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Уводна статия 

Уважаеми колеги и приятели, 

Радваме се, че в рамките на 2020 година успяхме да 

завършим и представим на вашето внимание и пети 

брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и 

утре“. Основна тема на броя е интеграцията на 

търсещите и получилите международна закрила в 

България, която разглеждаме през няколко важни 

теми. От една страна, това е заетостта чрез 

работата на ключови актьори, чиято мисия е все 

повече търсещи и получили международна закрила 

да имат достъп и да намират своя дългосрочна 

реализация на пазара на труда (КАТРО България, 

Каритас София, HITL), а от друга, ролята на 

общините в процеса на местна интеграция чрез два 

примера на столичните райони „Витоша“ и 

„Оборище“. Как бежанците се адаптират и 

интегрират в България може да научите и от 

разказа за пет семейства, които намират свой дом 

в град Свищов. Значим и разясняващ е и експертният 

поглед на г-жа Емилия Братанова ван Хартен, 

сътрудник по интеграция във ВКБООН, която 

обяснява дефиницията за интеграция на местно 

ниво, нейното приложение в България и дава примери 

от други европейски страни за посоката и 

възможностите за работа. Ключова роля в 

подкрепата на местната администрация във всички 

процедури от изготвяне на документи, настаняване 

и прием в образователната система, има 

социалният работник и преводач, който се 

превръща в най-довереното лице на получилите 

международна закрила. В тази връзка е 

изключително важна и темата относно 

спецификите на университетската подготовка в 

областта на педагогическата и социалната работа 

с бежанци, представена от проф. Сийка Чавдарова-

Костова в броя. Освен местното ниво, пети брой на 

бюлетина включва и европейското, чрез 

представяне на сравнителния анализ, изготвен на 

базата на Националния механизъм за оценка на 

интеграцията (НИЕМ) в 14 страни в Европейския 

съюз. А в рубриката „Страни на произход“ доц. 

Галина Евстатиева представя културните и 

религиозните особености на Сирия, за които много 

от вас пожелаха да научат повече. Не на последно 

място по важност е и темата за лицата без 

документи, за които можете да научите в 

рубриката „Правен консултант“ и експертната 

гледна точка на Центъра за правна помощ „Глас в 

България“, които в момента провеждат кампания в 

подкрепа на хората без документи (можете да 

видите видео по темата тук). 

Имаме още две хубави новини, които бихме искали да 

споделим. На 4 декември 2020 г. се състоя среща на 

Академичния съвет по въпросите на бежанците, в 

която участват преподаватели от различни сфери 

на науката. Целта на срещата беше, от една 

страна, да се предостави актуална информация в 

сферата на международната закрила и интеграция 

в България от организациите на терен и, от друга, 

да се очертаят следващи стъпки и съвместни 

възможности за сътрудничество с Академичния 

съвет. 

Бихме искали да ви информираме, че Мулти култи 

колектив спечели проект по програма „Кризата 

като възможност“ на Столична община, в 

приоритет 2 „Изграждане на общности“, в който 

заедно ще работим за изграждане на още по-силни 

връзки в общността между учени, преподаватели и 

практици, като в основата ще бъдат студентите. 

Проектът се казва „Столица на толерантността в 

ера на пандемия: Студенти свързват академична 

общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“. 

Десет студенти от университетите в София ще 

имат възможност да направят двумесечен стаж в 

пет неправителствени организации, които 

работят по правни и социални теми с търсещи и 

получили международна закрила. Опитът на 

студентите ще бъде описан от самите тях и 

публикуван в два броя на Академичния бюлетин 

„Бежанците: днес и утре“, който ще излезе в общо 

четири броя през новата година. 

Тук е мястото да кажем благодаря на всички автори, 

преподаватели и практици, които участваха в 

броевете през 2020 г. и да поканим всички, които 

имат желание да се включат през новата 2021 г. 

С благодарност и пожелание за здрава и усешна нова 

година, 

Редакционната колегия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZPaq_e7lIQ
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Статистика 
 

Основни статитически показатели за 

период юни-ноември 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 
30 ноември 2020 г. 

 
 

 
 
 

 

Потърсили и получили международна закрила за 
периода юли - ноември 

 
 

Топ трани на произход на настанените в РПЦ на 
ДАБ към 30 ноември 2020 

 

 
 

 

Ситуацията в Регистрационно-приемателните 
центрове на ДАБ към 30 ноември 2020 г. 

