе в училищата в 

областите София, Хасково и Стара Загора на тема 

,,Бягство и спасение”. Есетата на учениците-

победители бяха избрани от десетки изпратени 

творчески материали.   

В допълнение учителите, които работят с деца 

бежанци в цялата страна, имат шанс да надградят 

своите педагогически умения в серия обучения, които 

ВКБООН и МОН организират всяка година: те 

получават съвети и напътствия как да преподават 

                                            
6 Конкретни добри практики за включване на родители 
бежанци в образователния процес и училищния живот на 

български език като чужд, какви са културните 

специфики в страните на произход, каква е 

процедурата за международна закрила в България и 

т.н. Някои преподаватели имат шанс да посетят и свои 

колеги в Западна Европа.  

 

Предизвикателствата и пътят напред 
 

 

Безспорният прогрес в сектор образование не 

означава, че предизвикателства липсват. Училищата 

срещат трудности при комуникацията с родителите на 

децата и тяхното въвличане в обучителния процес6, 

което затруднява установяването на причини за 

отсъствия и доброто познаване на семейната среда на 

детето. Има случаи, когато обмяната на информация с 

ДАБ от страна на училищните администрации също е 

затруднена. Срещат се ситуации, в които училищните 

комисии не успяват правилно да определят класа на 

новия ученик. Не липсват и административни 

проблеми като липса на личен лекар, например. В 

повечето случаи обаче тези казуси се решават във 

всеки индивидуален случай от експертите, които 

работят на терен.  

Основните дългосрочни трудности са свързани с 

обучението на по-големите ученици - често изпуснали 

много години училище, а понякога напълно 

неграмотни на своя собствен език. В тази група често 

попадат и непридружените деца - в голямата си част 

момчета на 16-17 г. от Афганистан - които масово 

остават извън обхвата на образователните власти. 

Данните са красноречиви: oт 524 непридружени деца, 

подали международна закрила през 2019 г., едва 39 са 

записани в училище.  

децата от България и други европейски страни могат да се 
намерят при представянето на мрежата SIRIUS на стр.21. 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 

https://www.unhcr.org/bg/3938-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%BF.html
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Основен фактор за тази ситуация е краткият престой на 

тази група непълнолетни в България: по данни на ДАБ 

за 2019 г. търсещите закрила деца без родители са 

прекарали на територията на центровете средно едва 

месец. Образователните постижения на записаните в 

училище са незадоволителни, а единици са тези, 

успели да завършат успешно клас. Сред факторите за 

това са липса на мотивация у децата за учене поради 

намерение да напуснат България и поради 

неразбиране на учебния материал; липса на 

родител/социален работник, който да контролира 

пристигането навреме и присъствието във всички 

часове на децата; напреднала възраст и много ниско 

образователно ниво, което затруднява насочването в 

подходящ клас; невъзможност за организиране на 

допълнително обучение по български език заради 

липса на интерес и неприсъствие на учениците; 

неприемане от съучениците заради разлика във 

възрастта и културата, включване в заетост на 

непридружените деца заради необходимост от 

доходи.  

Мнозинството директори, които работят с тази група, 

са категорични, че изучаването на български език, 

ограмотяването и наваксването на материал по 

отделни предмети за години назад е изключително 

голямо предизвикателство и е невъзможно в рамките 

на учебната година. ЗПУО не предвижда 

организирането на отделни програми и подготвителни 

курсове, които да помогнат на децата да наваксат 

изпуснат материал. Според чл. 169 (1) от ЗПУО курсове 

по ограмотяване могат да се организират само за лица, 

навършили 16 г.  

Създаването на сигурни зони в центровете на ДАБ7, 

където непридружени деца да получават 24-часова 

грижа от социални работници, е важна крачка в посока 

мотивиране и допълнителна образователна подкрепа. 

Училищната система обаче трябва да търси гъвкави 

механизми за работа с тази целева група, за да 

отговори адекватно на нуждите й.  

 

                                            
7 Управлявани от Международната организация по 
миграция, зоните са две: в кв. Военна рампа (100 места) и 
кв. Овча купел (148 места). 

COVID-19 и ефектът върху обучението 
 

 

Пандемията от COVID-19 и дистанционното обучение, 

което замени присъственото през втория срок на 

изминалата учебна година, се отразиха негативно на 

децата бежанци. Сред основните фактори, затруднили 

образователния процес на учениците от целевата група, 

са липсата на технически устройства, на връзка с 

интернет, лошите условия на живот в центровете на ДАБ 

и липсата на лично пространство, неумението за 

общуване на български език на деца и родители, липсата 

на технически умения за използване на платформите, 

липсата на информация за провежданите нови форми на 

обучение, влошено състояние на родителите (заради 

загуба на работа и финансови или психологически 

трудности).  

 

Въпреки всички тези фактори училищните 

администрации намират начин, в сътрудничество с ДАБ и 

НПО, да обхванат - обикновено с малко закъснение - 

децата. Част от училищата, които не могат да установят 

онлайн връзка с учениците си - въвеждат практика 

веднъж седмично да изпращат чрез социални работници 

в ДАБ уроци и задачи на хартиен носител. Организации 

като Съвета на жените бежанки в България и Фондация 

,,Мисия Криле” с подкрепата на УНИЦЕФ и дарения 

успяват да осигурят - макар и в ограничено количество, 

таблети за деца, които живеят извън центровете на ДАБ.  

Мнозинството учители обаче са категорични, че 

дистанционната форма възпрепятства успешното 

изучаване на български език и социализацията на децата 

и разчитат на връщането им в училище през новата 

учебна година.  

 

 

 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 
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Обучение за възрастни 
 

За възрастните образованието е далеч по-трудно 

достъпно, отколкото за децата в задължителна учебна 

възраст. Наредба 3 не предвижда възможност за 

записване в българската образователна система на 

пълнолетни лица, все още търсещи закрила. Това 

лишава младежи, настанени в териториалните 

поделения на ДАБ, които не разполагат с документи за 

завършен клас или етап на образование, от 

възможност да се обучават в български училища. 

Наредба 3 предвижда записване в българската 

образователна система на пълнолетни лица, получили 

международна закрила, по реда за малотените и 

непълнолетните, но след „признаване на завършен 

период, клас, етап, завършена степен на училищно 

образование и професионална квалификация”. 

Признаването е възможно само въз основа на 

оригинален документ. Пълнолетните лица нямат право 

и да валидират компетентности за завършен клас или 

етап на образование, освен ако не притежават 

оригинална диплома за завършен клас, етап или 

степен на образование, тъй като ЗПУО и Наредба 11 

постановяват подобна възможност само за лица в 

задължителна учебна възраст8.  

 

Така на практика, въпреки че Наредба 3 постановява 

правото на пълнолетни лица, получили международна 

закрила, на основно и средно образование, от него не 

могат да се възползват лица без документи за 

завършен предишен клас или етап. Единствена 

                                            
8 Чл. 166, ал. 6 от ЗПУО и чл. 122, ал. 3 от Наредба 11 от 
2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 
учениците. 

9 От 2019 г. такъв проект не се изпълнява. До 14 август 2020 

г. Изпълнителна агенция “Оперативна програма “Наука и 

възможност за тях би била включване в курсове по 

ограмотяване за лица над 16 г. Последните обаче се 

организират само на проектен принцип9.  

 Пето вечерно училище в София по изключение приема 

възрастни ученици без документи със заповед на РУО 

по реда за малолетните и непълнолетните и 

организира строги процедури за валидиране в рамките 

на учебната година. През 2018/2019 г. там се обучават 

13 възрастни бежанци.  

Висше образование 
 

Достъпът до висше образование на бежанците е 

възможен, като те биха могли да се обучават както като 

чужди студенти, така и като лица с права на български 

граждани (за лицата, получили международна 

закрила). Разликите между двете възможности са 

свързани с приемните условия и изпити (в повече 

случаи на български език за българските студенти), 

така и в таксите (по-високи за чужденците).  

Често срещана пречка за достъпа до висше 

образование е необходимостта кандидат-студентите 

да разполагат с оригинална диплома за средно 

образование. Според Наредба 11 за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците 

дипломите за средно образование се признават от 

Регионалното управление по образованието, като 

бежанците са освободени от необходимостта 

документът да бъде легализиран - заради 

ограниченията в комуникацията с националните 

власти в страната на произход. Ако обаче лицето не 

разполага с оригинал на своята диплома, признаване е 

невъзможно. Българските университети вече имат 

своя опит със студенти от целевата група. По данни на 

ВКБООН най-много студенти бежанци има в Нов 

български университет (за опита на НБУ виж стр.35) 

- осем за 2018/2019 г. Бежанци се обучават успешно в 

Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”, 

Техническия университет в София, Медицинските 

университети в София и Пловдив, Великотърновския 

университет и др.  

образование за интелигентен растеж” събираше становища 

по Методология и критерии за подбор на операция 

„Ограмотяване на възрастни - 2“. 

 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 
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Графики 1: Образованието на бежанците - глобални 

статистики за 2019 г. 

 

 

Графика 2: Обхващане на децата от 2016/2017 до 

2019/2020 

 

Графики 3: Разбивка на учениците в България по клас, 

страна на произход, пол (данни за втори срок на 

2019/2020) 

 

 

 

Информация за образователните системи в Сирия 

и Афганистан. 

https://www.unhcr.org/bg/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F-Reviewed.docx
https://www.unhcr.org/bg/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F-Reviewed.docx
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Децата бежанци ходят на училище 
в Харманли и региона  
Етнографско проучване от 2018 г. 

 

Гл. ас. д-р Магдалена Славкова 

Магдалена Славкова работи в 

Института за етнология и 

фолклористика с Етнографски 

музей при БАН. Тя има 

дългогодишни научни 

проучвания сред роми 

протестанти в България и 

трудови мигранти от 

България, които живеят и работят в Испания, 

Португалия и Гърция. Нейните изследователски 

интереси през последните години са свързани с 

образователни проблеми при децата на завръщащи 

се български граждани от чужбина и при децата на 

бежанци от Близкия изток. Има издадени три книги: 

,,Циганите евангелисти в България” (2007); 

,,Етничност, религия и миграции на циганите в 

България” (съвместно с Йелис Еролова, 2013); 

,,Between the Worlds: People, Spaces and Rituals” 

(cъставител съвместно с Мила Маева, Йелис 

Еролова и Рачко Попов, 2019) и над 50 научни и научно-

приложни статии в България и чужбина, сред които 

“Децата на завърналите се мигранти в българското 

училище” (сп. “Население”, под печат); “Religious and 

social commitment of the Bulgarian Roma migrants in 

Spain” (Local Economy, 2018, 33).  

За теренното проучване 
 

В настоящата статия се представят резултатите от 

проучване, проведено в региона на град Харманли 

през януари-февруари и септември 2018 г. – период, в 

който за първи път голяма група бежанци са включени 

в общински училища. Анализирам процеса на 

адаптиране на децата по време на двете учебни 

години - 2017-2018 г. и 2018-2019 г. Проучванията са 

осъществени в рамките на проект ,,Културна адаптация 

и интеграция на имигрантите в България”, финансиран 

от ФНИ-МОН, който се изпълнява от екип от учени от 

                                            
1 https://aref.government.bg/bg/node/238 (Достъп на: 
10.08.2020 г.) 
2 Данните се предоставят от служители в РПЦ-Харманли. 
Благодаря на директора и служителите в РПЦ-Харманли и 

ИЕФЕМ-БАН. Проведох интервюта с ученици и техните 

родители, които живеят в Регистрационно-

приемателния център на ДАБ или на квартира в 

Харманли и региона. Децата са на възраст между 7 и 17 

години. Направих интервюта с директори и учители от 

градски и селски училища, както и със служители в БЧК-

Хасково, РУО-Хасково, Областната администрация в 

Хасково, Общинската администрация и представители 

на РПЦ Харманли. 

Според данните на ДАБ, през 2019 г. лицата, 

търсещи международна закрила, са общо 2152, а през 

първата половина на 2020 г. - са едва 390 души, за 

разлика от 2015 г., когато кандидатите за убежище са 

над 20 000 души1. 

  

В час по български език в Афганистанското училище в РПЦ 

Харманли. Септември 2018 г. Фото - М. Славкова 

Общ поглед върху ситуацията в 
Харманли 

 

Харманли е малък град, разположен в близост до 

границите ни с Турция и Гърция. В него има обществен 

натиск срещу настаняването на голям брой чужденци, 

търсещи международна закрила, в създадения през 

2013 г. регистрационно-приемателен център. 

Впоследствие обаче доста местни хора са заети като 

служители в него. Броят на настанените в РПЦ или 

“лагера”, както е известен сред местните жители, към 

25 септември 2018 г. е едва 197 души, а предишни 

години - те са над 2000 души2. Най-много идват от 

Афганистан, Сирия и Ирак. В ,,лагера” живеят както 

семейства, така и неженени и непридружени от 

на директорката на БЧК-Хасково и нейните служители, за 
съдействието, което ми оказаха по време на проучванията.  

https://aref.government.bg/bg/node/238
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съпругите си мъже и непридружени младежи. 

Семействата са настанени в отделна сграда. В повечето 

случаи хората, идващи от Афганистан, живеят в по-

старата сграда, а тези, идващи от Сирия - ползват 

жилищната сграда в т. нар. ,,сирийска част”. 

Болшинството изповядват исляма, като има обособена 

стая за молитви в сирийската част, а афганистанците 

,,се молят навсякъде”, по думи на служителите в РПЦ. 

Християните са единици, сред които има и католици от 

Сирия. Съгласно етническата си принадлежност, 

бежанците в РПЦ са араби, таджики, пущуни, хазари. 

Едни от пристигащите от Сирия и Ирак са кюрди. Някои 

семейства идват от размирния град Кобани в Северна 

Сирия. Отношението на местното население към 

бежанците е негативно, но постепенно свикват с 

тяхното присъствие, особено когато броят им става 

незначителен. Ромите също имат негативно мнение за 

новите заселници. Бежанците също не приемат 

ромите. Така например афганистанци от лагера 

описват ромите, които наричат ,,цигани/Gypsies”, като 

“шумни и черни, ходещи на тълпи по улиците”. 

Интересното е, че ромите описват бежанците по 

сходен начин, с разликата, че ги приемат и за 

,,терористи” - ,,движещи се на групи по улиците и в 

парка, много черни, говорещи на висок глас и 

терористи”.  

Учениците 
 

Всички учебни заведения в града, без да броим 

специализираното помощно училище, приемат 

ученици от Близкия изток - НУ ,,Алеко Константинов”, 

ОУ ,,Иван Вазов”, СУ ,,Неофит Рилски”, Професионална 

гимназия по електропромишленост и текстил ,,Захари 

Стоянов”. Тези деца учат и в три селски училища – в 

Иваново, Бисер и Българин. Към септември 2018 г. 

броят на децата в РПЦ, или както са известни като 

„децата от лагера”, са общо 78 души. Непридружени 

малолетни и непълнолетни лица са 18. Съгласно 

информация, предоставена от служители в БЧК 

Хасково, 23 са учениците, живеещи в РПЦ и чакащи 

заедно с родителите си да получат статут, записани да 

посещават училище на територията на община 

Харманли от 2017-2018 учебна година. Сред учениците 

осем са момичета, а останалите са момчета от 

Афганистан, Сирия, Ирак и Иран. През следващата 

                                            
3 Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на 
българския книжовен език. 

учебна година (2018-2019 г.) 33 са децата, записани в 

клас. От тях, 15 са новозаписани ученици. Момичетата, 

които ходят на училище, са девет, а момчетата са - 24. 

Служителите от БЧК Хасково, които се занимават с 

процедурите по записване на бежанските деца в 

училище, работят по проект ,,Подобряване на 

условията за прием и интеграция на лицата, търсещи 

убежище и бенефициенти на международна закрила в 

България”, който е финансиран от ВКБООН. Те са в 

добра координация с училищата в региона. 

Тъй като идващите от Сирия и Афганистан са 

най-многобройни, то често в споделените мнения на 

интервюираните се забелязва желанието за 

сравняването им. Според служителите от РПЦ 

Харманли афганистанските деца са тези, които имат 

желание да се образоват в България: ,,Афганистанците 

искат да останат тук, затова работят, а децата са 

записани в училище, докато сирийците винаги бързат 

да заминат”. Според мнение на служител в БЧК 

Хасково, въпреки че желаят да заминат за чужбина, 

сирийците също искат да запишат децата си в училище, 

,,за да запазят навиците им за учене”.  

 

Предизвикателствата и проблемите в 
Българското училище 

 

В Наредба № 6 от август 2016 г. се определят няколко 

категории ученици, за които българският език не е 

майчин език, и едни от тях са децата и учениците, 

търсещи или получили международна закрила. В 

документа се акцентира върху необходимостта от 

допълнителни часове по български език като 

задължително условие за приобщаването им в 

училищна среда3. С въвеждането на Наредба № 3 от 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 
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април 2017 г. се улеснява достъпът на децата в 

българските образователни институции. Ключовият 

момент в нея е, че въз основа на възрастов критерий в 

клас могат да бъдат записани ученици, независимо 

дали притежават документ за завършен клас и дали 

имат познания по български език, които са сериозни 

препятствия за тях преди това4. 

Сред основните проблеми, идентифицирани 

по време на теренните проучвания са следните: (1) 

обществен натиск в местните общности срещу 

решението да се приемат бежанци в масовите 

училища; (2) несъгласие на родителите ученици от 

Близкия изток да бъдат записвани в класовете на 

техните деца; (3) неподготвеност на учителите за 

работа с деца от Близкия изток; (4) нежелание от 

страна на местните ученици да общуват с бежански 

деца. 

Съществува голямо противопоставяне от 

страна на жителите в Харманли и околните села през 

първата, а понякога и през втората учебна година, 

когато по-масово се приемат деца в българските 

училища. Така например в едно от основните училища 

в Харманли има около 300 българчетата и около 150 

деца от ромски произход. Преди да се приемат 

афганистански и сирийски деца през 2017-2018 учебна 

година, съществува сериозно родителско недоволство 

срещу това решение, а директорката се притеснява от 

отлив на ученици от учебното заведение. Директорите 

провеждат многобройни срещи с родителите и накрая 

се постига  помиряване и съгласие да се приемат 

бежански деца в клас. Така например, в село Българин 

се провеждат няколко сбирки с родители и на една от 

последните такива една баба от ромски произход 

споделя с директорката: „Ние ще приемем тези деца, 

както ние искаме другите да приемат нашите деца”. 