 

 
 

  
 

Интеграция (за периода 01 януари – 15 декември) 
 

 
 

 

*Данните са предоставени от ВКБООН, МВР и ДАБ  
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Тема на броя: Заетост на 
бежанците                

 

 

 
Заетостта на бежанците – ключ 
към тяхната пълноценна 
интеграция в общество 

 

Анелия Димитрова, управител на КАТРО България 

КАТРО България е част от 

водещата австрийска 

консултантска група – CATRO 

Personalberatung и dieBerater®, 

предоставяща първокласна 

експертиза в сферата на 

управлението и развитието на 

човешките ресурси. КАТРО 

подкрепя клиентите си в 

България от 2010 г. насам чрез 

подбор на нови таланти, развитие на потенциала на 

служителите, предоставяне на консултантски услуги в 

области като лидерски умения, управление на 

представянето, управление на промяната и коучинг. 

Важна част от нашата мисия е да разработваме и 

реализираме социално отговорни проекти, чрез които 

изграждаме мост между различни социални групи в 

неравностойно положение и корпоративния сектор, 

създавайки пространство за идентифициране на 

възможности за устойчиви партньорства. Горди сме, че 

сме признати като един от членовете на Европейския 

пакт за младежта към Глобалната мрежа на ООН 

(European Pact 4 Youth at the UN Global Goals Network), 

като подкрепяме младежи в неравностойно 

положение в тяхното лично и професионално 

развитие. Определени сме и като ключов партньор на 

ВКБООН България заради усилията ни да увеличим 

възможностите за заетост и интеграция на бежанци в 

български компании. 

Подпомагането на ефективна и устойчива заетост за 

бежанците и лицата, търсещи закрила, в нашата страна 

е един от ключовите елементи в приобщаването им 

към обществото, както и разгръщането на пълния им 

потенциал. В тази посока обединяват усилията си 

много неправителствени организации в България като 

Представителството на ВКБООН в България, Каритас 

София, БЧК, Съветът на жените бежанки в България, 

Българският съвет за бежанци и мигранти. 

От 2017 г. насам, КАТРО България -  австрийска 

консултантска компания с основен фокус върху 

подбора, обучението и развитието на потенциала на 

хората в индивидуален и организационен контекст, 

също се посвети на мисията да подпомогне 

пълноценната интеграция за бежанците на пазара на 

труда в България. Като социално отговорна компания, 

КАТРО реализира много проекти, предоставящи 

психологическа подкрепа, кариерно консултиране и 

коучинг услуги на различни групи хора в 

неравностойно положение, каквито са например 

бежанци, лица, търсещи закрила, хора с увреждания, 

деца, преживели онкологични заболявания, хора 

извън системите на образование, заетост или 

обучение, жени – жертви на домашно насилие и др. В 

контекста на ефективната и устойчива интеграция на 

бежанците в България, екипът на КАТРО се включи в 

организацията на редица инициативи, като: 

▪4 трудови борси в периода 2017-2019 г. с участието 
на над 200 бежанци и над 60 компании; 
▪4 тематични обучения за работодатели, насочени 
към улесняване на процеса на наемане, интеграция 
и приобщаване на бежанците към техните екипи и 
културa; 
▪Коучинг подкрепа за работодатели и наети 
бежанци през целия процес при проява на различн 
предизвикателства;  

 

В своята роля на посредник при изграждането на мост 

между бизнес нуждите на компаниите и основните 

човешки потребности от безопасност и сигурност, 

достойно отношение и икономическа самостоятелност 

на бежанците, екипът на КАТРО беше припознат от 

ВКБООН като надежден партньор и за реализирането 

на обстойно проучване и анализ на тенденциите в 

развитието на икономиката и пазара на труда в 

България, за да идентифицира и очертае 

потенциалните възможности за по-ефективна и 

устойчива заетост на бежанците в страната. Тук 

накратко ще ви представим най-интересните акценти 

от този анализ, представен в края на 2018 г., като 

голяма част от тенденциите са все още валидни, а 

промените, предизвикани от пандемията през 2020 г., 

ще бъдат обсъдени в заключителната част на статията. 

http://www.catrobg.com/
http://www.catro.com/
http://www.catro.com/
https://dieberater.com/
https://www.unhcr.org/bg/wp-content/uploads/sites/18/2019/03/CATRO-Employment-Report-BG-FINAL.pdf
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Изследването бе проведено в две фази – проучване на 

основните доклади, стратегии, статистически данни и 

научни статии за социално-икономическата и 

демографската ситуация и състоянието на пазара на 

труда в България, както и обзорен преглед на 

демографските, образователни и професионални 

характеристики на лицата, търсещи и получили 

международна закрила в България. Втората фаза бе 

фокусирана върху събирането и анализирането на 

качествена информация от 14 представители на 

заинтересовани страни, каквито са например 

правителствени институции, асоциации на 

работодатели, синдикати, икономически институти и 

институти за изследване на пазара на труда, както и на 

15 представители на средни и големи компании, които 

са активни в едни от най-бързо развиващите се 

икономически сектори и които покриват пет от шестте 

географски района и икономически зони в България. 