Директорката от село Българин съдейства на други 

свои колеги от градските училища, като споделя опита 

си по време на срещите с родителите. За учителите 

също е трудно да провеждат часове по своя предмет в 

смесени класове, където има българи, роми, турци и 

бежанци. Комуникационният проблем е основен, но 

не е единствен. Използват се визуални методи на 

преподаване и интерактивни средства, за да има 

                                            
4 Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за 
приемане и обучение на лицата, търсещи или получили 
международна закрила. 

повече разбиране от страна на децата. През втората 

учебна година приемът на деца от Близкия изток 

протича по-безпроблемно, защото бежанските деца и 

техните родители се адаптират към културната и 

езиковата среда в някаква степен, а местните жители 

имат възможност да ги опознаят. Аз посетих урок по 

биология в училището в село Българин, където три 

деца от Иран продължават своето обучение от 

предходната година и има новозаписано момче от 

Ирак. Всички деца изглеждат добре приети от 

съучениците си, говорят сравнително добре български 

език и вече са наясно с етническите особености на 

местното население, като например знаят, че ромите в 

класа са от групата на калайджиите.  

 

Учениците също проявяват негативно 

отношение към бежанските деца. Училището в село 

Иваново е първото училище, което приема две деца от 

Сирия, това са Билал и Нур, станали известни в 

медиите5. Ромските деца са доста резервирани към 

тях, а тези от турски произход ги приемат по-лесно, 

защото комуникират с тях на турски език, тъй като 

семейството на Билал и Нур живее известно време в 

Турция. Родителите на ромските деца също не 

харесват Билал – и реагират срещу него. Чрез игрите по 

футбол обаче той успява да се сближи с всички деца, 

което променя и отношението на родителите им. Към 

момента на моето посещение, те вече бяха заминали 

със семейството си в чужбина, но в училище са 

записани три нови деца от Сирия, а директорът обясни, 

че в работата си с тях ще разчитат на опита, който имат 

с Билал и Нур. 

5https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/01/27/3090601_da_p
omognesh_na_siriiski_deca_da_uchat_v_bulgariia/ [Достъп на 
12.08.2020 г.] 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/01/27/3090601_da_pomognesh_na_siriiski_deca_da_uchat_v_bulgariia/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/01/27/3090601_da_pomognesh_na_siriiski_deca_da_uchat_v_bulgariia/
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Следващите проблеми, които са 

идентифицирани по време на проучванията, са 

следните: (5) родителите на децата бежанци не желаят 

да остават за дълго в България, защото искат да 

заминат за Германия, Холандия или друга страна в 

Западна Европа, вследствие на което се прекъсва 

образователният процес; (6) поради неразбиране на 

езика и културата в някои случаи липсва съдействие от 

страна на родителите бежанци за напредъка на децата 

им в училище; (7) родителите и бежанските деца 

изживяват културен шок. 

Бежанските семейства в Харманли, а и другаде 

в страната приемат България за транзитна дестинация, 

в която желаят да останат временно, а после да 

заминат за Западна Европа, където да се установят 

окончателно. Това се отразява и на образователния 

процес. Така например, едно момиче, което идва с 

родителите от Иран, е записано да учи в училището в 

село Бисер. Въпреки че отначало момичето е доста 

затворено и трудно се общува с него, постепенно 

свиква с децата и с учителите си. Тя е една от любимите 

ученички на преподавателя по български език и в края 

на годината говори добре езика. Майка й започва 

работа в текстилна фирма. Няколко дни преди 

завършването на учебната година обаче семейството 

заминава внезапно за Германия и не взема документ 

за завършен клас на детето. Средата, в която попадат 

децата и техните родители, е напълно непозната за тях, 

я някои от родителите не харесват и самия град 

Харманли, в който “няма какво да се прави”. 

Родителите изпитват и недоверие към българските 

институции. Те се страхуват да запишат децата си на 

училище. Културен шок изживяват и бежанските деца, 

защото не знаят езика и не разбират много обучителни 

ситуации. Доста често през първата си учебна година 

те отказват да консумират дори храната в училище и 

невинаги приемат даренията от дрехи, които им 

осигуряват неправителствените организации. Ето 

защо, едно от кюрдските семейства в РПЦ Харманли 

приготвя сандвичи за децата си, за да не е необходимо 

да се хранят в училище. През втората учебна година, 

обаче, децата вече привикват и започват да се хранят с 

безплатните закуски, предлагани им в училище. 

Първоначално децата проявяват интерес само към 

                                            
6 Историята на директорката на афганистанското училище - 
Салеха Наими, можете да прочетете на стр. 42 

обувките и раниците, които им се предоставят от 

неправителствените организации, защото очакват, че 

ще заминат за чужбина, а тези вещи са им необходими 

за пътуването.  

 

Двете училища в бежанския ,,лагер“ 
 

По време на престоя ми в РПЦ Харманли през 

септември 2018 г. посетих т.нар. Афганистанско 

училище, създадено от афганистанската общност в 

центъра и подкрепено от ВКБООН и БЧК. Другото 

училище се помещава в ,,сирийската част” и е 

финансирано по проект на Каритас София „Играем и 

учим” (подкрепено от УНИЦЕФ България). 

Директорката на Афганистанското училище е бивш 

директор и учител по математика от Кабул, Афганистан 

и преподава на дари6. В т. нар. ,,сирийско училище” се 

ползва английски език като език за комуникация 

между децата и учителката. И в двете училища се 

предлагат часове по български език. Въпреки че преди 

2017 г. също се провеждат часове по български език в 

“лагера”, от тази година се организират интензивни 

курсове, предназначени за деца, които посещават или 

имат желание да бъдат записани в българско училище. 

В часа по български език, на който присъствах в 

Афганистанското училище, учителката запозна децата 

с приказките ,,Дядо и ряпа” и ,,Червената шапчица”. Тя 

обясни непознатите думи на децата, които са на 

различна възраст, и после им задава въпроси по 

сюжета на приказките. Учителката има положително 

мнение за тях, въпреки че разбира, че изпитват големи 

затруднения да се впишат в новата езикова и културна 

среда. По нейните думи: „Тези деца са възпитани и 

имат уважение към учителя”.  

 Проект Бежанци Си Ви Ес - България и Каритас София 
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Заключение 
 

 

Град Харманли е един пример за успешно 
интегриране на бежански деца в училище въпреки 
многобройните затруднения. Съществува 
изключителна динамика в записването и отпадането 
на ученици от учебния процес, защото семействата 
се преместват на друго населено място или 
заминават за Западна Европа. Учителите натрупват 
положителен опит от работа с деца с различен 
произход и култура, а самите бежански деца имат 
възможност да общуват със съученици извън 
тяхната семейна среда и да се социализират. 
Въпреки че повечето приемат престоя си в Харманли 
за временен, училището е важно за тях за 
ангажиране на свободното им време, но и за 
запазване навиците за обучение, поради което 
родителите често са положително настроени към 
това децата им да посещават уроците в българското 
училище. 
 

 

 
Момичето, което припомня на 
децата в Харманли как се играе 

 

Вече шест години англичанката Сейди организира 

забавления за малките 

Центърът на ДАБ в Харманли претърпява доста 

трансформации от създаването си през 2013 г. до сега: 

ако в началото хиляди хора живеят в палатки и спят на 

походни легла в двора, днес едва около 100 души са 

настанени в ремонтирани блокове с малък парк и 

детска площадка. Едно присъствие обаче остава 

непроменено през годините: това на игралното 

училище на английската доброволка Сейди Класби-

Джарус. За тези шест години през шарената класна стая 

на Сейди минават хиляди малчугани и намират както 

забавления, така и много обич и топлина. 

 

Историята на самородното училище започва да пише 

майката на Сейди – Джил, която се мести да живее в 

село близо до Харманли през 2012 г. Англичанката 

става свидетел на тежките условия, в които 

първоначално са принудени да живеят бягащите от 

войната в Сирия семейства и заедно с друга 

доброволка от Хасково – Лидия Стайкова, влиза в 

центъра и започва да носи най-необходимото: храна, 

дрехи, посуда за готвене. Сейди пристига при 

родителите си по време на Великденската си ваканция 

през 2014 г. след първата си година като учител в родна 

Англия. Това, което вижда в центъра, я шокира: 

„Намерих повече от 1000 деца, съвсем 

различни от тези у дома. Те бяха забравили как се 

играе“, спомня си Сейди. Тя напуска работа и оттогава 

до днес живее в Харманли. 

Майка и дъщеря постепенно трупат дарения от 

играчки за най-малките и оборудват първата си детска 

стая в центъра. „Първоначално стаята беше съвсем 

простичка с няколко игри, но чиста и спретната. Децата 

в препълнения лагер нямаха достъп до сигурно и 

спокойно пространство и ние се опитахме да го 

създадем“, казва Сейди. Въпреки че броят на 

малчуганите е голям, англичанката се захваща да ги 

организира в четири възрастови групи от 4 до 13 г. и да 

започне основни образователни игри с тях. Тя 

търпеливо изгражда социални и емоционални умения 

у възпитаниците си, учи ги как да се държат по време 

на обучение, на самоконтрол и уважение към ближния. 

„Първите четири години аз и майка ми бяхме 

единствените на терен с децата. Беше истинска 

лудница: имали сме дни, когато сме работили с по над 

300 деца“, спомня си тя. 

Ситуацията се променя през 2017 г., когато 

афганистанската учителка Салеха Наими, настанена в 

центъра, създава училище за афганистанските деца, а 

малко след това образователен проект започват и 

Каритас София. През октомври с.г. децата тръгват и в 

общинските училища. 

„Новите реалности ни научиха да работим в екип. По-

малкият брой деца ми даде възможност да изградя по-

лични връзки с тях и семействата им, да работя по-

задълбочено, – споделя Сейди. - Аз истински се радвах, 

когато моите деца станаха ученици, връщаха се и ми 

разказваха какво са научили в училище, проговориха 

Фото: Сейди Клазби - Джарус 
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български. За много от тях обаче тази адаптация не 

беше лесна, имаше случаи на обиди, дори удари. Аз се 

стараех да бъда до тях“. 

Днес новата стая на Сейди е пълна с всевъзможни 

занимателни материали, а училището се издържа 

изцяло от дарения, които момичето грижливо събира 

от цял свят. Получава подкрепа чак от САЩ и 

Австралия. „Има и много българи, които изпращат 

малки суми и ми помагат. Аз дори не ги познавам, но 

тяхната подкрепа значи всичко за мен“, казва тя. 

Училището на Сейди затваря за първи път заради 

COVID-19. Когато извънредната обстановка отмине и 

личните обстоятелства на Сейди го позволяват, 

англичанката няма съмнения: тя отново ще е сред 

любимците си. 

Тук можете да следите профила на училището във 

фейсбук.   
 

 
Учредена е Асоциацията на 
преподавателите по Български 
език като чужд (АПБЕЧ) 

 

Доц. д-р Галина Куртева, 

На 3.07.2020 г. в София бе учредена Асоциация на 

преподавателите по български език като чужд. След 

продължителна подготовка и преодоляване на 

препятствия от организационен и пандемичен 

характер Асоциацията вече е факт. 

 

Създаването й бе продиктувано от обективни 

предпоставки и належащи нужди. През последните 

години по много причини (лични, професионални, 

обучение, бизнес, комуникация и др.) се 

разпространява и увеличава обучението  на български 

език за чужденци.  Български език се преподава на 

много обучаеми: 

- както у нас – в университети, училища, школи, 

икономически и административни организации, 

частни фирми, НПО, Червения кръст, Каритас и др., 

- а също и за бежанци, мигранти, деца на бежанци и 

мигранти и др., 

- така и в чужбина – в университети, лекторати, 

културни центрове, дружества за приятелство, частни 

школи  и др., 

- и не на последно място – сред разрастващите се 

български диаспори в чужбина, за деца на български 

емигранти и др. 

       Тези разностранни дейности имат нужда от 

цялостна и последователна координация и контакти 

между всички участници и звена, ангажирани в това 

обучение. Асоциацията ще осъществява дейност за 

подпомагане обучението по български език като чужд 

и за утвърждаване на неговата роля за изграждане на 

основни ценности, свързани с достиженията на 

българската и на световната култура. Асоциацията има 

за цел да съдейства за запазване и развитие ролята на 

българския език като чужд, за популяризирането на 

добрите методически практики в обучението по 

български език като чужд и за формиране на основна 

комуникативна компетентност. Специално място в 

дейността на Асоциацията заема преподавателят по 

български език като чужд. Ще се работи за издигането  

на професионалния му статут и експертиза, както и за 

самостоятелната му квалификация чрез различни 

форми. 

АПБЕЧ ще се стреми да представлява цялата 

преподавателска колегия пред държавните 

институции и да бъде коректив при осъществяване на 

държавната политика за развитие на обучението по 

български език като чужд. Тя ще инициира и участва в 

диалог с институциите и обществото по актуални 

проблеми на образованието и обучението по 

български език като чужд. 

Планира се дейността на АПБЕЧ да се развива в 

няколко насоки: 

Фото: Български съвет за бежанци и мигранти 

https://www.facebook.com/groups/HarmanliRefugeeCampPlaySchool/
https://www.facebook.com/groups/HarmanliRefugeeCampPlaySchool/
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▪разработване и участие в образователни проекти, 

самостоятелно или съвместно с  други организации от 

страната и чужбина. 

▪сътрудничество с национални и международни 

организации със сходни интереси, включително и с 

българските културни институти в чужбина; 

▪организиране на методически семинари, курсове, 

школи, дискусии и обмяна на опит по актуални 

проблеми на образованието по български език като 

чужд. 

▪разпространение на добри образователни практики и 

на професионална информация. 

▪разработване на становища по актуални проблеми на 

обучението по български език като чужд и 

огласяването им през или пред отговарящите 

държавни институции и др. 

▪създаване и поддържане на сайт на Асоциацията като 

средство за информация и поле за изява. 

       Тъй като Сдружението вече предизвика 

интереса на преподавателската  колегия, важно е да се 

знае, че членове  могат да станат както юридически, 

така и физически лица. Последните трябва да имат 

професионален опит като преподаватели по български 

език като чужд минимум 2 години или диплома за 

завършено висше образование по филологическа, 

педагогическа или друга дисциплина, свързана с 

целите на Асоциацията. 

       Нека пожелаем успех и ползотворна работа на  

АПБЕЧ! 

При интерес да станете част от АПБЕЧ пишете на 
доц. Галина Куртева на gkurteva@nbu.bg. 

 

 

 
Опитът на Българския Червен 
кръст в преподаването на 
български език за бежанци и нови 
дистанционни курсове в създалата 
се епидемиологична обстановка 

 

Мариана Стоянова и Лора Миланова, Бежанско-

мигрантска служба, БЧК 

Изучаването на български език е един от основните 

елементи за успешната интеграция и адаптация на 

бежанците в страната. Български Червен кръст има 

дългогодишен опит в предоставянето на езиково 

обучение на лица, търсещи и получили международна 

закрила в България, като преподавателите, които 

водят езиковите курсове, имат над 20-годишна 

практика в преподаването на български език на 

чужденци. Именно тези преподаватели разработиха 

Учебна програма по български език като чужд за 

възрастни, търсещи или получили международна 

закрила от ниво А1 до ниво Б2, която бе утвърдена от 

Министерство на образованието и науката (МОН) през 

2017 г. 

 

С подкрепата на ВКБООН бяха разработени учебни 

помагала за ниво А1, А2 и Б1, които се използват за 

провеждането на езиковото обучение.  

През 2018 г., със съдействието на ВКБООН, 

сертификатът, който се издава от Български Червен 

кръст, след успешно положен изпит за ниво Б1, се 

признава при кандидатстване за придобиване на 

българско гражданство по натурализация.                    Това 

решение на МОН и съответно на Център за оценяване 

в предучилищното и училищното образование 

(ЦОПУО), отговорната институция за установяване 

mailto:gkurteva@nbu.bg
https://www.unhcr.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0
https://www.unhcr.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0
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степента на владеене на български език при 

придобиване на българско гражданство по 

натурализация, е признание за БЧК за качеството и 

опита на организацията в областта на езиково 

обучение на бежанци. 

В периода 2016-2019 г., БЧК е организирал общо 31 

курса по български език, от които 2 в Пловдив, 3 в 

Свищов и 26 в Интеграционния център на БЧК в София, 

като около 200 търсещи и получили закрила лица са 

преминали през езиково обучение. От началото на 

годината досега, общо 5 езикова курса са 

организирани, 1 във Варна и 4 в София. След 

въвеждането на извънредното положение заради 

коронавирус през март месец, всички курсове по 

български език преминаха в дистанционна форма на 

обучение. В рамките на седмица екипът от 

преподаватели и служители на Бежанско-мигрантска 

служба към БЧК обединиха усилия, за да може 

езиковото обучение да продължи. 

 

Макар и пилотно, тази форма на обучение има своите 

положителни страни, тъй като позволява гъвкавост на 

преподаването, както и дава възможност по-голям 

брой хора да бъдат включени в езиково обучение. 

Така, например, дистанционната форма на обучение 

позволи жените, които имат малки деца и не могат 

редовно да посещават заниманията, да бъдат 

включени от БЧК в курсове и подкрепени по пътя към 

интеграция в обществото ни. 

БЧК се стреми да организира езикови обучения, които 

отговарят на конкретните нужди. Така, през 2019 г., 

стартира специализиран курс по български език за 

шофьорска книжка. Общо 2 такива курса са 

организирани до сега, през които 16 бежанеца са 

преминали, от които 10 вече имат българска 

шофьорска книжка. 

Дългогодишният опит, гъвкавостта и адаптивността, 

квалифицираните преподавателите и доверието на 

бежанците са ключови фактори, които поставят 

Български Червен кръст в основата на езиковото 

обучение на бежанци в България. 

 

Ако за децата бежанци изучаването на български 

език е осигурено чрез допълнителни часове в 

училище, за възрастните достъпът до такова 

обучение е по-труден. За лицата все още в 

процедура за предоставяне на международна 

закрила, настанени в регистрационно-

приемателните центрове, ДАБ организира подобни 

курсове. Надеждата е, че държавата ще се включи в 

този важен процес още тази есен, когато Агенция по 

заетостта се готви да организира курс ниво Б1 за 

регистрираните в Бюрата по труда лица, получили 

международна закрила. 

На този етап те могат да разчитат единствено на 

подкрепата на неправителствения сектор и по-

конкретно на Български Червен кръст, Каритас-

София и Международната организация по миграция. 

Трите организации предоставят подобни курсове за 

нивата А1, А2 и Б1. Очаква се скоро и Българско-

търговско промишлена палата да започне подобно 

обучение. 

  

През септември 2020 г. съществуващите 

възможности са както следва: 

Информационно-интеграционен център на БЧК (бул. 

,,Евлоги и Христо Георгиеви” 165 

▪Ниво А1: събота-неделя – дистанционно онлайн 

▪Ниво Б1: започва в края септември – дистанционно 

онлайн 

Фото: фейсбук страница на БМС на БЧК 

Фото: фейсбук страница на БМС на БЧК 
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Център за интеграция на бежанци и мигранти ,,Св. 

Анна” на Каритас София (ул. ,,Струма” 1) 

▪Ниво А1 – четири групи – съботно-неделни, 

сутрешни и вечерни – дистанционно онлайн и 

присъствено 

▪Ниво А2 

▪Ниво Б1 

Международна организация по миграция 

(Арменски народен дом, бул. ,,Тодор Александров” 

31) 

▪Ниво А1: четири групи – понеделник до петък – 

дистанционно онлайн - обучават се главно мигранти 

 
 

 
SIRIUS: Европейска мрежа за 
политики за образованието на 
мигрантите 

 

Бистра Иванова, Мулти култи колектив 

SIRIUS е водещата европейска мрежа за политики за 

образованието на мигрантите: близък съветник на ЕС 

по тези теми от 2012 г. и международна асоциация с 

нестопанска цел, регистрирана в Брюксел, от 2017 г., 

включваща всички основни заинтересовани страни в 

образованието. Визията на мрежата е свят, в който 

универсалното право на образование е напълно 

приложено и дискриминацията на всички нива в 

образователната система е премахната. Стремежът на 

мрежата е учениците от мигрантски произход да 

постигнат същите образователни постижения като 

техните местни връстници.  

Мрежата SIRIUS е базирана на членство на 

организации, които работят за насърчаване на 

приобщаващото разработване на политики, така че 

правителствата, училищата и общностите да 

предприемат действия за прилагане на мерки, 

насочени към засилване на равенството и социалната 

справедливост в образованието, подобряване на 

образователните възможности, насърчаване на 

социалното приобщаване и борба срещу 

дискриминацията. Мрежата развива три типа 

дейности: 1) трансфер на знание; 2) въздействие върху 

развитието на политиките и тяхното прилагане; 3) 

насърчаване на взаимодействието на партньори от 

страните на ЕС и ключови заинтересовани страни, вкл. 

вземащи решение, изследователи, практици, 

представители на мигрантските общности, НПО, 

международни организации и др. Повече за самата 

мрежа и нейните дейности, можете да намерите тук.  

 

Бихме искали да обърнем внимание на няколко 

тематични публикации, които имат отношение към 

бежанската проблематика и достъпа и качеството на 

образование за децата бежанци. В секцията 

публикации на сайта на мрежата могат да се намерят 

доклади и анализ на политики и практики за 

осигуряване на продължаването на образованието на 

децата бежанци в училища в различни страни в Европа, 

овластяване и подпомагане родители на деца 

мигранти и бежанци, с включен опит и от България, 

сравнителен анализ на образованието на децата 

бежанци в различни европейски страни като Швеция, 

Германия, Гърция и други. 

Членове на SIRIUS от България са Мулти Kулти Kолектив 

и Съветът на жените бежанки в България. 

 

 

Фото:уебсайт на СЖББ 

Фото: уебсайт на Sirius Network 

https://www.sirius-migrationeducation.org/about-us/mission/
https://www.sirius-migrationeducation.org/about-us/mission/
https://www.sirius-migrationeducation.org/about-us/mission/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/continuity-of-learning-for-newly-arrived-refugee-children-in-europe/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/continuity-of-learning-for-newly-arrived-refugee-children-in-europe/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/continuity-of-learning-for-newly-arrived-refugee-children-in-europe/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/continuity-of-learning-for-newly-arrived-refugee-children-in-europe/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/alfirk-promoting-parental-empowerment-in-education-processes/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/alfirk-promoting-parental-empowerment-in-education-processes/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/alfirk-promoting-parental-empowerment-in-education-processes/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/alfirk-promoting-parental-empowerment-in-education-processes/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/multi%e2%80%90country-partnership-to-enhance-the-education-of-refugee-and-asylum%e2%80%90seeking-youth-in-europe/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/multi%e2%80%90country-partnership-to-enhance-the-education-of-refugee-and-asylum%e2%80%90seeking-youth-in-europe/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/multi%e2%80%90country-partnership-to-enhance-the-education-of-refugee-and-asylum%e2%80%90seeking-youth-in-europe/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/multi%e2%80%90country-partnership-to-enhance-the-education-of-refugee-and-asylum%e2%80%90seeking-youth-in-europe/
https://www.sirius-migrationeducation.org/news/multi%e2%80%90country-partnership-to-enhance-the-education-of-refugee-and-asylum%e2%80%90seeking-youth-in-europe/
http://multikulti.bg/bg/
http://crw-bg.org/
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Думата имат експертите 
 

 

 
„Изключително топъл е приемът в 
българското училище, вратите му 
са отворени“ 

 

Анелия Йотова, главен експерт, Дирекция 

„Приобщаващо образование“, МОН 

Г-жо Йотова, бихте ли се представила за нашите 

читатели, от колко години сте експерт в МОН, какъв 

е фокусът на Вашата работа? От колко време 

работите по въпроси за достъпа до образование на 

децата, търсещи и получили международна закрила? 

В Министерството на образованието и науката 

започнах работа през 2014 г. Ресорът ми беше 

достъпът до образование на децата и учениците, 

търсещи и получили международна закрила - те 

останаха и първата ми любов. Започвайки работа, 

миграционният натиск вече набираше сила, 2015-2016 

г. беше в апогея си, може би и това е причината, поради 

която се занимавах по-активно с темата. Преди това са 

работили други колеги, като с Виктория Кирилова 

продължаваме да работим в този ресор и досега. 

 

Бихте ли разказала малко повече от Вашата работа, 

какво се промени от започването Ви до сега? Как 

оценявате напредъка? 

През 2014 г. имаше уредена нормативна рамка по 

отношение на достъпа и образованието на търсещите 

и получилите международна закрила. През 2015 г. се 

оказа, че тази нормативна рамка вече не се вписва. 

Ситуацията беше съвсем различна. Имахме голям брой 

ученици, които идваха от различни държави, с 

различна степен на образование и различни езици. 

Никой не говореше български език. Нормативната 

рамка се оказа неработеща в новата ситуация и това 

наложи създаване на нова нормативна база и практика 

в училище. По това време влезе в сила и новият Закон 

за предучилищното и училищното образование, което 

беше всъщност най-добрият момент, защото новата 

нормативна база можеше да откликне на нуждите, 

които имаше в онзи момент за търсещите и получилите 

международна закрила. 

Кое бихте определила като постижения? 

Безспорно взаимоотношенията с колегите. Ситуацията, 

пред която бяхме изправени, създаването на ред за 

достъп до образование и обучението на търсещите и 

получилите закрила не би се случило без доброто 

взаимодействие с колегите. Със Станислав Георгиев – 

старши експерт в РУО-София-град, работим още от 

самото начало, също с  колегите от ВКБООН, с Кина 

Събева – председател на Българският съвет за бежанци 

и мигранти, с Иванка Ангелкова – представител на 

УНИЦЕФ по това време, с Ана Андреева – от ДАБ, с 

Мариана Стоянова от БЧК. Събрахме се подходящи 

лица в точното време, за да си свършим работата по 

най-добрия начин. 

По отношение достъпа до образование на търсещите и 

получилите закрила влизането в сила на Закона за 

предучилищното и училищното образование беше 

отключващият момент. Той позволи промяна на цялата 

нормативна рамка, като различните аспекти от темата 

за образованието на бежанците намериха своето 

естествено място във всяка наредба. 

Какво се случваше на практика в училище в този 

период? 

Всички деца, чиито семейства бяха заявили желание за 

продължаване на образованието им, бяха записани в 

училище. Беше им осигурено всичко необходимо и с 

помощта на неправителствените организации. 

Провеждаше се допълнително обучение по български 

език като чужд. Децата, търсещи или получили 

международна закрила, бяха добре приети в 

българското училище. 

В същото време започнахме провеждането на 

обучителни семинари с педагогическите специалисти 

за работа с деца и ученици, търсещи или получили 

международна закрила, и за преподаване на 

български език като чужд.   

Фото: Николай Стайков, Motif Media 
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Поддържаме контакт с училищата, с Държавната 

агенция за бежанците, знаем колко деца в кое 

териториално поделение има, познаваме социалните 

работници, разговаряме с директорите, обсъждаме 

проблемите и възможностите за тяхното решаване. 

Как оценявате достъпа до образование? 

От 2014 г. до днес вратите на българските училища са 

били широко отворени за децата, търсещи и получили 

международна закрила. Няма момент, в който някое 

дете да е пожелало да влезе в образователната 

система и да не е било прието. 

А какво бихте казали за качеството на 

образованието? 

Целевата ни група е прекалено малка, така че когато 

говорим за учениците, търсещи и получили закрила, 

ние говорим за конкретните примери, говорим за 

конкретното дете в конкретното училище. Смятам, че 

всеки полага максимална грижа за получаване на 

качествено образование. Примери имаме достатъчно. 

 

Какви са предизвикателствата пред учениците 

бежанци според Вас? 

Силно субективно е, предизвикателството е свързано с 

възрастта, дали детето е настанено в някое от 

териториалните поделения на ДАБ, дали е настанено 

на външен адрес, дали говори български език или не, 

колко деца в това училище са от териториалното 

поделение или от неговото семейство, колко деца 

познава в самия клас, много индивидуални са 

случаите. Не можем да ги сложим под общ знаменател. 

А как подготвяте учителите? 

В МОН има отдел „Квалификация и кариерно 

развитие“, колегите от този отдел отговарят пряко за 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

Провеждат се обучения в различни сфери. Това, което 

правим ние в дирекция „Приобщаващо образование“ 

в последните години, са съвместни семинари с 

ВКБООН. В зависимост от идентифицираните нужди 

определяме темата, каним специалисти, но това са 

обучения, за които не се издават квалификационни 

кредити. Те са финансирани от ВКБООН. 

 

Квалификации на педагогически специалисти за 

работа с деца и ученици, търсещи или получили 

международна закрила, организирани съвместно от 

МОН и ВКБООН 

2020 г. 

▪Добри практики и специфики за работа с деца, 

търсещи и получили международна закрила, в 

българската образователна система (1-2 септември 

2020 г. - гр. София (Банкя), 3-4 септември 2020 г. - гр. 

Пловдив) и с. Хасковски минерални бани, Хасково 

2019 г. 

▪Ефективно социално включване на деца, търсещи и 

получили международна закрила, в българската 

образователна система (10-11 септември 2019 г. – 

гр. София (Банкя),  12-13 септември 2019 г. – гр. 

Пловдив) 

2018 г. 

▪Обучението в училище на учениците, търсещи или 

получили международна закрила (2-3 април 2018 г. 

– с. Марково, Пловдив) 

▪Обучителен семинар за начални учители по темата 

за толерантността и бежанците (18 октомври 2018 г. 

– гр. София, 2 ноември 2018 г. – гр. Харманли) 

2017 г. 

▪Специфики при обучението на ученици, търсещи 

или получили международна закрила по български 

език като чужд (3 обучение с 30 педагогически 

специалисти – 5-6 април 2017 г. – гр. София., 28-29 

ноември 2017 г. – гр. София, 29-30 ноември 2017 г. 

– гр. Харманли). 

 

Фото: Проект Бежанци Си Ви Ес - България и                                   

Каритас София 

Фото: Емилия Братанова ван Хартен, ВКБООН 
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А какво Ви прави впечатление, какво е отношението 

на учителите към работата с децата бежанци? 

Това, което установявам в срещите си, е изключително 

позитивното отношение на учителите към тези деца. 

Във всяко училище отзивите са едни и същи - чудесни 

деца, възпитани, с отношение към образованието. 

Топлото отношение на учителя прави впечатление, 

педагогическият опит и познанието му за чуждата 

култура също са от значение. Във всяко училище има 

много добър топъл прием към тези деца. 

Във все повече училища в София и страната има деца 

бежанци, разкажете малко повече за ситуацията в 

страната? 

РУО насочва учениците и това е търсена политика, като 

се съобразяваме и с тяхното желание. Целта, от една 

страна, е по-пълната интеграция на тези деца: 

попадайки в българоезична среда, много по-лесно се 

интегрират, по-лесно усвояват знанията. Докато 

концентрацията на деца, търсещи или получили 

международна закрила, от една държава на произход 

всъщност пречи за тяхната интеграция, така че това е 

целенасочена мярка. Другото, което се наблюдава, е 

промяна на отношението към търсещите и получилите 

международна закрила. Нашето общество е 

толерантно и все повече показва своята 

добронамереност. Когато се насочват учениците, 

целта е да са в района на териториалното поделение, 

където са настанени. 

Как се отрази пандемията върху обучението и на 

тази група деца? 

Може да прозвучи нескромно, но образователната 

система е тази, която най-адекватно подходи във 

въпросната ситуация. Изключително бързо. По 

отношение на децата бежанци също нямаше 

абсолютно никакъв проблем, те активно бяха 

включени наравно с останалите български деца. 

Следяхме ситуацията, подходът е различен в 

различните училищa, на различните учители, в 

различните класове, на места обучението се 

провеждаше в електронна среда, а където беше 

невъзможно осъществяването на електронно 

обучение, се носеха материали от образователни 

медиатори или други педагогически специалисти. 

А каква е ситуацията с учебниците по български език? 

Министерството на образованието и науката има 

утвърдена учебна програма по български език за 

търсещи или получили международна закрила и 

мигранти, която е предназначена за работа с ученици, 

които ще изучават българския език като чужд език в 

условията на допълнително обучение. В часовете по 

български език се използват учебниците, които се 

осигуряват от училищата. От 2017 г. за всички ученици, 

търсещи или получили закрила, са осигурени учебни 

помагала по български език като чужд, изготвени от 

Каритас София и финансирани от ВКБООН. Досега не е 

имало негативна обратна връзка за тях. 

 

Достатъчно ли са допълнителните часове по 

български език? 

Продължителността на допълнителното обучение по 

български език е определена в Наредба № 6 за 

усвояването на българския книжовен език, като за 

отделните етапи броят на часовете е различен. По 

проект „Подкрепа за успех”, финансира от ОП “Наука и 

образование за интелигентен растеж”, също се 

осъществява допълнително обучение по български 

език и по други учебни предмети. 

Какъв е броят на учениците, които завършиха 2019-

2020 г.? 

97 са учениците в образователната система за 2019-

2020 г. Ако се проследи през различните години, броят 

е относително постоянен. Смятам, че основните стъпки 

за приема и обучението на децата бежанци в 

българската система са направени. Работим 

достатъчно много заинтересовани лица по темата, 

надграждаме, но това е един взаимен процес. 

Мотивация трябва да има и в родителите, и в децата, и 

в учителите, и в нас - администраторите, и в 

Фото: уебсайт на Каритас 
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гражданския сектор, за да става все по-добро 

образованието на децата бежанци.  

А как виждате участието на родителите? 

Родителят обича децата си и иска най-добро за тях. 

Езиковата бариера е причината за по-слабия контакт 

между училището и родителя. От друга страна, 

България не винаги е крайната цел за семейството и 

това е причината за неактивността от страна на 

родителите, но със сигурност тези деца са възпитани с 

уважение към образованието. 

А каква е ситуацията с образованието на 

непридружените деца? 

Непридружените деца, търсещи или получили 

закрила, се нуждаят от целенасочени мерки. Те са 

прекъснали образованието си, липсва навикът да се 

ходи на училище, имат различна цел и е необходима 

целенасочена работа за мотивацията на тези деца. И 

тогава, когато и те го пожелаят, може да има резултат. 

 
Две са големите посоки на работа  
– нормативната база и 
създаването на подходяща среда 

 

Станислав Георгиев, старши експерт, Регионално 

управление по образованието - София-град 

Г-н Георгиев, бихте ли се представили? 

Старши експерт съм по български език и литература в 

Регионалното управление на образованието – град 

София. На тази длъжност съм от 1993 г., в Софийското 

управление съм от 1996 г. Този опит, който имам, някак 

естествено се обвърза и с проблемите на 

образователната интеграция на децата бежанци. Това, 

което насочи началниците да ми поверят тази задача 

за работата с бежанците, е проблемът за усвояването 

на българския език. Активно се занимавам с 

проблемите на приобщаване на бежанците в училище 

от около 2010 г., това са вече 10 години и ставаме все 

по-успешни в приемането и осигуряването на 

образователни условия за децата бежанци. Покрай 

това и за възрастните, които искат да учат, защото сме 

разработили модел да бъдат приемани във вечерно 

училище, за да могат да работят и да се учат хора, които 

са на възраст, на която вече са неподлежащи на 

задължително образование. 

 

Какво се откроява в този 10-годишен период, ако 

погледнете назад, кои са важните стъпки, които са 

направени в образователната интеграция на децата 

бежанци? 

Важно е да се разбере какви са предизвикателствата 

пред осигуряването на образование за бежанците. Две 

са големите посоки на работа при тази интеграция. 

Едната е нормативната база. Тъй като българското 

образование е под много силна държавна грижа и е 

естествено, че за бежанците трябва да има законови 

основания да бъдат приемани в българските училища. 