 

 

                                            
1 Министерството на труда и социалната политика, 2015 г., 
„Прогнози относно търсенето и предлагането на пазара на труда в 
България в периода 2019-2028 г.“ 

Някои от основните акценти на анализа са свързани, от 

една страна, с цялостния недостиг на кадри и 

несъответствието между търсените и предлагани 

умения на българския пазар на труда във всички 

икономически сектори и географски райони, което 

представлява пречка за по-нататъшното развитие на 

бизнеса в България и заплашва да възпрепятства 

бъдещи инвестиции. 

От друга страна,  бежанците, пребиваващи на 
територията на нашата страна, имат преобладаващо 
ниска степен на образование и квалификация, което 
ограничава до известна степен техните възможности 
за реализация на пазара на труда. Основните сектори 
за тяхната реализация към края на 2018 г., но и в 
следващите години са: продажби на дребно, 
хотелиерство и ресторантьорство, строителство, 
производство, селско стопанство, козметика и услуги, 
помощен персонал, IT и аутсорсинг услуги (напр. кол-
центрове). 

 

Тенденциите за развитие на пазара на труда през 
следващите 10 години (2018-2028)1, показват, че 
секторите, в които ще се търси най-много работна 
ръка, ще са: 

▪ Преработвателна промишленост 
▪ Търговия на дребно 
▪ Транспорт, логистика и куриерски услуги 
▪ Строителство 
▪ Здравоопазване 
 

Стъпвайки на тези прогнози, експертите от КАТРО 

изготвиха анализ на потенциала за заетост на 

бежанците спрямо основните характеристики на 

техния профил:  
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Трудова борса, организирана от Каритас София със съдействието на                 

КАТРО България, БЧК и ВКБООН през 2019 г. | фото: Десислава Петкова 

Икономически сектор 
с потенциал за заетост 
на  бежанци 

Регионални/секторни/работни 
специфики 

Преработваща 
промишленост 

Основно текстилна 
промишленост, производство 
на храни и напитки, 
мехатроника и електрически 
компоненти 

Селско стопанство Основно в Североизточна и 
Северозападна България 

Строителство Позиции, изискващи по-ниско 
ниво на технически познания 

Услуги в сферата на 
хотелиерството и 
хранителната 
промишленост 

Изисква се разнообразие от 
езикови умения 

Аутсорсинг сектор Използване на специфичните и 
редки езикови умения на 
бежанците 

Здравеопазване и 
социални услуги 

Нискоквалифицирани позиции в 
болници 

Услуги в сферата на 
недвижимите имоти 

Основно при поддръжка на 
сгради и съоръжения 

Транспорт и складово 
съхранение 

Позиции като шофьори, 
работници в склад 

 

Тези тенденции се потвърждават през изминалите две 

години, като 2020 г. дава своето по-дълбоко 

отражение върху заетостта във всички сектори, а сред 

засегнатите от нарастващата безработица са както 

бежанци и лица от трети страни, така и лица с 

българско гражданство. На секторно ниво най-

засегнати бяха хотелиерството и ресторантьорство, 

преработвателната промишленост, особено 

текстилната и производството на части за 

автомобилната индустрия2. От друга страна, силно 

развитие претърпяха онлайн търговията и съответно 

куриерските услуги, както и IT и аутсорсинг услугите 

(които се извършват безпроблемно от разстояние) и 

това отвори нова възможност за търсещите работа 

бежанци. През 2020 г. посредническите услуги на 

свързване на търсещи работа с потенциални 

работодатели се извършват основно в индивидуални  

                                            
2Капитал, 10.11.2020 

разговори (включително и онлайн) с помощта на 

социални работници и преводачи от Каритас или БЧК 

поради невъзможност за организиране на трудови 

борси. 

Какви са стъпките оттук нататък? 