Когато се заех с тази дейност, се оказа, че работим по 

една съществуваща и невалидна Наредба 2 от 2000 г., 

която беше издадена на основание на чл. 26 от Закона 

за убежището и бежанците, който след това беше 

променен, поради което Наредба 2 се оказа, че няма 

правно основание да съществува. Същевременно при 

очакването да се изработи нов закон, който да 

промени Закона за народната просвета и да се издаде 

нова наредба на основание на новия закон, 

образователната система нямаше адекватен 

заместител на отпадащата Наредба 2. При това 

положение, ние се оказахме пред дилемата: да се 

позовем на буквата на закона, която ще ни  позволи да 

откажем образование, или да потърсим решения, 

които да ни дадат възможност да допуснем деца, 

които са на територията на Република България, в 

училище и те да могат да оползотворяват дните си така, 

както е присъщо на всичките им цивилизовани 

връстници. При това положение се намериха, разбира 

се, малко по-скритите на пръв поглед права на 

началника на Регионалния инспекторат тогава, сега 

вече управление, да осигурява образование на всички 

подлежащи на задължително образование на 

територията на региона. Правя една скоба, че в София 

е най-висока концентрацията на лица, търсещи и 

Фото: уебсайт на ВКБООН 
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получили международна закрила, и на техните деца и 

затова София се превърна в основния обект на 

внимание както от образователното министерство, 

така и от страна на неправителствените организации, 

които логично бяха ангажирани със съдействието за 

интеграцията на тези хора в една нова за тях среда. 

Минаха 5 години, даже 6 години минаха преди да 

излезе новата наредба. Ние за тези 6 години на 

няколко пъти сменяхме моделите, но не оставихме 

кандидат за училище да не бъде приет. Лично аз 

смятам това за много важно постижение, че 

намерихме решенията. По различни поводи често 

използвам израза: „Доведете детето до училищния 

праг и ние ще го въведем през вратата.“ Ние без 

изключение отваряхме тази врата през целия период, 

за който говорим. 

 

Втората посока на работа по интеграцията на бежанци 

беше създаването на подходяща среда или казано с 

други думи – подготовката на училището да работи с 

деца, носители на различен майчин език, преминали 

(и преминаващи) през сериозни културни 

предизвикателства. Беше разработена програма за 

обучение по български език като чужд, а учителите в 

приемащите училища преминаха квалификация. 

Много значима беше помощта на ВКБООН за България 

и на други НПО. 

Как бихте коментирали новата наредба? 

Когато я създавахме тази наредба, защото бях в 

работната група, основното споразумение между 

участниците в комисията беше, че трябва да 

пренебрегнем някои от очакванията, които имаме към 

българския ученик спрямо децата, които са бежанци. 

Когато тези проблеми бяха игнорирани, тогава стана 

лесно да отворим вратата и да направим училището 

пропускливо за хора, които са с различна съдба, с 

различен етнос, култура, естествено с различен език. 

Това е всъщност голямото качество на тази наредба, че 

тя приема, дава възможност да бъде прието в училище 

всяко едно дете, което поиска или родителите му 

поискат то да бъде прието. Защото нямат документи, 

това е големият проблем. Висок дял от бежанците 

нямат образователни документи и образователните 

системи в страните на произход са доста различни от 

нашата образователна система. Ние обаче доста смело 

се втурнахме в предизвикателството и направихме 

модел, който, смея да кажа, работи. 

Разкажете още малко за модела, как на практика едно 

дете бежанец влиза в училище? 

Стъпките са малко за изреждане, изисква търпение и 

време да бъдат изпълнени, да се изчака да се получат 

определени резултати. Първо, това е заявление до 

началника на РУО и една заповед от страна на 

началника на РУО до директора на училището, който 

ще приеме съответното дете или група деца. Още, 

указание към екипа за личностна подкрепа в 

училището, който ще осъществи интервюто със 

съответното дете и евентуално с родителите му, така 

че да се определи кой клас е най-подходящият за това 

дете. Имаме изисквания в наредбата децата да не 

бъдат връщани повече от три години като клас, спрямо 

възрастта, на която са към този момент. Това се случва 

на практика целогодишно, говорим за учебната 

година. Имаме един буфер, който е около 40 дни преди 

приключване на учебната година, което е логично. Не 

съм ги броил, стотици са насочените и приетите в 

софийските училища. Следващите стъпки са: 

директорът издава заповед, определя в кой клас и в 

коя паралелка да учи детето, директорът преценява и 

как да се осъществи допълнително обучение по 

български език, което се финансира целево от МОН. 

Има изисквания часовете да не са повече от 3 часа 

седмично за най-малките до 4-ти клас, не повече от 4 

за учениците в прогимназиалния етап и не повече от 5 

часа седмично за ученици в гимназиален етап. Като 

казвам не повече, това съвсем не е малко. За да се 

адаптира чужденецът в българското училище, той 

влиза в една образователна среда, в която българският 

език е основният език, той е майчин език на по-

голямата част от учениците. Поставен в тази среда, 

носителят на чужд език започва да усвоява българския 
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език по естествен път. Той бива подпомаган, от една 

страна, с влизането в тази естествена среда; втори път, 

защото учи голямата част от предметите на български 

език и макар постепенно и по-трудно, започва да 

усвоява това учебно съдържание, което се изучава в 

дадения клас; и на трето място, това е учебната 

програма за обучение на български език като чужд, 

която функционира в часовете за допълнителна 

подготовка, така че на ниво училище това са три 

потока, оформящи езиковата подготовка на бежанеца. 

А наблюдавате ли напредъка, търсите ли обратна 

връзка какъв е резултатът от обучението на дете, 

което се задържа по-дълго в училище? 

Аз се старая да не търся обратната връзка. Според мен 

прекаленото внимание спрямо човек, който е допуснат 

в една нова среда, периодично го изважда от тази 

среда. Ние се интересуваме какво се случва, но се 

стараем да го направим индиректно и без да се 

натрапва това внимание, защото иначе става доста 

трудно на този човек, него и без това го е удряла 

съдбата доста сериозно, за да го превърне в беглец от 

родината си. За да влезе и да се адаптира добре, 

трябва да се чувства като част от интегриращото го 

общество и по тази причина се стараем да не попадаме 

в полезрението му отново и отново, като някакъв вид 

контрол, който при всички случаи заостря вниманието 

и на учителите му, и на съучениците, и на 

ръководството, и не е никак сигурно, че това не би 

могло да доведе до обратния ефект. Ние и нямаме 

възможност да проследим голям брой бежанци за 

дълъг период от време за присъствие в училище. 

Проблемът е ясен, че България се възприема за 

транзитен пункт към вътрешността на Европа и поради 

тази причина са малко тези, които остават. Това, което 

ние сме забелязали, че децата все по-малко биват 

забелязвани като чужденци. Постепенно, особено по-

малките, се адаптират бързо, децата проговарят 

български преди родителите си, стават част от средата. 

А в кои училища има деца бежанци и как се случва 

насочването? 

Процесът е тристранен, ако може така да се каже. Тук 

много ни помагат социалните работници от 

центровете на ДАБ, както и НПО, когато детето е на 

външен адрес. За нас е важно да се съобразим с това, 

че семейството на едно такова дете не познава София, 

трудно се придвижват, те имат икономически 

затруднения, значи не е правилно да търсим за детето 

училище, което да бъде далеч от мястото, където 

живее. И поради тази причина училищата, които 

приемат и обучават бежанци в София, са близо до 

центровете на Агенцията за бежанците. Около центъра 

във Враждебна най-активният ни партньор е 85-то 

училище, след това е 124-то училище. Опитахме и 

тъкмо насочихме едно семейство с 5 деца в 130-то 

училище, което е пак в този район, от семейство по 

програмата за презаселване, и те се преместиха в 

район Витоша в друго училище. Изобщо имаме и тези 

проблеми, че социалните и икономическите фактори 

са по-силният двигател, отколкото образованието, и 

затова ние се съобразяваме с това, което се случва с 

човека, а не му налагаме правила, които да го  

задължат и фиксират някъде заради училището. Имаме 

училища, които заявяват желание да приемат 

бежанци, при възможност им насочваме ученици, 

особено деца, които са на външни адреси. Всяка 

година обогатяваме банката с училища, които вече 

имат опит, и те са минали числото 30 отдавна, само за 

София. Ние се стремим да ги десегрегираме, това е 

големият плюс също на този модел. В София има 

достатъчен брой училища и съответно има места за 

приемане, особено в тези училища, които са близо до 

центровете. Тъй като центровете са в периферията на 

София, има повече свободни места. Когато се получи 

заявление, първата ни грижа е да разберем дали вече 

е говорено с дадено училище и самото семейство вече 

се е ориентирало към него. След това комуникираме с 

директора, защото, за да има добро приемане на 

самия бежанец, е важно училището да си е създало 

организация. Досега не сме имали отказ от директор, 

но винаги е добре първо да го уведомим какви са 

намеренията ни, какво той трябва да направи и тогава 

да получи заповедта, защото така той е много по-

подготвен. 

Един от последните примери е много симпатичен, 

много добър за това как училището да подходи към 

дете бежанец. Става дума за 43-то основно училище, 

което въобще не е имало бежанци до момента. Оказа 

се, че имаме дете от Сирия на външен адрес, което 

живее в този район. Директорът е нов към този 

момент, обадих се, обясних за какво става дума, кой е 

адресът. Уговорихме се при възможност, преди още да 

сме изготвили документите, да се ориентират кой е 
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точно този блок, в който живее семейството. В 

момента, в който заповедта вече беше готова и 

директорът трябваше да я получи, получих следната 

информация: ние го намерихме детето, оказа се, че в 

същия вход живее служител на училището и неговите 

деца вече са започнали да играят с това детенце. Така, 

в един хубав момент, то неусетно прекрачи прага на 

училището, без да има никакво сътресение по 

отношение на културни, езикови или други различия 

или поне те бяха сведени до възможния минимален 

праг. Детето започна във втори клас, в начален етап, 

което е предимство. 

Проблемът в образователната интеграция на 

бежанците е, че колкото на повече години са, толкова 

по-трудно правят крачката към училището, което 

мисля, че не е феномен на децата бежанци, а социален 

феномен. Човек, който не е ходил на училище, все по-

трудно се справя с образователните критерии и се 

демотивира. Материалът не е лесен и когато не е 

постъпвал по регулярен начин в съзнанието на човека, 

а трябва да се компенсира за кратко време, с големи 

усилия, обикновено води до отказване, маргинализира 

човека, десоциализира го, изобщо не е добре. 

А какви фактори от практиката сте наблюдавали, 

които стимулират ходенето на училище? 

Когато са повече деца, те си ходят заедно, и в тези 

битови ситуации, отиване, прибиране, хранене те са 

доста по-адаптивни. По-големите могат да поемат 

някои от усилията, по-малките пък усвояват езика по-

лесно и превеждат на по-големите. Но там има и 

обратният фактор, че родният език в една такава 

компактна семейна среда работи срещу усвояването 

на българския в нашия случай, защото им е по-лесно на 

родния език да комуникират. Така че, да, повечето от 

тях ходят по-често на училище и с по-голямо старание. 

Тук трябва да се обърне внимание и на фактора 

родители – той си е фактор за всички. Когато има една 

подкрепяща семейна среда, образованието на децата 

винаги е по-ефективно и по-малко проблемно за 

всички. Когато в семейството не са поставени добре 

целите по отношение на образованието, тогава съвсем 

логично, че резултатите са незадоволителни. 

 

А наблюдават ли се разлики при посещаване на 

училище при децата, които са в центровете, и тези, 

които са на външен адрес? 

Ние нямаме контакти с родителите и аз мога само да 

предполагам, че оказва влияние, защото това, което 

чувам, е: да, записано е детето, обаче не идва; защо не 

идва, защото чака виза, а сме ги записали преди два 

месеца, примерно. То е започнало да посещава и те в 

момента, в който са чули, че ще имат виза, може би, 

спират да се вълнуват от училището. А насилственото 

довеждане на децата в училище е много трудно, то е 

невъзможно, не е желателно и тук влизаме в един 

парадоксален модел, че макар да са задължени по 

българските закони да посещават училище, ние не 

можем да изпълним закона и да ги вкараме наистина в 

учебната система. 

А как подкрепяте училищата, в които се учат деца 

бежанци? 

Разясненията с директора стават най-често по 

телефона, за обучението по български език – на място, 

но чакаме те да поискат, защото натрапеното знание е 

нулево знание. Когато има желание, се правят 

консултации, които са се случвали и на място или идват 

при нас, зависи от конкретиката. Ако е насочен 

бежанецът към училище, което вече традиционно 

приема бежанци, както са 66-то, 85-то, 59-то, тогава 

нямаме кой знае какъв проблем. Те са подготвени, 

знаят кой какво трябва да прави, ходили са на 

обученията, които правим заедно с ВКБООН, за 

преподаване на български език като чужд. Новите 

училища, които до момента нямат традиция и опит, там 

стават тези срещи и винаги завършват с доста 

позитивна нагласа. Обикновено учителите са 

притеснени в началото, не знаят какво да правят, но 

когато си поговорим, ситуацията се успокоява. 

При преподаването на български език като чужд 

работи по-различен модел. Обикновено тези, които 

могат и трябва да преподават български език като 

чужд, са начални учители и учители по български език 

и литература за прогимназията и гимназията. За 

българския език, когато се преподава като роден език, 

се изисква друга методика, други са подходите. 

Ученикът дори в подготвителна група или първи клас, 

той владее български език и е относително наясно с 

лексиката, с граматичните конструкти на езика, дори 
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без да ги разпознава като части на речта и т.н. Тази 

обвързаност на езика и мисленето е интегрирана в 

съзнанието на носителя на езика като роден. Когато 

имаме занимания с чужденец, ние трябва да 

преобърнем модела и аз се грижа това да го разберат 

колегите, че докато са в редовните часове, те 

преподават по стандартния модел. Когато седнат с 

бежанец или бежанците, ако са групичка, тогава трябва 

да се поставят други акценти. Например върху 

произнасянето, чуването на различните звукове в 

българския език спрямо родния им, произнасянето на 

думи, които трябва да бъдат усвоявани не само като 

произношение, но и като смисъл, свързването по 

новия начин, особено за групата бежанци, която е в 

България, чийто майчин език не познава род, число, 

лице, е от съществено значение. Нужно е да се 

упражняват достатъчно много. И особено за нивата А1 

и А2 е необходима практика и пак практика. Моделът 

да се задава от учителя и бежанецът да повтаря, докато 

се усвои. Трябва да бъдем търпеливи, защото 

нетърпението води до ниски резултати.  

Как се отрази пандемията на обучението на тази 

група деца, предвижда ли се нещо по-различно за 

началото на новата учебна година? 

Като започна пандемията и се обяви в средата на март 

извънредното положение, първата седмица се 

ориентирахме, втората седмица аз прозвъних 

училищата, в които имаме бежанци. Свързах се и със 

социалните работници в центровете, обясних, че тези 

деца не трябва да бъдат забравяни. Дадохме едни 

модели, които мен не ме удовлетворяват, особено за 

децата в центровете. Там се оказа, че са много слабо 

оборудвани с техника, нямат устройства. 

Дистанционното обучение, освен дигиталните умения, 

които трябва да се владеят, има особености при 

усвояване на чужд език. По телефон, чрез 

платформите, не е добър модел, а в много случаи, те ги 

и нямаха. Там се осигуриха материали, каквото е 

възможно и според правилата на самите бежански 

центрове, защото тези правила изискваха да няма 

директен контакт между учителите и децата. Обмяната 

на материали ставаше на портала, при охраната. 

Това, което се случва към момента преди началото на 

учебната година, е, че децата са много малко, имаме 

единични бройки бежанци в софийските училища. 

Може би е заради общата ситуация, защото излизат от 

страната, но не влизат. Разбрах и за ремонтни 

дейности в Овча купел и преместени ученици от там. 

Не е редно да не бъдем уведомявани, но няма 

междуинституционални правила за обмяна на подобна 

информация.   

А има ли обмяна на опит между училищата в 

различните градове? Вие споделяли ли сте опита на 

София? 

Когато стана бумът на бежанци в ученическа възраст в 

Харманли, тогава обменихме по чудесен начин опит, 

голяма делегация отидохме. Говорихме с директорите 

на харманлийските училища, че това е много важно да 

се случи.  Те тогава приеха около 30 ученици наведнъж, 

разпределихме ги сравнително равномерно между 

седем училища. Тогава се направи и курс за обучение 

на тези учители. Това, което аз съм споделил и със 

софийските учители, се случи и в Харманли. 

Какво бихте казали за край на този разговор? 

Това, в което съм убеден, е, че човек не трябва да бъде 

възпрепятстван, когато има някакви намерения за себе 

си, затова ние създаваме условията учениците да 

бъдат приети в училище. Когато някой от тях напусне 

страната, се опитвам да потисна това естествено 

съжаление на колегите, които са полагали усилия, 

тъкмо са видели как той [ученикът] започва да се 

формира според нашите разбирания, в някакви 

позитивни посоки, и е отлетял, излязъл е от техния 

обхват. Учителите са хора, те се привързват към децата, 

затова съжаляват, страдат, трудно им е да приемат 

основанията да си тръгне. Дори задават въпроси с 

какво те не са се справили, дали те не са причината за 

тази раздяла. За мен по-важното е детето да си намери 

мястото, което го удовлетворява. Приемам, че дори да 

сме някакъв трамплин, разпределителен пункт към 

Европа, трябва да работим с учениците бежанци на 

такова ниво, та като ни напуснат и отидат в Испания 

или Германия, да си мислят, че са се преместили в 

Европа… от Европа.  
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Правен консултант 
 

 
Правата на децата в контекста на 
миграцията1 

 

Росица Атанасова, Експерт Застъпничество, Център 

за правна помощ ,,Глас в България” 

Център за правна помощ – „Глас в България“ (ЦПП) 

е неправителствена организация, основана през 

2009 г. с основна цел да подпомага и защитава 

правата на мигранти и бежанци на 

територията на Р. България. Основните 

дейности на центъра включват предоставяне на 

правни консултации, съдебно представителство 

и водене на ключови дела, застъпничество и 

лобиране за прогресивни законодателни реформи 

в областта на миграцията, провеждане на 

изследвания и др. За повече информация, вижте 

тук: https://www.centerforlegalaid.com/ 
 

Голяма част от пристигащите в Европа бежанци и 

мигранти са деца. Много от тях са непридружени, 

което означава, че пътуват без семействата си или 

отговорен възрастен. Този анализ разглежда значими 

развития на национално ниво във връзка с грижата и 

закрилата на всички деца в контекста на миграцията. 

Позовава се на препоръките на Европейската комисия 

по тази тема от април 2017 г., за да очертае 

приоритетните сфери на действие за България: 

идентификация, условия за прием, представителство, 

достъп до процедура и права и трайни решения и 

интеграция. Анализът обръща специално внимание на 

оценката на най-добрия интерес на децата бежанци и 

мигранти, както и на риска те да бъдат задържани. 

Цитирани са добри практики и препоръки на 

международни организации като насоки за развитие 

на системата за закрила на децата бежанци и мигранти 

в България. 

 

Контекст 
 

В контекста на миграцията децата са особено уязвими, 

тъй като са изложени на висок риск от насилие, трафик 

или експлоатация. Те могат да изчезнат или да се 

                                            
1 Текстът е написан в рамките на проект „Ефективна правна 
помощ за бежанци и мигранти в България“, който се 
осъществява от ЦПП – Глас в България в партньорство с 

отделят от близките си и затова се нуждаят от 

специални грижи и закрила. Децата бежанци и 

мигранти, независимо дали са придружени или не, 

имат ред права в съответствие с приложимите 

разпоредби на правото на ЕС, включително Хартата на 

основните права на ЕС, и с международното право по 

въпросите на правата на детето. Конвенцията на ООН 

за правата на детето (1989) определя като дете всеки 

индивид под 18 години и e в сила в страните-членки 

независимо от статута и местоположението на детето. 

Въпреки тази солидна рамка за закрила нарасналият 

брой на пристигащите деца разкри пропуски и 

недостатъци във функционирането на националните 

системи. 

 

През 2016 г. 386 410 деца са потърсили международна 

закрила в ЕС, или около 30% от всички подадени 

молби. За 2018 г. броят намаля наполовина (184 950), 

но процентното съотношение на децата към общия 

брой търсещи закрила се запази. По данни на Евростат, 

13 460 непридружени деца са кандидатствали за 

убежище на територията на ЕС (без Великобритания) 

през 2019 г., като 11 500 от тях са момчета, а едва 1500 

са малолетни (под 14 години). В България общият брой 

на децата, потърсили закрила през 2019 г., е 731, от 

които 622 са момчета. Броят на непридружените деца 

за същия период е 525, като момчетата са 515 и само 

Фондация за достъп до права ФАР и за пръв път е 
публикуван тук. 

Проект Бежанци Си Ви Ес - България и Каритас София 

https://www.centerforlegalaid.com/
https://www.centerforlegalaid.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
http://www.aref.government.bg/bg/node/238
http://www.aref.government.bg/bg/node/238
http://www.aref.government.bg/bg/node/238
http://www.aref.government.bg/bg/node/238
http://migrantrights.eu/2020/06/18/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0/
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27 от тях са под 14 години. 412 от всички 

непридружени деца са от Афганистан, а на второ, трето 

и четвърто място като страни на произход се нареждат 

съответно Ирак, Пакистан и Сирия. 

В отговор на нарасналия брой деца бежанци и 

мигранти пристигащи в ЕС, Европейската комисия 

очерта през 2017 г. приоритетни действия за закрила 

на всички деца в контекста на миграцията. Основното 

послание на Комисията е, че децата следва да бъдат 

третирани преди всичко като деца, независимо от 

миграционния им статут, а висшият интерес на детето 

трябва да има първостепенно значение при всички 

действия или решения, които ги засягат. ЕС препоръчва 

държавите-членки да съсредоточат усилията си върху 

бързото идентифициране и закрила при пристигане, 

подходящи условия за прием, бързо определяне на 

статута и ефективно настойничество, трайни решения 

и ранна интеграция, както и преодоляване на 

първопричините за детската миграция. За да се 

подобри закрилата на децата бежанци и мигранти от 

ключово значение е службите за предоставяне на 

убежище и службите за закрила на детето да работят в 

тясна връзка помежду си. 

 

Идентификация и достъп до процедура 
 

Адекватната идентификация на децата, и особено на 

непридружените деца, в контекста на миграцията 

определя достъпа им до права, както и спазването на 

приложимите процесуални гаранции. Властите в 

България продължават да разчитат основно на 

рентгенова снимка на китката, зъбите или ключицата, 

за да оборят твърдението, че търсещият закрила е 

дете, дори при липса на изрично съгласие на 

кандидата или неговия представител за провеждане 

на процедурата. Законопроектът за изменение и 

допълнение на Закона за убежището и бежанците 

(ЗУБ), публикуван за обществена консултация в края на 

2019, предвижда въвеждането на допълнителни 

механизми за защита при определяне на възрастта, 

както и на принципа на съмнение в полза на детето.       

От текста е видно, обаче, че медицинският преглед 

остава по подразбиране основен способ за 

определяне на възрастта, въпреки становищата на 

медици, че рентгеновото облъчване е инвазивно, не 

следва да се прилага без медицински показания и дава 

грешка от 2 години. Според добрите международни 

практики отговорните институции следва да разчитат 

основно на психо-социална оценка, която взема 

предвид и културните особености на търсещия 

закрила.    

След повторното свикване през април 2017 на 

експертна работна група за изготвяне на 

координационен механизъм при работа с 

непридружени деца бежанци, мигранти и търсещи 

закрила, оглавена от Държавната агенция за закрила 

на детето (ДАЗД), все още липсват утвърдени 

процедури за междуведомствено взаимодействие. 

Поради трудностите при настаняване на деца 

чужденци в социални услуги от резидентен тип, почти 

всички са насочвани към процедурата за предоставяне 

на международна закрила, която дава право на 

престой в центровете на Държавната агенция за 

бежанците (ДАБ), често без да се отчитат 

индивидуалните обстоятелства. Въпреки че 

непридружените деца са деца в риск по смисъла на 

Закона за закрила на детето (ЗЗД), ДАЗД и социалните 

работници запазват по-скоро представителни и 

контролиращи функции в хода на процедурата, вместо 

да поемат цялостното управление на случай. По този 

начин основната отговорност за децата, търсещи 

закрила, се измества от системата за закрила на детето 

към системата за предоставяне на убежище в 

противоречие с препоръките на ЕС децата в контекста 

на миграцията да бъдат третирани преди всичко като 

деца.   

Оценка на най-добрия интерес 
 

Липсва и единна оценка за най-добрия интерес на 

детето, която да е ориентирана към дългосрочно 

решение, като всяка институция изготвя такава за 

собствените си нужди. Към момента ДАБ изготвя 

вътрешна оценка по случая на непридружено дете, 

която обаче е по-скоро относима към условията на 

прием, а отдел “Закрила на детето” (ОЗД) често не 

провежда самостоятелно изслушване, освен ако не са 

налични извънредни обстоятелства или данни за 

насилие. Така оценката на най-добрия интерес във 

Фото: уебсайт на ВКБООН 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_906
https://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria
https://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria
https://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria
https://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria
https://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria
https://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria
https://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria
https://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4839
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4839
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4839
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4839
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4839
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4839
https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/age-determination-def.pdf
https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/age-determination-def.pdf
https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/age-determination-def.pdf
https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/age-determination-def.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58434#_ga=2.103420037.409570560.1516878974-895591832.1510663954
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58434#_ga=2.103420037.409570560.1516878974-895591832.1510663954
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58434#_ga=2.103420037.409570560.1516878974-895591832.1510663954
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4839
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4839
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4839
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връзка с качеството на производството по ЗУБ 

продължава да страда от следните недостатъци. ОЗД 

изготвя социален доклад, който се кредитира от ДАБ и 

съда като достатъчен, но само въз основа на 

проведеното интервю по молбата за международна 

закрила. Този доклад, също така, не разглежда 

специфичните форми на насилие над деца или риска 

от преследване при връщане на детето в страната на 

произход, а само сегашното му състояние в България. 

Ако детето е придружено от член на семейството, от 

друга страна, неговият интерес във връзка с връщането 

не се обсъжда с оглед уязвимостта като дете, а е 

прикрепен към общия случай на придружаващия 

възрастен. Такъв подход противоречи на препоръките 

на ЕСПОУ за оценка на най-добрия интерес на детето в 

хода на процедурата по закрила.     

Представителство 
 

Последният законопроект за изменение и допълнение 

на ЗУБ, който беше утвърден от Министерски съвет на 

1 юли 2020 г., предлага и промяна в режима на 

представителството на непридружени деца, търсещи 

закрила. По препоръка на Европейската комисия се 

въвеждат важни процесуални гаранции от Директива 

2013/32/ЕС във връзка с изискванията към 

експертизата и независимостта на представителя. 

Представителството, обаче, остава отговорност на 

кмета или упълномощено от него лице въпреки явната 

липса на капацитет в общините. След първия кръг 

обществени консултации, в който редица 

неправителствени организации, между които и ЦПП – 

Глас в България и Фондация за достъп до права – ФАР, 

отчетоха нуждата от промяна, ново предложение за 

текст на чл. 25 ЗУБ предвижда представителството да 

се поеме от адвокат от Националното бюро за правна 

помощ (НБПП). Остава опасението, че адвокатите от 

НБПП трудно ще съвместяват ангажиментите си по 

процедурата за предоставяне на международна 

закрила с по-широкия спектър представителни 

функции пред административни органи, в т. ч. 

социални, здравни и образователни. 

Примери за добри практики от други държави-членки 

на ЕС в сферата на представителството насърчават тази 

функция да е независима от адвоката или социалния 

работник по случая на детето и да се повери на 

специализирана организация. Целта е да се избегне 

конфликт на интереси, например, когато властите 

оспорват възрастта на търсещия закрила и достъпа на 

кандидата до права и услуги за деца. Както досегашния 

режим на представителство по ЗУБ, така и 

предложените промени, се отнасят само за 

непридружени деца, търсещи закрила. След промяна 

на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) 

от 2018 г., непридружените деца, които не 

кандидатстват за международна закрила или са 

получили окончателен отказ, се представляват в 

производствата по ЗЧРБ от служители на дирекция 

„Социално подпомагане“ (чл. 7а). Така на практика се 

обособяват отделни режими на представителство в 

зависимост от миграционния статут на детето и в 

разрез с принципа за недопускане на дискриминация. 

 

Прием и достъп до права 
 

Относно условията на прием на непридружени деца, 

ЗУБ постановява идентични елементи и градация със 

ЗЗД. С други думи, следва да се анализират и изчерпят 

възможностите за настаняване при близки и роднини, 

приемно семейство и резидентна грижа, преди да се 

стигне до хипотезата “други места за настаняване със 

специални условия за малолетни и непълнолетни 

лица”, която съдържа регистрационно-приемателните 

центрове (РПЦ) към ДАБ (чл. 29(10), ЗУБ). От средата на 

2019 г. Международната организация по миграция 

(МОМ) управлява защитени зони за непридружени 

деца в РПЦ София в сътрудничество с ДАБ и с 

финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“. Защитените зони несъмнено водят до по-

голяма сигурност и непрекъсната грижа за тази 

уязвима група деца, но не бива да се превръщат в 

опция за настаняване по подразбиране. За тази цел 

следва да се работи системно за развитие на 

капацитета на системата за закрила на детето в посока 

развитие на услуги за деца чужденци в общността. 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/eaaa4a881aec0164c225857a002d1bee?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/eaaa4a881aec0164c225857a002d1bee?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/eaaa4a881aec0164c225857a002d1bee?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/eaaa4a881aec0164c225857a002d1bee?OpenDocument
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https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical-Guide-Best-Interests-Child-EN.pdf
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5125
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5125
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5125
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5125
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https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-systems-children-deprived-parental-care-european-union;
https://www.aberlour.org.uk/services/scottish-guardianship-service/
https://www.aberlour.org.uk/services/scottish-guardianship-service/
https://www.aberlour.org.uk/services/scottish-guardianship-service/
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Водещите международни организации, ангажирани с 

проблемите на децата бежанци и мигранти, също 

насърчават да се избягва дългосрочното им 

настаняване в центрове за прием.    

Достъпът до редица права е силно ограничен за 

децата, които не са търсещи закрила и/или са с 

нерегулярен статут. Липсата на статут и лични 

документи възпрепятства възможността им да се 

възползват от образование, здравеопазване и ред 

услуги, на които те имат право. През 2019 г. промени в 

ЗЧРБ и правилника за прилагането на закона въведоха 

ограничен режим на регуларизация, който позволява 

легализирането на престоя до пълнолетие на 

непридружени деца с окончателен отказ на молбата за 

закрила и при невъзможност да бъдат върнати в 

страната на произход (чл. 28а). Промените предвиждат 

разрешеното пребиваване да може да се продължи и 

след навършване на 18-годишна възраст по 

хуманитарни причини, по преценка на властите. Към 

момента няма данни за непридружени деца, които да 

са получили такова разрешително за пребиваване, 

въпреки наличието на текущи случаи, към които 

мярката е приложима – включително такива, при които 

в момента на навършване на пълнолетие е приложена 

мярката принудително настаняване в център от 

затворен тип. Следва да се анализират по-

задълбочено и причините, поради които връщането на 

детето в страната на произход не може да се 

осъществи. Ако е налична реална заплаха от 

преследване, тежки посегателства или насилие, тези 

елементи трябва надлежно да се отчетат в последващо 

производство по предоставяне на международна 

закрила. 

Задържане 
 

Задържането на децата в контекста на миграцията в 

центрове от затворен тип, независимо дали пътуват 

сами или със семействата си, никога не е в най-добрия 

им интерес и е приложимо само като крайна мярка и 

за възможно най-кратък срок.  Макар задържането на 

непридружени деца в центровете от затворен тип към 

Дирекция “Миграция” да е забранено (чл. 44, ал. 9, 

ЗЧРБ), правозащитни организации отчитат, че 

продължава практиката това да се прави на базата на 

“прикрепяне” към случаен възрастен или грешно 

определяне на възрастта. Българският хелзинкски 

комитет посочва 135 подобни случая за 2019 г. Деца 

могат да бъдат задържани в центрове от затворен тип 

на ДАБ и като търсещи закрила с решение на 

председателя на ДАБ, като законът не предвижда 

максимален срок (чл. 45б, ЗУБ). Срокът за задържане 

на придружени деца по ЗЧРБ, от друга страна, е 3 

месеца, но без да има изискване, нито практика да се 

изготвя оценка на най-добрия им интерес или активно 

да се търсят алтернативни мерки за запазване на 

семейната цялост в общността. В тази връзка 

Комитетът по правата на детето на ООН приканва 

държавите „бързо и напълно да прекратят 

задържането на деца въз основа на имиграционния им 

статут“, както и да „приемат алтернативи на 

задържането, които отговарят на най-добрия интерес 

на детето.“ 

Препоръки 

▪Да се въведе мултидисциплинарна оценка на 

възрастта на децата бежанци и мигранти, като се 

вземат предвид културните особености на страната 

на произход. 

▪Да се въведе единна оценка на най-добрия интерес 

на детето, чрез която да се координира работата по 

конкретен случай. 

▪Да се въведе единен режим за представителството 

на непридружени и разделени деца в контекста на 

миграцията, който да осигурява експертна подкрепа 

и независимост без различно третиране на база 

миграционен статут. 

▪Да се развие капацитетът на системата за закрила 

на детето за водене на случаи на деца чужденци, 

както и за настаняването им в общността. 

▪Да се повиши чувствителността в процедурата по 

международна закрила спрямо специфичните 

форми на преследване и насилие срещу деца в 

различните страни на произход. 

▪Да се прекрати задържането на придружени и 

непридружени деца в контекста на миграцията, като 

се търсят активно и се прилагат приоритетно 

алтернативи за запазване на семейната цялост. 

Проект Бежанци Си Ви Ес - България и Каритас София 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58434#_ga=2.103420037.409570560.1516878974-895591832.1510663954
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58434#_ga=2.103420037.409570560.1516878974-895591832.1510663954
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
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Нов български университет пръв 
дава шанс на бежанци за висше 
образование 

 

Лилия Колова, НБУ 

Развитието на политическите процеси след Арабската 

пролет очерта тенденция за нестабилност в 

миграционните потоци, като в края на 2013 г. броят на 

потърсилите закрила в Република България значително 

нараства. 

На фона на бежанската криза в началото на 2014 г. 

програмите, предлагани на английски и френски език 

към Департамент „Политически науки“ в Нов 

български университет, се обединиха в инициативата 

да привличат слушатели от бежанските среди в 

България. Целта е бежанци, които са студенти в 

техните държави, преди да бъдат принудени да ги 

напуснат, да не губят академични навици с оглед 

бъдещето си развитие.   

Инициативата получава подкрепа от ръководството на 

НБУ и в пролетен семестър на академичната 2014/2015 

година първите четирима селектирани бежанци (в 

партньорство с ВКБООН) са записани за обучение, без 

да заплащат такса, със статут на свободни слушатели. 

В продължение се предприемат стъпки от 

ръководството на университета за финансово 

облекчение на кандидати за студенти с бежански и 

хуманитарен статут. Прието е решение студентите от 

трети страни с бежански и хуманитарен статут да се 

обучават с такса на стойност като български граждани 

и граждани от Европейския съюз. Така обучението във 

всички програми на университета става финансово 

достъпно. 

В периода 2014-2019 г. в Нов български университет са 

се обучавали 23-ма студенти с бежански и хуманитарен 

статут. Те са записани предимно в програмите, които 

се предлагат на английски език, в различните 

професионални направления. В годините 2017-2019 г. 

седем студенти приключват успешно своето 

образование с придобиване на диплома за 

съответната степен.  

 

 

 
От първо лице: Да обучаваш 
студенти бежанци 

 

Доц. д-р Мария Стамболиева, Център за 

изчислителна и приложна лингвистика, НБУ  

През 2014 г. като доброволец на Каритас, участвах в 

обучението на деца и млади хора от Интеграционния 

център за бежанци в ж.к. „Овча купел“, като 

преподавател по английски език. Признавам, че не 

започнах с големи очаквания, но бях приятно 

изненадана: повечето от моите ученици не бяха нито 

невежи, нито неграмотни, имаха и добра 

чуждоезикова подготовка. Същата година в Нов 

български университет подготвяхме стартирането на 

една от най-успешните ни филологически програми –  

„Приложни чужди езици за администрация и 

управление“, проектирана по модела на много 

успешни сходни френски програми. Обучението в 

програмата е на английски, което предполага добро 

входно ниво на владеенето на езика, а с над 1000 часа 

се изучава и втори чужд език (френски, немски, 

испански или руски). Програмата предлага 

разнообразни въвеждащи курсове в области, свързани 

с администрацията и управлението, информатиката, 

компютърно-подпомогнатия превод. Целта ѝ е да 

подготви многоезични и компютърно грамотни 

преводачи с добро разбиране на специализираната 

професионална област на администрацията и 

управлението или офис администратори/мениджъри, 

владеещи два или три чужди езика. Още по време на 

кандидатстудентската кампания за учебната 2015/2016 

г. стана ясно, че програмата ни ще стартира успешно, 

при това не само с български, но и с чуждестранни 

студенти. Започнах да обмислям и как да помогна на 

млади хора, получили бежански статут, да продължат 

образованието си в нея. 