За всички може би е ясно, че трябва да се адаптираме 

и като хора, и като организации към новата реалност, 

което означава да приемем ситуацията с всичките й 

позитивни и негативни страни и да извлечем 

максималното от нея. Нашите конкретни 

предложения, базирайки се и на регулярните дискусии 

с всички заинтересовани страни, са в няколко посоки: 

▪Дигитализация на процеса по търсене и предлагане 

на позиции, подходящи за бежанци (използвайки вече 

налични онлайн платофрми или инвестирайки в нови). 

▪Повишаване на знанията на бежанците по български 

език, защото това е сред основните изисквания на 

повечето от работодателите, което от друга страна 

улеснява приобщаването и включването им в екипите. 

Кампании и събития (вкл. онлайн) за повишаване на 

информираността на работодателите за възможнстта 

да наемат бежанци и лица, търсещи закрила. 

▪Подкрепа на работодателите в процеса на наемане и 

интегриране на бежанци в техните екипи, напр. при 

административни, езикови и междукултурни 

предизвикателства. 

▪Подкрепа на бежанците в процеса на откриване на 

потенциални възможности за заетост, вкл. 

регистрация в местните бюра по труда, жилищно 

настаняване, здравно осигуряване и др.  

▪Разпространение на успешни примери за заетост на 

бежанци с цел повишаване на осведомеността сред 

широката общественост, включително отличаване на 

компании с толерантна и приобщаваща 

органзационна култура.  
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Фото: уебсайт на Каритас София 

 
Усилията на Каритас София в 
сферата на заетостта чрез 
дейностите на Кариерния център 

 

Kaтерина Георгиева, Експерт „Кариерен център”, 

Отдел „Миграция и интеграция“ 

Каритас София е най-голямата благотворителна 
организация към Софийска епархия „Свети Йоан 
XXIII"  при Католическата църква в България, 
създадена да извършва милосърдни дела от нейно 
име и да възпитава в уважение и любов. 
Служителите и доброволците от Каритас София 
подпомагаме най-уязвимите членове на нашето 
общество да открият пътя към достоен и справедлив 
живот без оглед на тяхната религиозна 
принадлежност, раса, пол и други различия. Каритас 
София е изразител на Социалното учение на 
Католическата църква. 

 

Кариерен център на Каритас София 

Кариерният център на Каритас София започва да 

развива дейността си от 2018 г., когато основният 

фокус е насочен към осигуряването на работни места и 

контакт с работодатели на бежанци и мигранти. В 

периода 2018-2020 г. са реализирани няколко трудови 

борси с партньорски организации, заинтересовани 

работодатели и активно търсещи работа хора. През 

2020 г. център „Св. Анна“ и екипът, част от звено 

„Заетост и личностно развитие“, успя да предложи и 

нови дейности, насочени директно към трудовата и 

професионална реализация на гражданите на трети 

държави в България. Те включват различни финансови 

обучения и такива, пряко насочени към трудовия пазар 

в България и неговите възможности.  

Търсенето на работа и поддържането на активна 

медиаторска функция между работодатели и търсещи 

работа   остава   един   от   основните   приоритети   на 

 

 

 

 

 

 

Кариерния център. Една от основните цели е насочена 

към предаването на теоретически и практически 

умения на бенефициентите за встъпване, интегриране 

и задържане на пазара на труда, както и проактивност 

при търсенето на нови възможности. Една от най-

новите услуги, които Каритас София предлага, е в 

посока на създаването на умения и знания за 

започване на бизнес в страната чрез Школа по 

предприемачество „Мисията възможна“, развиваща 

нови компетентности и умения у бъдещите 

предприемачи в страната. Друга възможност  за 

реализиране на професионален потенциал са 

професионалните курсове, които Център за 

професионално обучение (ЦПО) „Св. Анна“ предлага 

на своите бенефициенти. Избраните специалности, 

част от ЦПО „Св. Анна“, са съобразени с желанията и 

нуждите на хората, с които Каритас София работи. 

Основен елемент от звено „Заетост и личностно 

развитие” са и курсовете по български език, 

предлагани в три нива - А1, А2, Б1 и ограмотяване. 

Владеенето на български език е необходим и все по-

търсен от работодателите компонент за успешна 

реализация на трудовия пазар в България. Именно 

недоброто владеене на езика и нуждата от 

повишаване на професионални компетенции са сред 

основните трудности за устойчивостта на работното 

място за бенефициентите. Основната подкрепа, от 

която имат нужда те, е свързана с набавянето на 

допълнителна информация за трудовия контекст в 

България, необходимите знания и умения, които 

трябва да притежават, владеенето на български език и 

техните права и задължения като служители. 