 
Фото:Проект Бежанци Си Ви Ес - България и                                    

Каритас София 
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Трябваше, първо, да разберем дали сред бежанците 

ще има интерес към такава програма и дали ще 

намерим подходящи кандидати; в случай че намерим 

кандидати, трябваше да потърсим възможности за 

финансова помощ. Първата задача се оказа 

сравнително лесна и за нея получихме подкрепа както 

от местни администратори, така и от имигрантски 

организации. Десетина кандидати се явиха на 

интервю, а шестима от тях (четири дами и двама 

младежи) показаха необходимата предварителна 

подготовка.  Намирането на финансовата подкрепа 

обаче се оказа много трудна задача – нито една от 

институциите и организациите, към които се 

обърнахме, не предложи помощ. Бяхме почти 

изгубили надежда, но стана чудо: няколко седмици 

преди началото на учебната година, подкрепата дойде 

от настоятелството на НБУ в лицето на изпълнителния 

ни директор д-р Георги Текев. Едногодишни стипендии 

бяха отпуснати за всичките шестима младежи! 

Студентите ни бежанци имаха доста различна 

академична съдба. Един от студентите, при това най-

будният, регистрира едно-две участия в обучителната 

ни платформа Moodle NBU, но нито един път не се 

появи на лекции. Още в средата на първия семестър 

изгубихме следите му и оттогава не сме се чували с 

него. Другият господин завърши успешно първия си 

семестър, но после си намери добре платена позиция 

в софтуерна фирма и постепенно отпадна от 

програмата. Когато последно го видях, беше 

финансово стабилен, беше успял да се събере отново 

със съпругата си (която беше останала в Сирия) и 

изглеждаше удовлетворен от живота. 

Четирите дами се оказаха по-дисциплинирани и 

ученолюбиви. През първите семестри редовно 

посещаваха часовете и имаха добра успеваемост. 

Повишиха нивото си на владеене на английски език и 

добиха базови умения по избрания втори чужд език.  

 

 

 

 

 

 

През втората си година и четирите си намериха 

подходящи позиции в кол-центрове или частни фирми, 

а една от тях, си намери и съпруг. Тя е вече щастлива 

майка, но ни уверява, че ще се върне да завърши 

обучението си. Друга от дамите замина за Германия 

със съпруга и сина си. Дано часовете по немски да са ѝ 

били от помощ. Най-младото момиче успешно 

завърши четири семестъра, след което я загубихме за 

една година. Миналата година се появи отново и се 

записа в пети семестър. 

Можем да се похвалим и с една история с безспорно 

щастлив край. Една от дамите, феминистка и бунтарка, 

беше избягала от Сирия със сина си без надежда 

някога да може да се върне, демонстрира голяма 

амбиция и сила на волята. Усилията ѝ през първите 

четири семестъра ѝ позволиха да се класира за 

мобилност по програма Еразъм + и да се обучава един 

семестър в Университета в Екс-Марсилия, Франция. 

Преди месец студентката успешно положи държавния 

си изпит и защити магистърска теза „Езиковите 

технологии в превода“. Тя е първата студентка, 

завършила програмата! 

Усилията ни за привличане на млади бежанци в една 

от бакалавърските програми на НБУ не се увенчаха с 

невиждани академични постижения, но в никакъв 

случай не завършиха с провал. Приетите в програмата 

ни млади хора получиха възможността да се обучават 

със свои връстници в една гостоприемна, подкрепяща 

и интернационална среда. Получената добра 

подготовка по английски и втори чужд език им осигури 

подходящи работни места. Часовете по български език 

за чужденци, както и контактите с български студенти, 

безспорно помогнаха за по-лесното им интегриране в 

новата среда. А БП „Приложни чужди езици за 

администрация и управление“ с радост ще посрещне 

нови студенти с бежански статут и ще ги подкрепи в 

процеса на интеграция в страната и ЕС. 

 

 

 

 

 

 

Фото: Николай Стаков, Motif Media 
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Среща със студенти от Сирия и 
Афганистан 

 

Едва 3% от бежанците в света имат достъп до висше 

образование. Проблемите са разнообразни: усложнен 

достъп до училищно образование, финансови 

трудности, липса на оригинални дипломи, езикова 

бариера и т.н. Тези предизвикателства стоят и пред 

бежанците в България. Представяме ви петима 

амбициозни младежи, съумели да преодолеят всички 

препятствия, за да бъдат днес студенти в престижни 

български висши училища.  

 

Абдула Кожа Мохамад e на 29 г., от Сирия. Той е 
магистър по дентална медицина от Медицински 
университет – Пловдив. Дипломира се през 2019 г. 
след шестгодишен курс на редовно обучение.  
 
 

Защо избра тази програма? 
- Светът на медицината е огромен и вълнуващ. 
Исках хубава професия, която ще ме измъкне от 
трудностите след напускането на дома. Всички 
знаем, че добрата диплома може да спаси човека. 
 

Какво е най-вдъхновяващо за теб в университета? 
- Нашият университет дава шанс за обучение на 
хора от много различни страни. През изминалите 
шест години, чрез всички разговори и общи 
преживявания научих толкова много и осъзнах, че 
медицината е безценна за всяка една точка от 
света. 
 

 

Кое е най-голямото предизвикателство за теб 
като студент? 
- За мен беше трудно да се справя с учебния 
материал, без да пропусна година, защото след 
напускането на Сирия ми се искаше да правя всичко 
едновременно – да уча, работя, спортувам, да се 
срещам с приятели. 
 

Ще ни разкажеш ли някой вълнуващ спомен от 
общите ти преживявания с колегите? 
- За мен вълнуващо е, че срещнах нови хора, 
приятели, които посетих в техните държави, в 
техния дом и някак бързо почувствах, че сякаш ги 
познавам от детството си. 
 

С какво искаш да се занимаваш след завършването 
си? 
- Засега специализирам и работя, за да мога да 
реша къде и какво точно искам да правя – дали да 
съм общопрактикуващ стоматолог или да се 
специализирам в дадена област. 
  
 
 

 
 

Езедин Ноа е на 27 г., от Сирия. Той е бакалавър по 
бизнес мениджмънт и предприемачество от Нов 

български университет. Дипломира се през 2020 г. 
след четири години редовна форма на обучение. 
  

Защо избра тази програма? 
- Програмата дава възможност за развиване на 
управленски качества – меки умения, но и 
професионална подготовка в много направления. 
Вярвам, че ще ми позволи да намеря високоплатена 
работа. 
 

Какво е най-вдъхновяващо за теб в университета? 
- Усещането, че се образовам и развивам. Вълнувам 
се за новите стъпки, които ми предстоят. 
 

Кое е най-голямото предизвикателство за теб 
като студент? 
- Основната трудност беше езикът на 
програмата – български. Доброто разбиране по 
време на лекции и успешното вземане на изпити 
беше предизвикателство. Много се срамувах да 
отговарям на въпроси и да говоря пред хора през 
първите две години. 
 

Ще ни разкажеш ли някой вълнуващ спомен от 
общите ти преживявания с колегите? 
- Не се сещам за такъв. 
 

С какво искаш да се занимаваш след завършването 
си? 
- Към момента се готвя за полагането на два 
международно признати изпита по английски 
език: GMAT и IЕLTS. Бих искал да продължа 
обучението си в изтъкнати колежи в Европа. 
 
 

Нарт Харун е на 29 г., от Сирия. Студент в Технически 
университет – София, филиал в Пловдив. Записан е в 
бакалавърска програма по Индустриално 
инженерство и през октомври започва своята 
четвърта година на обучение в редовна форма.  
  

Защо избра тази програма? 
- Защото обичам да се занимавам с техника от 
всякакъв тип. 
 

Какво е най-вдъхновяващо за теб в университета? 
- Усещането, че инвестираш в бъдещето си. 
 

Кое е най-голямото предизвикателство за теб 
като студент? 
- Обучението на чужд език. 
 

Ще ни разкажеш ли някой вълнуващ спомен от 
общите ти преживявания с колегите? 
- Нямам такъв 
 

С какво искаш да се занимаваш след завършването 
си? 
-Бих искал да си намеря работа по специалността 
и да завърша и магистърска програма. 
  
 
 

Али Хадж Али е от Сирия. Студент в Университета по 
архитектура, строителство и геодезия. Записан е в 
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магистърска програма по Архитектура и през 
октомври започва своята трета година на обучение. 
  

Защо избра тази програма? 
-Защото обичам да рисувам и ми се иска да оставя 
нещо красиво на света. 
 

Какво е най-вдъхновяващо за теб в университета? 
- Харесвам всичко в обучението: планирането, 
рисуването, дизайна, творческия поглед. Вълнува 
ме съчетанието между изкуство и практичното 
му прилагане при строенето на сграда. 
 

Кое е най-голямото предизвикателство за теб 
като студент? 
- Много се затруднявам с научната терминология 
на български език. Често не ми достига време да 
науча всичко. 
 

Ще ни разкажеш ли някой вълнуващ спомен от 
общите ти преживявания с колегите? 
- Аз много обичам колегите си и преподавателите 
си. Изкарал съм много хубави мигове с тях. Трудно 
е да посоча един. 
 

С какво искаш да се занимаваш след завършването 
си? 
- Бих искал да започна да създавам свои проекти, 
които да са в услуга на човечеството. 
 

 

Силсила Махбуб е на 25 г., от Афганистан. Студентка в 
Нов български университет, дистанционна форма на 
обучение, в специалност „Счетоводство“. Стартира 
своята втора академична година през октомври. 
  

Защо избра тази програма? 
- С мисълта да имам хубава работа един ден. 
 

Какво е най-вдъхновяващо за теб в университета? 
-Аз обичам да уча. В моята държава също бях 
студентка. Сега ми се иска да науча много нови 
неща. 
 

Кое е най-голямото предизвикателство за теб като 
студент? 
-Притеснявам се, че няма да бъда достатъчно 
добре приета от общността, или поне не толкова 
бързо. 
 

Ще ни разкажеш ли някой вълнуващ спомен от 
общите ти преживявания с колегите? 
-Нямам такава история, защото много рядко 
виждам колегите си. Ние учим онлайн. 
 

С какво искаш да се занимаваш след завършването 
си? 
- Бих искала да работя в сферата, в която се 
обучавам в момента. Надявам се да продължа и 
обучението си – в магистърска програма, а защо 
не и по-натам. 
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Академичнти хоризонти 
 

 
Възможности за развитие и 
обучение 

 

Нова магистърска програма „Защита на основните 

права“, Юридически факултет, Софийски 

университет, академична година 2020/2021, срок на 

обучение: 2 семестъра, форма на обучение: редовна 

Програмата е насочена към задълбочено изучаване на 

основните права и допринася за формиране на 

практически умения за тяхната ефективна защита. Тя 

предлага задълбочено професионално обучение, 

което стъпва на балансирано съчетаване на 

теоретичен анализ и практическа насоченост. 

Програмата е подготвена както за магистрантите с 

юридическо образование, така и за завършили 

бакалавър в сходни дисциплини (международни 

отношения; администрация и управление; 

политически науки; икономика; социология, 

aнтропология и науки за културата; обществени 

комуникации и информационни науки; социални 

дейности). Повече информация може да се намери на 

следния линк. 

  

 Възможности за публикуване 
 

▪The Routledge Handbook of Refugee Narratives предлага 

възможност за публикуване на статия в антология от 

академични есета, които разглеждат наративите, които 

бежанците разказват на, за и относно себе си. 

Антологията предвижда да включи разнообразие от 

жанрове: художествена литература, автобиография, 

проза, поезия, графика, романи, филми, фотография, 

пърформанси, социални медии. Разнообразието от 

теми ще бъдат организирани около три ключови 

форми - разказване на истории, свидетелства, 

(авто)етнография - и четири ключови теми - памет (и 

забравяне), човешки права (и техните ограничения), 

преминаване на граници (и национални държави) и 

картографии (на разселване и диаспора). Краен срок за 

подаване на абстракти: 30 септември 2020 г. 

▪Forced Migration Review отправя покана за 

публикуване на статии, свързани с психичното здраве 

и психосоциалната подкрепа (MHPSS). Този брой ще 

бъде публикуван през  февруари 2021 г. и търси кратки, 

ориентирани към практиката материали, които 

представят анализ, уроци и добри практики с голямо 

значение по темата. За повече информация, моля, 

кликнете тук. Краен срок: 19 октомври 2020 г. 

▪Local dimension of children’s migrations and its impact on 

EU integration policy: Възможност за участие в 

международна конференция на тема „Местни 

измерения на детските миграции и влиянието им върху 

интеграционната политика на ЕС“, която ще се проведе 

в Краков, Полша, 4-5 декември 2020. 

Изследователският консорциум в рамките на Хоризонт 

2020 проекта MiCreate приветства теоретични и 

приложни разработки по темите на интеграцията на 

децата мигранти, включително и децата бежанци в 

местните европейски общности. Срок за подаване на 

абстракти за статии: 20 октомври 2020 г. 

▪Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Partner of the 

MSCA InSPIREurope Supporting Researchers at Risk Project: 

Eкипът на AUTh, партньор на InspirEurope: Подкрепа на 

изследователите и учени в риск организира семинар 

на 30 септември 2020 г. в Солун, Гърция (място: Център 

за разпространение на научни изследвания на 

Университета Аристотел - KEDEA). Семинарът има за 

цел да повиши обществената осведоменост в Гърция и 

в съседните на нея страни за възможностите и 

подкрепата, които се предоставят на изследователите 

в риск, както и да обсъди ефективни начини за 

подпомагането им, за да продължат своята 

академична и професионална кариера в безопасна 

работна среда на територията на Европа. За 

постигането на тези цели семинарът ще събере 

академици, представители на висшите училища, 

неправителствени организации, представители на ЕС, 

Фото:Проект Бежанци Си Ви Ес - България и                                    

Каритас София 

 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/yuridicheski_fakultet/zaschita_na_osnovnite_prava
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2020/08/20/the-routledge-handbook-of-refugee-narratives
https://www.fmreview.org/mental-health
https://www.fmreview.org/mental-health
http://interkulturalni.pl/strona.php?grupa=441&fbclid=IwAR1qUxqOF9Ae0bDUUv-ZoePcROcDLpyXg-cke-ggGMNrjqm7NHrA0tJf3UA
http://interkulturalni.pl/strona.php?grupa=441&fbclid=IwAR1qUxqOF9Ae0bDUUv-ZoePcROcDLpyXg-cke-ggGMNrjqm7NHrA0tJf3UA
https://inspireurope.auth.gr/en
https://inspireurope.auth.gr/en


  

 

39 Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“  03/2020 

Бежанците: днес и утре 

представители на професионални и индустриални 

асоциации и изследователи в риск. Ще се обменят опит 

и информация за съществуващите програми за 

подкрепа и финансиране на добри практики и 

насърчаването на сътрудничеството в цяла Европа в 

подкрепа на изследователите в риск. Официалният 

език на работилницата е английски. Поради 

ограниченията на COVID-19 семинарът ще се проведе в 

хибридна форма (физическо присъствие и онлайн). 

Подробности за програмата може да намерите тук. 

 Актуални книги по темата 
 

Unangst, L.Ergin, H., Khajarian, A. DeLaquil, T. and H. de 

Wit (eds.) (2020) Refugees and Higher Education. 

Transnational Perspectives on Access, Equity, and 

Internationalization. 

Книгата прави интердисциплинарен прочит върху 

подхода на един американски университет към 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 изучаване на политиките, практиките и опита, 

свързани с висшето образование на студенти бежанци. 

Фокусът е не само върху образованието на бежанците 

като въпрос на достъп и справедливост, но и върху този 

феномен, видян през призмата на 

интернационализацията. Какви компетенции се 

изискват сред университетски преподаватели и 

персонал, приветстващи студенти с бежански 

произход в техния институционален контекст? Как по 

нов начин може да се разглежда „дистанционното 

обучение“? Тези предизвикателства и възможности за 

институционално развитие са внимателно разгледани 

от авторите по темите за образователното лидерство, 

социалната работа, разработване на учебни програми 

и самото висше образование. Те разглеждат ключови 

световни региони и подтеми, вариращи от онлайн 

обучение в бежански лагери до бразилски и 

колумбийски отговори на възникващата криза във 

Венецуела. Книгата предлага изчерпателен, 

мултидисциплинарен преглед на проблемите на 

обучението на бежанците по света . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото:Проект Бежанци Си Ви Ес - България и                                    

Каритас София 

https://sucre.auth.gr/en/inspireurope/conference
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Lisa+Unangst
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Lisa+Unangst
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Lisa+Unangst
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Lisa+Unangst
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Lisa+Unangst
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Нова рубрика: Из опита на 
европейски университети 

 

 

„Уикенд програма за бежанци и 
търсещи закрила“  в 
Централноевропейския  
университет, Будапеща 

 

Централноевропейският  университет (ЦЕУ) 

разработва и предлага уикенд програма за бежанци и 

търсещи закрила по инициативата за отворено 

обучение OLIve-WP. Програмата предоставя набор от 

мерки за интеграция на бежанците и търсещите 

закрила в академичната сфера или на пазара на труда. 

OLIve-WP предлага часове по английски на различни 

нива, академични курсове за подпомагане на 

подготовката на студентите за университета, както и 

редица други курсове, предназначени да предоставят 

кариерни и застъпнически умения, така че бежанците 

и търсещите закрила в Унгария да могат да участват в 

дебата за условията на тяхната интеграция.    