От началото на 2020 г. голяма част от дейностите в 

направление „Заетост и личностно развитие” в Каритас 

София претърпяха дигитална трансформация и 

улеснихме достъпа до услуги и обучения за клиентите 

ни особено в ситуация на пандемия. 
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Ива Гумнишка и HITL: Яркото лице 
на българското социално 
предприемачество 

 

Когато преди малко повече от три години след 

следване в САЩ, едно 23-годишно момиче се прибира 

в България без никакъв опит в бизнеса, работата с 

бежанци и технологичната индустрия, никой не 

допуска, че именно създаденото от нея социално 

предприятие Humans in the Loop (HITL) ще бъде 

трамплин за професионална реализация на стотици 

хора в нужда в и отвъд границите на нашата държава. 

Днес, за мнозина от колегите, които оказват подкрепа 

на бежанците в търсене на възможности за достоен 

труд, името на Ива Гумнишка първо идва на ум. 

HITL има наглед проста бизнес стратегия: предлага 

услуги, свързани с обработка на данни за изкуствен 

интелект (например анотация на снимки), които да 

бъдат аутсорсвани от големи IT компании. Тези 

сравнително прости технологични задачи се 

изпълняват от служители – бежанци или хора, 

живеещи в страни, засегнати от военни конфликти. Зад 

успешно разработения модел обаче стоят неуморните 

усилия за намиране и обучение на кадри, контакт със 

сериозни клиенти и разработване на все по-

дългосрочни и амбициозни бизнес планове. 

 

Днес HITL дава възможност за заетост на над 300 души, 

които иначе трудно биха намерили реализация на 

пазара на труда: около 25 бежанци в България, 50 в 

Сирия и десетки други в Ирак, Турция и дори 

Венецуела. Всички те получават необходимото 

технологично обучение, за да се справят с поставените 

им задачи. След това могат да ги изпълняват от вкъщи: 

формула, която позволява гъвкавото включване в 

заетост в пандемични условия на многодетни майки и 

други по-уязвими групи. 

„Имаме много хора, които идват при нас, без да са 

работили някога с компютър. Те не знаят какво е 

мишка и клавиатура. Именно за тях нашата фирма 

е шанс с известни усилия да започнат да градят 

професионален път в една бързо развиваща се сфера 

като технологиите“, казва Ива. Самата тя дава 

възможно най-добрия личен пример за находчивост и 

дързост в бизнес начинанията. 

HITL има около 60 компании-партньори, с които 

работи, от които десетина са дългосрочни клиенти, 

които редовно насочват поръчки. Признава, че едно от 

предизвикателствата е, че характерът на услугата, 

която предлагат, не позволява предвидими 

ежемесечни задачи, които да се получават от 

клиентите. Затова и служителите ѝ работят чрез 

граждански договори по определени задания. 

Ива завършва “Човешки права” в Университета 

Колумбия в Ню Йорк и докато е там между 2013-2017 

г., наблюдава с тревога как се управлява и отразява 

кризата с бежанците в Европа. След завръщането си в 

България влиза в контакт с всички институции и НПО, 

работещи с бежанци, и решава, че ще е най-полезна, 

като даде реален шанс за достоен и независим живот 

на хората чрез заетост. 

„В началото почувствах голямата подкрепа на 

сектора: първите наети бежанци в моето 

предприятие получиха заплати по Програмата за 

заетост и обучение на бежанци на Агенция по 

заетостта. БЧК ми се довериха съвместно да 

направим първо обучение по английски език и 

компютърни технологии на техни бенефициенти. 

Съветът на жените бежанки и ВКБООН ни дариха 

първите ни компютри“, спомня си Ива. 

Три години по-късно усилията ѝ са разпознати не само 

от самите бежанци. Ива е избрана сред 30-те млади 

лидери на България под 30 г. на сп. „Форбс“ за 2018 г. 

HITL е първата българска компания, спечелила 

престижния конкурс MIT Solve’s Global Challenges, 

където е избрана наред с още 34 екипа сред 2600 

кандидати от 135 държави. Това ще даде възможност 

на компанията да наеме още много служители и да 

разшири перспективите пред тях. Само преди дни пък 

Фото: уебсайт на Humans in the Loop   
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HITL е наградена от Министъра на труда и социалната 

политика за социална иновация. 

Големите успехи на компанията са факт, благодарение 

на и в същото време въпреки усилията на Ива и двете 

енергични дами от екипа ѝ, британката Зоуи Холидей 

и филипинката Тес Валбуена, в никакъв случай да не 

загърбват социалната мисия на своята компания. 

„Нашата цел да обучаваме хората и да ги 

насърчаваме да търсят по-нататъшно кариерно 

развитие. Затова и за нас е голяма победа, когато 

някой опитен служител ни напусне, защото е 

намерил дългосрочна работа. Въпреки че 

противоречи на бизнес логиката, нашата мисия е да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

даваме шанс на повече нискоквалифицирани хора за 

достъп до възможности“, обяснява тя. 

Амбицията на Ива е през следващите години да 

разшири възможностите за обучение на уязвими хора. 

HITL и в момента организира многобройни семинари 

относно методи за технологична работа на свободна 

практика. Но не забравя и поетия път: да дава шанс на 

всеки човек, независимо от съдбата му, да търси и 

намира професионална реализация, а така и 

достойнство, самоуважение и вътрешно 

удовлетворение. Вече три години това се случва в 

подкрепящата, топла и много амбициозна школа на 

Ива и HITL. Желаем й успех! 
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Европейските показатели за 
интеграция на бежанците: 
Сравнителен анализ по 
Националния механизъм за 
оценка на интеграцията в 14 
страни в ЕС 

 

Александър Улфхард, Кармин Конт и Томас Хадълстън 

Въведение 

Изследването по Националния 

механизъм за оценка на интеграцията 

NIEM представя данни относно 

качеството на законовата рамка и 

политиките, които се прилагат за 

оказване на подкрепа за дългосрочната интеграция на 

лица, получили международна закрила (ЛПМЗ), в 

приемащите страни. Изследването служи на 

правителствата, гражданското общество и други 

заинтересовани страни да установят пропуски в 

политиките за интеграцията на бежанци в своите 

страни, да почерпят вдъхновение от други държави 

членки на ЕС, както и да подобрят рамката за 

интеграция. С помощта на определени индикатори 

резултатите от изследването могат да се използват 

като пътна карта за всеобхватни политики за 

интеграция на бежанците във всяка от участващите 

страни. Предназначението на сравнителните 

резултати от втория мониторинг по NIEM, представени 

в доклада, е да осигурят информация, необходима за 

взаимодействието с властите, гражданското общество 

и експертите и да насърчават дебат как да се 

реформира процесът на интеграцията на бежанците 

въз основа на конкретни данни. 

След първия Базов доклад по NIEM, изготвен на 

основата на данни за 2017 г., в настоящия доклад 

Оценка 1 се прави анализ на положението към 2019 г. 

и се очертават основните тенденции.  

Страните, участващи в Оценка 1 по NIEM, са България, 

Чехия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, 

Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, 

Испания и Швеция. 

 

 

Обхват 

В настоящия анализ по NIEM на националните рамки 

за интеграция вниманието е съсредоточено върху 

различни индикатори, свързани със 

законодателството и политиките. С помощта на 

останалите индикатори се измерват включването на 

интеграцията в общите политики, 

междуведомственото сътрудничество и това между 

правителството и НПО, както и усилията за 

приобщаване и участие на приемащото общество. В 

Оценка 1 е извършено оценяване по общо 120 

индикатора, посочени в тематичните глави в Част ІІ на 

доклада. Сравнението между отделните страни е в 12 

направления – от общи условия до правни, социално-

икономически и социално-културни аспекти на 

интеграцията: 

▪Включване на интеграцията в общите политики 
▪Пребиваване 
▪Събиране на семейството 
▪Достъп до гражданство 
▪Жилищно настаняване 
▪Трудова заетост 
▪Професионално обучение и образование с 
насоченост към трудова заетост 
▪Здравеопазване 
▪Обществено осигуряване 
▪Образование 
▪Изучаване на езика и социална ориентация 
▪Изграждане на мостове  
 
Резултатите са оценявани по ска̀ла от 0 до 100 – от най-

малко благоприятните до най-благоприятните 

разпоредби. Данните, представени в доклада, се 

отнасят до лица със статут на бежанец и лица с 

предоставена субсидиарна закрила (хуманитарен 

статут). В съответните глави са изложени резултати, 

свързани с лица, търсещи международна закрила. 