Програмата OLIve-WP се провежда в рамките на един 

ден седмично, обикновено от 10:00 до 17:00 ч. в 

събота. Бежанци и търсещи закрила получават 

студентски карти за посетители и имат достъп до 

всички услуги, предоставяни от университета, като 

библиотеката и компютърните зали. Програмата 

следва академичния календар на ЦЕУ и за учебната 

2018-2019 г. се провежда между февруари и юни. За 

този срок програмата има три фази - академична, 

застъпническа и кариерна. Академичната фаза е 

предназначена за студенти, които планират да 

кандидатстват за висше образование в Унгария или в 

други страни. Курсовете се фокусират върху конкретни 

теми, като например общество и култура, политика и 

история, академични умения, включително 

академичен английски. Провеждат се и тематични 

семинари по теми, свързани с международната 

политика. Застъпническата фаза е за студенти, които 

искат да научат повече за застъпничеството, свързано 

с различни социални проблеми. Те научават как да 

управляват и организират проекти и дейности и имат 

възможност да работят с опитни застъпници. 

Курсовете включват разработване на медийни 

материали, развиване на комуникационни умения, 

усвояване на английски език и термини в сферата на 

застъпничество, както и семинар с представители на 

гражданското общество. Кариерната фаза е насочена 

към студенти, които не желаят да продължат 

академичното си образование, а искат да станат част от 

пазара на труда. Тя включва работа с кариерен 

професионалист относно професионалната биография 

на студента, развиване на компютърни умения и 

умения за устно и писмено представяне, управление 

на финанси и координация на проекти.                                                                       

Програмата приема около  45 - 50 студенти всеки 

семестър, изпълнява се в три последователни сесии 

през учебната година, като обикновено около 

половината от студентите продължават към следващия 

етап. Участниците получават сертификат, показващ 

успешното завършване на програмата.                                                                                                                                                                          

ЦЕУ получава съфинансиране по „Erasmus + на ЕС за 

програмата OLIve-WP. Проектът се координира от екип 

от пет човека, но разчита и на доброволческа работа на 

студенти, преподаватели и служители на ЦЕУ. 

Преподавателите и асистентите по английски език  са 

платени. ЦЕУ е частен университет и прилагането на  

подобна програма е по-лесно, отколкото би могло да 

бъде в унгарски държавен университет. 

Редица студенти на програмата OLIve-WP получават 

достъп до висше образование, до магистърски 

програми на ЦЕУ, Университета в Дебрецен, 

Университета Сент Ищван и до докторантски програми 

(Университета Сент Ищван). Кариерното обучение като 

цяло подобрява достъпа на студентите до пазара на 

труда. Студентите успяват по-лесно да си намерят 

работа, отговаряща на тяхната квалификация. Друг 

важен резултат от програмата е „износът“ към други 

европейски университети. Като част от консорциума 

„Еразъм+“, програмата OLIve се изпълнява и във 

Виенския университет и в Университета на Източен 

Лондон. Съботните сесии на OLIve-WP довеждат и до 

разработването на подготвителна програма за 

редовно висше образование, наречена OLIve-UP. 

За да помогне на други университети да създадат 

подобни програми, OLIve-WP публикува „Ръководство 

за добри практики“ (Best Practices Manual). 

 

https://olive.ceu.edu/
https://olive.ceu.edu/sites/olive.ceu.edu/files/attachment/basicpage/80/bestpracticesmanualreis2folive.pdf
https://olive.ceu.edu/sites/olive.ceu.edu/files/attachment/basicpage/80/bestpracticesmanualreis2folive.pdf
https://olive.ceu.edu/sites/olive.ceu.edu/files/attachment/basicpage/80/bestpracticesmanualreis2folive.pdf
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„Добри практики за интеграция на бежанци чрез 

образование и култура“ 

Д-р Кина Събева, Български съвет за бежанци и 

мигранти 

Инициативата нa Централноевропейския 

университет е част от разработения от Българския 

съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и публикуван 

през август сборник „Добри практики за интеграция 

на бежанци чрез образование и култура“. 

Изданието е по проект „Застъпничество за 

интеграция на бежанците в България“, финансиран 

от Върховния комисариат на ООН за бежанците. 

Сборникът е компилация и представя успешни 

проекти, дейности и инициативи за интеграция на 

бежанци чрез образование и култура в страни от 

Европейския съюз. Публикуването им цели да 

насърчи обмена на знания и идеи сред експерти, 

практици и бенефициенти. 

Представените добри практики са доказано 

успешни и устойчиви и могат да бъдат използвани 

като отправна точка при планиране и 

кандидатстване по европейски и национални 

фондове и програми. 

Редакционната колегия на Европейския уебсайт за 

интеграция (EWSI) сподели информация и снимков 

материал  от поддържаната най-голяма колекция на 

добри практики за интеграция и оказа съдействие 

на БСБМ за подготовката на настоящия сборник. 

Ръководен принцип на БСБМ при подбора на 

добрите практики е тяхното реализиране и 

прилагане да бъде от полза както за бежанците, така 

и за местното население. 

Изданието е налично 
онлайн, можете да 
получите печатна версия 
като се свържете с екипа на 
БСБМ на 
bgrc@bulrefcouncil.org. 

„Университетски коридори за 
бежанци“ или възможността за 
получаване на висше образование като 
безопасен и законен път за интеграция: 
вдъхновяващ пример от Италия 

Единадесет университета в Италия, заедно с ВКБООН, 

италианското Министерство на външните работи, 

Каритас и други организации се обединяват през 2020 

г., за да дадат възможност за получаване на висше 

образование на студенти бежанци чрез инициативата 

„университетски коридори“. Проектът се нарича 

„Университетски коридори за бежанци“ (University 

Corridors for Refugees (UNI-CO-RE)) и включват 

университетите в Болоня, Флоренция, Милано, Падуа, 

Перуджа, Пиза и други. За Университета във 

Флоренция инициативата е продължение на пилотен 

проект от 2019 г., в който участват два университета и 

6 студенти. През новия етап на програмата се 

предвижда стипендията да включва двугодишно 

обучение и интеграция в университетския живот и с 

подкрепата на мрежа от местни партньори. 

Университетът във Флоренция ще участва в програмата 

с две стипендии, за които бежанците ще кандидатстват 

и ще бъдат оценявани на базата на мотивация и 

качества. Представителят на ВКБООН в Италия 

обяснява важността на новата програма, която не само 

дава безопасен живот в Италия на младите хора, но и 

възможност да развият своите таланти и с тях да имат 

шанс и да допринасят в страната, която ги е приютила. 

Само 3% от бежанците в световен мащаб имат достъп 

до висше образование. Целта на ВКБООН е до 2030 г. 

да постигне 15% ниво на записване на бежанци в 

програми за висше образование в приемащи и трети 

страни. Агенцията на ООН за бежанците също усилено 

работи да увеличи безопасните коридори, които 

отчитат специфичните нужди и законовите стремежи 

на бежанците. 

Източник: 

https://www.infomigrants.net/en/post/25436/italy-11-

universities-to-help-refugee-students 

https://bcrm-bg.org/wp-content/uploads/2020/08/GoodPractices2020_BCRM.pdf
mailto:bgrc@bulrefcouncil.org
https://www.infomigrants.net/en/post/25436/italy-11-universities-to-help-refugee-students
https://www.infomigrants.net/en/post/25436/italy-11-universities-to-help-refugee-students
https://www.infomigrants.net/en/post/25436/italy-11-universities-to-help-refugee-students
https://www.infomigrants.net/en/post/25436/italy-11-universities-to-help-refugee-students
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Потрети на бежанци: 
Афганистанската учителка 

Салеха Наими 
 

 

Подобряването на политическото и 
икономическо развитие на една страна 
зависи от нивото на образователната 
система 

 

Салеха Наими e от Кабул, от етническата група на 

таджиките в Афганистан. В България е от 2016 г. заедно 

с по-малката си дъщеря Бехища, която е на 22 години, 

има един син в Холандия и по-голяма дъщеря, която е 

доктор в Афганистан.  

 

Салеха притежава 35 годишен стаж като учител по 

математика в Афганистан и Пакистан, като 12 години е 

била директор на училище в Пакистан. Заедно с това е 

работила в Комитет по опазване на човешките права и 

най-вече правата на жените в Афганистан. Това е една 

от основните причини да напусне родината си: „В 

Афганистан жените не могат да работят толкова 

лесно, затова се наложи да напуснем. Част от моята 

работа бе да пътуваме из селата в провинцията и 

да информираме жените за техните права. Голяма 

част от тях са неграмотни, не знаят да четат и да 

пишат. Жените ни приемаха много добре, но в едно 

патриархално общество, това нямаше как да се 

възприеме добре от мъжете. Например, според 

исляма жената има право на образование, но това се 

отрича от по-голямата част от мъжете в 

страната. Започнаха заплахи срещу нас и затова се 

наложи да бягаме. Още повече, че бяхме сами жени, 

аз и дъщеря ми. Тук също сме сами, но е различно. Да 

си сама жена в Афганистан, никак не е безопасно“. 

Независимо от заплахите за отвличане от талибаните, 

Салеха счита работата си за успешна, защото е успяла 

да накара известен брой жени да се замислят за начина 

си на живот, а някои дори да излязат и да гласуват. 

Щом пристига в Харманли, Салеха отваря 

афганистанското училище за децата, търсещи 

международна закрила в регистрационно-

приемателния център. Заедно с дъщеря си се опитват 

да се съберат със сина й в Холандия, но получават 

отказ, поради факта, че тук тя е активна и ръководи 

училище. По това време дъщеря й Бехища също работи 

за Каритас. Холандия счита, че България предоставя 

добри условия за живот и отказва да разгледа молбата 

й за международна закрила. След отказа от 

холандците, Салеха и Бехища получават хуманитарен 

статут в страната ни. 

Броят на бежанците през 2016-2017 г. е доста по-голям 

и съответно нуждите и проблемите им са много 

повече. Първата година Салеха ръководи училището 

със собствени средства, без заплата, след което 

ВКБООН започва да го финансира и да го подкрепя: 

„Виждах как децата се биеха на двора, жените се 

караха. Така реших да направя училището и да 

започна да ги обучавам, за да са заети. Имаше много 

деца, които не знаеха как да пишат и четат на 

собствения си език, тъй като не са ходили изобщо на 

училище в Афганистан. А дори някои от тях да са 

посещавали училище, образованието на много места 

в провинцията не се взема насериозно. Например, в 

Кабул нещата са по-различни. Там има хора, които 

водят по-модерен начин на живот, които се 

опитват да имам по-висок стандарт на живот. Но в 

провинцията и по селата, положението е различно, 

там по-голяма част от населението е неграмотно. 

Много от момчетата, които влизат в Европа и 

България, са именно от тези места, но казват, че са 

от столицата. Голяма част от тях нямат никакви 

образователни навици. Мислят си, че животът в 

Европа е лесен и тук има свобода за всичко – алкохол, 

цигари, жени. Но не си дават сметка, че тази свобода 

си има цена и тя е да си отговорен“. Салеха допълва, 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 
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че правителството в Афганистан също носи вина за 

неграмотността на населението, тъй като там 

образованието не е задължително, както е в България. 

„Политическата ситуация в Афганистан е трагична 

от десетилетия. Тук в момента има протести и вие 

си мислите, че това е много тежко положение. Факт 

е, че има защо да се гневят българите, но 

ситуацията не може да се сравни с това, което се 

случва в Афганистан.“ 

В момента Салеха и дъщеря й Бехища са в София. 

Салеха се опитва да научи български език, като вече е 

преминала успешно ниво Б1. Същевременно търси 

нови възможности, като например това да отвори 

малък бизнес за конфекция (рокли) заедно с друга 

нейна сънародничка. Тази инвестиция обаче изисква 

наемане на магазин, плащане на наем, което се оказва 

предизвикателство и без допълнителна подкрепа не 

би било никак лесно да се случи.  

Що се отнася до образованието в България и 

възможностите, които се предлагат на лицата, търсещи 

и получили международна закрила, Салеха е на 

мнение, че е необходимо да има отделен клас за 

децата бежанци, след което те да се смесят с 

останалите ученици. Но за да се случва нещата 

максимално ефективно, държавата трябва да 

предостави закрила. Без нея бежанците няма как да  

имат спокойствието и мотивацията да се развиват и да 

полагат усилия в България.  

За преподавателите в университетите Салеха споделя: 

„Имам усещането, че не им е лесно, че имат 

трудната задача да дават много, без да получават 

достатъчно. Не мисля, че нивото на образование в 

България е много високо. Това не е проблем само 

тук,но и в други страни. В Афганистан учителите и 

лекарите не са платени добре и това се прави 

умишлено. Когато караш един учител да се бори за 

оцеляването си, той няма достатъчно сили да се 

съсредоточи върху подготовката, за да предостави 

едно качествено преподаване. Това е работа, която 

изисква много себеотдаване. Без да е добре 

обезпечена и заплатена, няма как да е качествена. И 

най-важното – подобряването на политическото и 

икономическо развитие на една страна зависи от 

нивото на образователната система.“ 

Салеха продължава пътя и живота си в България, като 

има за цел да запише дъщеря си във висше училище. 

„Не се ли създават нови възможности за образование 

на повече млади хора, няма как да очакваме да има 

професионалисти, на които да разчитаме за 

решенията на каквито и да са проблеми и 

предизвикателства – национални, регионални или 

глобални“. 

Фото: Николай Стайков, Motif Media 



44 Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“  03/2020 

Бежанците: днес и утре 

Поглед към съседите 

Бежанците в Република Сърбия: между 
правния вакуум и липсата на 
перспектива за усядане 

Три характеристики за ситуацията на търсещите и 

получилите международна закрила в Република 

Сърбия се открояват като сходни с тези в Република 

България: 1) транзитният облик на страните – потокът 

от преминаващи по Балканския маршрут с цел 

страните от Западна Европа и малко оставащи 

определят Сърбия като транзитна страна; 2) 

концентрацията на търсещи международна закрила и 

мигранти, които са съсредоточени в столицата Белград 

и настанени в центровете в малки населени места в 

близост до границите с България, Северна Македония, 

Хърватия, Унгария; 3) активната роля на организациите 

от гражданския сектор при предоставяне на правни и 

интеграционни услуги. Отвъд тези прилики има и 

големи разлики, като първите две, които имат 

отношение към разглежданата тема, са: 1) Сърбия е 

пост-конфликтна страна и все още се усеща 

наследството на войните в бивша Югославия; и 2) 

страната не е член на Европейския съюз. В тази кратка 

статия повече за спецификите на контекста в Сърбия 

обяснява Боян Стоянович, правен експерт от 

Белградския център за човешки права (БЦЧП)1. 

Анализът се позовава и на информативните доклади, 

които Центърът регулярно публикува. 

Още първото посочено по-горе сходство се обяснява с 

национална специфика. В Република Сърбия 

търсещите закрила се разделят в две категории – тези, 

които имат намерение да подадат молба за 

международна закрила, и хората, които реално 

подават молба за закрила. За 2019 г. статистиката, 

която е дадена в годишния доклад на AIDA2, показва, 

че 12 937 са „изразили намерение да подадат молба за 

1Белградският център за човешки права е партньор на 
ВКБООН от 2012 г., като няколко екипа работят в сферата на 
правната помощ по време и след процедурата за 
получаване на статут, интеграция в сръбското общество, 
един от екипите работи на терен в центровете. Всяка година 
публикуват и 4 доклада, които могат да бъдат намерени на 
сайта на центъра: http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-
lat/ 

убежище в Сърбия“, а реално подалите са 252 души. 

Боян Стоянович обяснява: „Ако искаш да бъдеш 

настанен в център, трябва да заявиш намерение да 

станеш търсещ закрила в Сърбия, за да можеш да 

получиш регистрационен сертификат. Затова 

много хора изразяват намерение, но не 

кандидатстват за статут. Това може да даде 

отговор на малкия брой статути“. А предоставените 

статути за 2019 г. са общо 26 на брой – 13 бежански и 

13 субсидиарни, които са и двата основни статута на 

закрила, които предоставя Република Сърбия, както и 

временна закрила при ситуация на масово наплив на 

разселени хора. Те са регламентирани в Закона за 

убежище и временна закрила от 2018 г. (Закона за 

убежище), като бежанският статут дава разрешение за 

5-годишен престой на пребиваване, а субсидиарният –

една година. Попитан дали ниският брой

предоставени статути са тенденция през годините,

Боян Стоянович отговаря: „Първият Закон за

убежището е от 2008 г., нов закон за убежището

има от 2018 г. , за 10 години през страната са

минали около 1 милион бежанци и има получени по-

малко от 200 статута”3.

Няколко са посоките, в които може да се търси 

обяснение на тази ситуация и първата е системата: 

„Има проблеми в системата – правни пропуски – вие 

можете да дойдете, да сте на сигурно място, но 

нищо повече от това, защото законът не 

предвижда да се кандидатства за гражданство; 

също няма последователност при вземането на 

решенията; например, в една ситуация на 

непридружено малолетно дете от Афганистан 

веднъж молбата може да е положителна и след 

няколко месеца по-късно – друг човек в същата 

ситуация – негативна. Зависи от страната на 

произход, но явно и от служителите в Службата за 

убежище (Asylum Оffice)4. Има ситуации, в които и 

бежанци от Сирия не получават статут. Няма 

последователност в практиката дори когато става 

дума за молби на сирийци“. Един от големите 

2Asylum Information Database, докладът за Сърбия е изготвен 
от Белградския център за човешки права:  Kovačević, Nikola 
(2020) Country Report: Serbia. 2019 Update. AIDA. Belgrade 
Centre for Human Rights.  
3 156 за периода 2008-2019 г. по доклада на AIDA за 
Република Сърбия за 2019 г. (Kovačević, 2020:15). 
4 Звено на  Министерство на вътрешните работи. 

http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/
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Графика 1: Молби за закрила и предоставени статути през 2019 г. 
Източник: Служба за убежището по Kovačević, 2020 

пропуски, на които правният експерт обръща 

внимание, е невъзможността да се кандидатства за 

сръбско гражданство и липсата на перспектива и 

възможност, макар и малкото получили статут да 

плануват бъдещето си в страната. Друга причина за 

липсата на перспектива за усядане в Сърбия е, че не е 

член на Европейския съюз и бежанците и мигрантите 

знаят това. Както и в България, желанието на част от 

хората е да идат при свои роднини в Западна Европа, а 

най-предпочитаната дестинация е Германия. Голям 

проблем е и трудният сръбски език. 