Всички данни са свързани със законови и други 

разпоредби, действащи към 31 март 2019 г.  При 

анализа на промяната между 2017 г. (базовата) и 2019 

г. (Оценка 1) са отчетени всички елементи на 

динамиката, довели до разлика от повече от два 

пункта в общия брой точки по едно направление за 

дадена страна. 
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Описание на методологията 

Резултатите са представени във връзка с конкретни 

действия, които разработващите политики следва да 

предприемат, за да създадат рамка, която да е в 

съответствие със стандартите, изисквани в 

международното право и това на ЕС. Поради 

недостатъчните данни в много направления и липсата 

на стабилни сравними данни за резултати от 

интеграцията на бежанците Оценка 1 по NIEM поставя 

акцент и върху ключовите действия във всеобхватния 

подход към интеграцията на бежанците, свързани с 

правната рамка, политиките и сътрудничеството: 

Стъпка: Създаване на правната рамка 

Този блок във всеобхватния подход към интеграцията 

на ЛПМЗ е свързан с правните стандарти, които дадена 

страна трябва да спазва, за да осигури възможно най-

добрата рамка за подкрепа. В различните направления 

тук са включени индикатори за: 

▪видовете и продължителността на разрешенията за 

пребиваване; 

▪условията за получаване на дългосрочно 

пребиваване, събиране на семейството и гражданство;  

▪достъпа до права, услуги и помощи в различни 

области/направления на политиките. 

Стъпка: Изграждане на политическата рамка 

Това ключово действие е свързано с политиките, 

правилата и организацията, които дадена страна 

трябва да осигури в подкрепа на интеграцията на 

лицата, получили закрила, във всички относими 

области на политиките. В различните направления тук 

са включени индикатори за: 

▪наличието, обхвата и продължителността на целеви 
разпоредби и услуги; 
▪разпоредби за групи със специални потребности и 
основани на потребностите критерии за 
разпределянето на стоки и услуги; 
▪административни пречки; 
▪такси за дългосрочно пребиваване, събиране на 
семейството и гражданство;  
▪повишаване на осведомеността за заинтересовани 
страни и лица, получили закрила. 
 

 

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество 

Този елемент от всеобхватния подход към 

интеграцията на ЛПМЗ се отнася до усилията да се 

предприемат, координират и реализират ответни 

действия от страна на цялото правителство и цялото 

общество. Това изисква цялостен стратегически 

подход, сътрудничество вътре в правителството и със 

социалните партньори, насърчаване на участие и 

разбирането, че интеграцията е предизвикателство и 

за приемащото общество. В различните направления 

са включени индикатори за: 

▪съществуването и прилагането на цялостна 
политика/стратегия за интеграция; 
▪включване на интеграцията в политиките на всички 
относими области; 
▪съгласуване на различни нива и в различни сектори с 
местните и регионалните власти, социалните 
партньори и гражданското общество; 
▪разбиране на интеграцията като двупосочен процес 
и подкрепа за активната роля на приемащото 
общество;  
▪насърчаване на участието на ЛПМЗ в обществото и 
разработването на политиките за интеграция. 
 

Оценяване и точкуване 

За да се постигне валидна и стабилна оценка на 

резултатите, която да позволява сравнение между 

страните, NIEM прилага стандартизиран въпросник и 

оценяване на базата на точкова система. Всеки 

показател е формулиран като конкретен въпрос във 

връзка с различен аспект от интеграцията на 

бежанците. За повечето индикатори има няколко 

алтернативни отговора, които отразяват различните 

варианти за политики. Първият вариант се основава на 

благоприятни условия, докато вариантите след него 

представляват като цяло по-малко благоприятни или 

неблагоприятни разпоредби. За всеки вариант на 

политики се определят точки, като 100 точки се 

присъждат на най-благоприятните и 0 – на най-малко 

благоприятните. В зависимост от броя алтернативни 

отговори, точките се присъждат от 0 до 100 (например, 

когато има три варианта, се присъждат точки от 0, 50 

или 100, а когато вариантите са шест – съответно, точки 

от 0, 20, 40, 60, 80 и 100). За останалите анализирани 

индикатори (при които най-вече се изискват 

абсолютни цифри или проценти) са разработени 

специални правила за точкуване въз основа на 

налични данни и зададени ориентири спрямо 
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използваната нормативна рамка. На интернет 

страницата на NIEM са представени конкретни правила 

за точкуването по всеки индикатор, заедно с пълния 

въпросник (www. forintegration.eu). 

Освен това въпросникът за NIEM разграничава между 

различните подгрупи лица, получили международна 

закрила. Това позволява подробен и прецизен анализ 

и сравнение на видовете закрила и рамката за 

интеграция, които са въведени за: 

▪Лица със статут на бежанец 
▪Лица с предоставена субсидиарна закрила 
▪Презаселени бежанци 
▪Лица с предоставена временна закрила 
▪Лица с предоставена хуманитарна закрила 
 
За да се присъдят точки (за даден индикатор) и 

впоследствие да се окрупнят (за дадено направление), 

се използват обикновени средни стойности. 