Накратко пътят на бежанците в Сърбия Боян Стоянович 

описва така: „Първоначално те всички живеят в едни 

и същи центрове – приемателните, там имат 

достъп до правна помощ, могат да кандидатстват 

за убежище и след това могат да бъдат 

прехвърлени, когато заявят истинското си желание 

за процедура по закрила и искат да останат в 

Сърбия; тогава отиват в бежанските центрове; 

Службата за убежище организира подаването и 

обработването на молбата. Когато подадат 

документи за закрила, те могат да отидат и на 

външен адрес“. 

В допълнение може да се каже, че когато преминат 

границата и заявяват намерение за подаване на молба 

за убежище, търсещите закрила са настанени в 

приемателни центрове (reception centres), които са 16 

на брой и са един от трите типа центрове в Сърбия 

(Kovačević, 2020: 13). Другите два са: центрове за 

убежище (Asylum centres), 5 на брой и 1 затворен 

център с малък капацитет от 15 души. Важно е да се 

отбележи, че с началото на пандемията и обявяването  

5Закон за убежището, чл. 36(1) и (2). 

на извънредно положение в Сърбия на 15 март 2020 г. 

правителството приема решение за временно 

ограничаване на движението на търсещите убежище и 

нерегулярни мигранти, настанени в центровете за 

убежище и приемателните центрове в Република 

Сърбия. Решението влиза в сила на 9 април 2020 г., а 

последицата от него е, че общият капацитет на 

центровете за убежище и приемане (3800 души) се 

запълва почти двойно (7022) (Kovačević, 2020: 13). 

Невъзможността да се излиза без сериозна причина 

(примерно, посещение при лекар), ги превръща 

реално в центрове за задържане. 

Две уточнения са важни от гледна точка на 

процедурата за убежище. Първото е, че процедурата 

се инициира чрез подаване на молба до упълномощен 

служител от Службата за убежище, като се подава 

формуляр в рамките на 15 дни от датата на 

регистрация. Ако служителят не го направи, самият 

търсещ закрила може да го направи в рамките на 8 дни 

след изтичане на 15-дневния срок. Процедурата за 

убежище се счита за започнала след подаване на 

формуляра за молба за убежище в Службата за 

убежище5. Второто е, че Службата за убежище има 

законовото задължение да вземе решение по молбата 

в рамките на 3 месеца от подаването й, като през това 

време трябва да се проведе едно или повече 

интервюта, за да се установят всички факти и 

обстоятелства, свързани с вземането на решение. Този 

срок може да бъде удължен до 9 месеца. Трябва да се 

добави, че тъй като Сърбия не е член на Европейския 

съюз, в страната не се прилага Дъблинска процедура 

(Kovačević, 2020: 19). 
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Графика 2: Пол и възраст на общия брой показали 
намерение да подадат молби през 2019 г. 
Източник: Служба за убежището по Kovačević, 2020 

Комисариат за бежанците и миграциите (Commissariat 

for Refugees and Migrations)6 отговаря за временното 

настаняване за тези, които са в процедура, и също за 

получилите бежански или субсидиарен статут (за 

получилите позитивно решение се предвижда една 

година безплатно настаняване), като Белградският 

център за човешки права освен с правна помощ им 

помага да се интегрират в сръбското общество, като ги 

съпровожда в издаване на разрешителни за работа, 

превежда дипломи и други. Когато се преместят на 

външен адрес, хората в процедура могат да 

кандидатстват за финансова помощ – 60 или 70 евро – 

социална помощ. Докато са настанени в центровете, 

лицата не получават парични помощи, но някои от 

неправителствените организации дават ваучери. За да 

кандидатстват за финансовата помощ, търсещите 

закрила са задължени да посещават часовете по 

сръбски език. Законът за убежището очертава, че ако 

бежанец не съобщи на Комисариата за посещение на 

часове по сръбски език в рамките на 15 дни от 

окончателното решение за предоставяне на убежище 

или ако той/тя престане да посещава уроци по сръбски 

език без основателна причина, той/тя ще загуби 

правото на временна помощ за настаняване7. Децата 

са задължени по закон да посещават начално и средно 

училище, но на практика, те не могат, някои от тях имат 

психологически проблеми, други не искат да ходят, 

други мислят защо да ходят, след като след няколко 

месеца ще напуснат Сърбия. 

Мнозинството от бежанците са в Белград, но не се знае 

какъв е броят на тези, които са извън центрове. По 

думите на Боян Стоянович приблизително към 

момента (юли 2020 г.) има по-малко от 10000 души. 

Голяма част са в Белград, като приемателния център е 

6 Закон за убежището, чл. 23 (2). 
7 Закон за убежището, чл. 59. 

в периферията на града. Приликата, посочена в 

началото, от гледна точка на географското 

разположение на бежанците се отнася и за малките 

населени места покрай границата. Съотношението на 

местното население към пристигащите бежанци и 

мигранти води до нарастващо напрежение сред по-

малобройното местно население, особено по време 

на извънредното положение, когато повече бежанци и 

мигранти са настанени в центровете. А участието в 

помирителни акции на сръбската армия в някои 

центрове по време на извънредното положение, Боян 

Стоянович обяснява, казвайки: „Може да е заради 

изборите, които бяха преди два месеца, като част 

от политическата кампания, много приложени 

мерки не бяха полезни“. 

Като цяло отношението на сърбите към бежанците и 

мигрантите е позитивно, което Боян Стоянович 

обяснява с опита от войните в бивша Югославия: 

„Поради ситуацията с бежанците по време на 

югославските войни, хората са се научили как да се 

държат с бежанците; ние нямаме добра система, но 

хората тук знаят как да се държат с бежанците“. В 

Белград вече се е обособило и пространство на 

бежанците, т.нар. афганистански парк, място за срещи 

и шанс за търсещите закрила „да видят техни 

приятели и братовчеди“. 

Големият проблем остават правните пропуски, 

особено за тези, които нямат документи. Промените 

направени с новия Закон за убежището от 2018 г., 

предвиждат Република Сърбия да осигурява условия за 

натурализация на бежанците, съизмерими с нейния 

капацитет, като условията, процедурата и други 

въпроси, свързани с тяхната натурализация, се 

определят от правителството и Комисариата за 

бежанците и миграцията8. Законът за гражданството и 

Законът за чужденците обаче не са хармонизирани със 

Закона за убежището. По този начин нито един от тези 

два закона не признава чужденците, получили 

закрила, като чужденци, които имат право да 

придобият сръбско гражданство. По този начин 

лицата, получили закрила, не могат да получат 

гражданство (Kovačević, 2020: 83). 

8 Закона за убежището, чл. 71. 
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Друго затруднение пред получилите бежански статут в 

Сърбия са документите за пътуване. Законът за 

убежището предвижда министърът на вътрешните 

работи да приеме разпоредба за съдържанието и 

дизайна на документите за пътуване за лица, получили 

статут на бежанец, в рамките на 60 дни от датата на 

влизане в сила на Закона за убежището. Тази 

разпоредба още не е приета към момента на 

интервюто с Боян Стоянович (юли 2020 г.). Поради този 

правен вакуум свободата на движение на бежанците е 

ограничена. Това означава, че бежанците могат да 

напуснат Сърбия само нелегално освен ако не 

притежават валиден документ за пътуване, издаден от 

тяхната страна на произход (Kovačević, 2020: 85). 

От 156-те души, получили закрила в Сърбия, според 

доклада на AIDA за 2019 г. минимум 40% са напуснали 

Сърбия поради малките възможности и за интеграция 

като цяло, и на пазара на труда. Една от причините е, 

че хората са настанени в бежански центрове, които се 

намират в малки населени места, в които няма 

възможност за намиране .на. работа, а. наблюденията 

на Белградския център за човешки права показват, че 

тази причина е основна за обезкуражаване на хората 

да припознаят Сърбия като страна на дестинация за 

тях, особено ако през първите 9 месеца от подаването 

на молбата за закрила не са намерили работа 

(Kovačević, 2020:15). 

А липсата на перспектива за бъдеще, възможността за 

сръбско гражданство, е проблем дори за позитивните 

примери на интегрирали се бежанци. Боян Стоянович 

разказва за ситуацията на чуждестранните студенти от 

Бурунди, които пристигат в Сърбия преди 

политическата криза през 2015 г. в родната им страна. 

Те научават сръбски, учат в Сърбия и в последствие  

кандидатстват за бежански статут. Боян Стоянович 

разказва и конкретна история: „Аз познавам  човек от 

Бурунди, той знае 5 езика, говори сръбски много 

добре, той е напълно интегриран в сръбското 

общество, винаги е имал работа, но има друг 

проблем, защото не може да кандидатства за 

гражданство и е споделял: „Моят проблем е, че не 

мога да имам сръбски паспорт, по този начин не мога 

да правя планове за бъдещето“. 
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Полезни връзки и информация 
 

Очакваме с нетърпение Вашите отзиви, коментари, 

препоръки и предложения за статии и теми, които да 

включим в следващото издание. За връзка с 

редакторите на този бюлетин, моля, пишете на 

bgrc@bulrefcouncil.org.   

Всички издания на настоящия бюлетин ще бъдат 

качени и достъпни на платформата 

www.academia.refugee-integration.bg.   

 

 
 Полезни уеб сайтове 

 

Информационни портали 
 Академичен портал, посветен на 

принудителна миграция: 
https://academia.bcrm-bg.org/  

 Информационен портал за бежанци: 
http://www.refugeelife.bg/  

 Информационен портал за интеграция на 
бежанци: www.refugee-integration.bg  

 Информационен портал за лица без 
гражданство: www.statelessness.bg  

 Правна информация за бежанци: 
www.asylum.bg   

Сайтове на институции и организации 
 

Национални институции:  

 Държавна агенция за бежанците при 
Министерски съвет: 
http://www.aref.government.bg/  

 Министерство на вътрешните работи - 
Главна Дирекция „Гранична полиция”: 
https://www.mvr.bg/gdgp  

 Министерство на вътрешните работи - 
Дирекция „Миграция”: 
https://www.mvr.bg/migration  

 
Международни организации:  

 Представителство на ВКБООН в 
България:www.unhcr.bg  

 Международна организация по миграция: 
www.iom.bg 

 УНИЦЕФ България: www.unicef.org/bulgaria 
 
 
 

Неправителствени организации: 
 
▪Бежанско-мигрантска служба на БЧК: 
www.redcross.bg/activities/activities8 
▪Български съвет за бежанци и мигранти: bcrm-
bg.org/ 
▪Български хелзинкски комитет: bghelsinki.org/bg 
▪Каритас България: https://caritas.bg/  
▪Каритас София: www.caritas-sofia.org/bg  
▪Мулти Култи Колектив: https://multikulti.bg/  
▪Си Ви Ес - България, организация за развитие на 
доброволческите инициативи: http://cvs-
bg.org/?lang=en  
▪Съвет на жените бежанки в България: crw-
bg.org/home 
▪Фондация „Мисия Криле”: 
https://www.facebook.com/pages/category/Non-
Governmental-Organization--NGO-
/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F-
%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-
%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5-Mission-
Wings-Foundation-2198038120246941/ 
▪Фондация за достъп до права „ФАР”: www.farbg.eu 
▪Център за правна помощ „Глас в 
България”:https://www.centerforlegalaid.com 
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Редакционна колегия 
 

Д-р Ваня Иванова работи в областта на 

миграционните изследвания от 15 години. Първият 

ѝ досег с принудителната миграция е темата за 

вътрешно разселените лица и ситуацията в Босна и 

Херцеговина. Докато прави доктората си в Центъра 

за европейски бежански, миграционни и етнически 

изследвания (CERMES) към Нов български 

университет, тя участва в различни проекти, лекции, 

семинари и изследвания на бежански теми. В 

момента Ваня работи като изследовател в екипа на 

секция „Балканска етнология“ към ИЕФЕМ-БАН. 

Боряна Райнова се занимава с международни 

конфликти от 2006 г. През 2014 г. се сдобива с 

магистърска степен по международни отношения и 

дипломация от Икономическия университет в Прага. 

Професионалният й път преминава през няколко 

международни корпорации и организации в 

сферата на международната сигурност и 

миграционни процеси като International SOS, 

Medecins du Monde, Lumos. Специализирала е в 

Косово, Австрия, Италия, Полша, Гърция, Румъния. 

Към момента е служител в Сигурните зони за 

непридружени деца, търсещи международна 

закрила, ръководени от Международна 

организация по миграция, и e докторант в катедра 

„Икономическа социология” към УНСС. 
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Росица Атанасова (Център за правна помощ “Глас в 

България”), Сейди Класби-Жарус, Абдула Кожа, 

Езедин Ноа, Али Хадж Али, Нарт Харун, Силсила 
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Стоянович (Белградски център за човешки права), 
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Този бюлетин се издава от Български съвет за бежанци 
и мигранти по проект „Застъпничество за интеграция 
на бежанците в България“, финансиран от 
представителството на ВКБООН.  

Изразените мнения и становища в настоящото издание 
представят вижданията на редакционната колегия, 
изследователи, практици и други като по никакъв 
начин не изразяват официална позиция или становище 
на БСБМ и ВКБООН.   
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Резюме на български език 

Третият брой на академичния бюлетин: „Бежанците: 

днес и утре“ е посветен на темата за образованието на 

търсещите убежище и бежанците в България. 

Основната тематична статия разглежда задълбочено 

последните развития и постижения в училищната 

система в България, заедно с възможностите във 

висшето образование и тези за възрастни. Анализът 

прави важен извод, че българската образователна 

система е преместила фокуса от достъпа до 

образование за всички деца бежанци, който вече е 

постигнат, към качеството на образованието, което 

децата бежанци получават в българските училища. 

Това подобрение се подкрепя от опита, споделен в 

интервютата с двамата образователни експерти от 

Министерството на образованието и науката и 

Регионалното управление на образованието – София-

град. Освен опита с образователната интеграция на 

децата в София, две статии разглеждат ситуацията в 

град Харманли и околните села, образователните 

усилия на директорите на училищата, учителите, 

местните организации и бежанските общности там, 

всички подкрепящи обучението на децата бежанци в 

региона чрез формално образование в училищата и 

неформално в бежанския център. Бюлетинът споделя 

новината за създаването на Асоциацията на учителите 

по български език като чужд. Преподаването и 

изучаването на български език като ключов фактор за 

интеграцията. ..са.. .представени ...и ...чрез... опита. .на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българския Червен кръст и тяхната добра практика с 

дистанционно обучение за бежанци, която започва с 

началото на пандемията. Перспективата на учителите 

се разглежда през погледа на афганистанска учителка 

с многогодишен опит като учител и директор в три 

държави - Афганистан, Пакистан и България. Повече за 

обучението на бежанците на европейско ниво може да 

се научи чрез опита на мрежата SIRIUS, Европейската 

мрежа за политики за образование на мигрантите, и 

техни материали, изследващи различни практики, 

включително овластяване и участие на родителите в 

образованието на децата им. Новата рубрика в 

бюлетина „Из опита на европейските университети“ 

включва две вдъхновяващи програми, едната от 

Централноевропейския университет, а другата, 

наречена „Университетски коридори за бежанци“, 

обединяваща 11 университета от Италия. 

Представената добра практика „Уикенд програма за 

бежанци и търсещи убежище“ от 

Централноевропейския университет е част от новия 

сборник  „Добри практики за интеграция на бежанци 

чрез образование и култура“ на Българския съвет за 

бежанците и мигрантите. Наред с европейския опит, 

бюлетинът има удоволствието да представи 

българския опит в две статии, разказващи за опита на 

Нов български университет. Гласовете на студенти 

бежанци също са включени, които разкриват техния 

университетски опит и професионални стремежи. 

Ситуацията с бежанците в Република Сърбия е 

анализирана в рубриката „Поглед към съседите“. 

Бюлетинът също така представя възможности за 

обучение и публикации. 
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Summary in English 

The third issue of the Academic bulletin: “Refugees: today 

and tomorrow” is devoted to the topic of education of 

asylum seekers and refugees in Bulgaria. The thematic 

main article explores thoroughly the latest developments 

and achievements in the school system in Bulgaria, along 

with educational opportunities in higher education and 

those for adults. The analysis draws an important 

conclusion that the Bulgarian education system has 

moved the focus from access to education for all refugee 

children which has already been accomplished to the 

quality of education refugee children receive in the 

Bulgarian schools. This improvement is backed up by the 

experience shared in the interviews with the two 

education experts from the Ministry of Education and 

Sciences and the Regional Management of Education for 

the city of Sofia. Beside the experience with education 

integration in Sofia, two articles explore the situation in 

the town of Harmanli and the villages around and the 

education endeavours of school directors, teachers, local 

organizations and refugee communities there, all 

supporting the education of the refugee children in the 

region through formal education in the schools and non-

formal in the refugee center. The bulletin breaks the news 

of the establishment of the Association of teachers of 

Bulgarian language as a foreign language.  Teaching and 

learning Bulgarian as a key factor .for .integration. is. also 

 presented from the experience of the Bulgarian Red Cross 

and their good practice of distance learning courses since 

the beginning of the pandemic. The teachers’ perspective 

is viewed through the eyes of an Afghan teacher with long 

practice as a teacher and school director in three 

countries – Afghanistan, Pakistan and Bulgaria. More 

about refugee education on a European level could be 

learned through the experience of the SIRIUS network, the 

European Policy Network on Migrant Education and 

further materials exploring different practices including 

parents’ empowerment and involvement in the education 

of their children. The new section of the bulletin “ A look 

into the Experience of the European Universities” features 

two inspiring programmes, one from the Central 

European University and the other called “University 

corridors for refugees” including 11 universities from Italy. 

The presented good practice “Weekend programme for 

refugees and asylum seekers” from the Central European 

University is part of a new collection “Good practices on 

refugee integration through education and culture” of the 

Bulgarian Council on Refugees and Migrants. Along with 

the European experience, the issue is pleased to present 

the Bulgarian experience in two articles revealing the 

example of the New Bulgarian University. Voices of 

refugee students are also included about their university 

experiences and future professional aspirations. The 

refugee situation in the Republic of Serbia is analysed in 

the rubric “A Glance over the Border”. The bulletin also 

presents training and publication opportunities. 
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