Например, ако една страна предоставя благоприятни 

условия за лица със статут на бежанец (точки: 100), но 

само ограничени такива за лица с предоставена 

субсидиарна закрила (точки: 50), общият брой точки за 

този индикатор е 75. За да се получат обобщените 

точки за направлението, се използва средното от 

точките на индикаторите. 

Събирането на данни включва интервюта с практици в 

правителството и гражданското общество, 

изследвания и анализи на документи. За разширяване 

на картината могат да се използват експертни фокус 

групи и проучвания. След валидиране и верификация 

на национално равнище данните се представят и 

обработват от транснационалния изследователски 

партньор на NIEM. Данните се преглеждат от 

сравнителна гледна точка и отново се валидират чрез 

процес на изясняване с националните изследователи 

преди точкуването и сравнителния анализ. Базовият 

доклад по NIEM (на: www.forintegration.eu) представя 

по-подробно методологията на NIEM. 

Основни резултати: положението през 2019 г. 

Слаба динамика, преобладават големи пропуски: в 

оценяваните страни са настъпили малко промени в 

рамката за интеграция на бежанци пред периода 2017-

2019 г. Като цяло на бежанците рядко се предоставят 

изцяло благоприятни условия за интеграция в която и 

да е област. Най-големите слабости продължават да са 

свързани с политиките, които активно подкрепят 

интеграцията, прилагането на политики за постигане 

на трайно приобщаване, както и сътрудничеството на 

различни равнища и между различни заинтересовани 

страни. Повечето национални правителства не работят 

в партньорство с гражданското общество и местните и 

регионалните власти във връзка с разработването и 

прилагането на политиките си. Основна слабост е 

предоставянето на финансиране за работата на тези 

участници. Докато страните са оценени като цяло с по-

добри резултати по отношение на осигуряването на 

достъп до права и подходяща законова рамка, тясното 

тълкуване на принципа за равнопоставеност често има 

превес пред отклика на конкретните потребности и 

уязвимости. 

Подобряване на сътрудничеството в резултат от 

развитието само в няколко страни: На фона на много 

инертните, бавно променящи се рамки единственото 

подчертано положително развитие се наблюдава по 

отношение на сътрудничеството и практическите 

действия. Средно резултатите показват, че в 13 

сравнени страни индикаторите по NIEM, свързани с 

включването на интеграцията в междуведомствените 

и секторните политики, прилагането на политиките на 

различни равнища, както и участието на НПО и на 

приемащото общество, бележат подобрение с шест 

пункта, макар и спрямо не особено добро ниво. По-

задълбоченият анализ показва, че двигателите на това 

развитие са съзнателните усилия за систематично 

подобряване на интеграцията на бежанците във 

Франция и Литва и в по-малка степен – в Латвия и 

Словения. В повечето страни обаче промяната, ако 

въобще има такава, е ограничена и постепенна. 

Не намаляват различията между статута на 

бежанец и статута на субсидиарна закрила 

(хуманитарен статут) по отношение на правата: 

продължава да има различия между лицата със статут 

на бежанец и тези с предоставена субсидиарна 

закрила по отношение на правото им на пребиваване, 

събиране на семейството и гражданството. Във 

Франция и Полша има известно намаляване на 

разликата, докато в Италия се забелязва дори 

задълбочаване на разликата при възможностите за 

дългосрочна интеграция за двете групи. 

Правителствата и политиците в ЕС би трябвало да 

обърнат внимание на отрицателното въздействие на 
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неравното третиране по отношение на събирането на 

семейство, постоянното пребиваване и достъпа до 

гражданство върху усилията им за интегриране на 

повече от един милион лица, получили международна 

закрила в ЕС след 2016 г. 

Малко страни действат, няколко бележат 

отстъпление, повечето бездействат: Страните с 

най-добра положителна промяна във всички области 

са Франция с подобрени резултати в десет от 

дванадесетте оценени направления и Литва с 

напредък в осем направления, следвани от Латвия 

(шест) и Словения (пет направления). Страните без 

напредък в нито едно направление са Италия, 

Нидерландия и Швеция. Румъния е начело на списъка 

на страните с отрицателна динамика, с влошени 

резултати в пет направления. В Унгария и Италия има 

влошаване в три направления. Отсъствие на 

отрицателно развитие във всички направления е 

отчетено в Нидерландия, Испания и Швеция. Като цяло 

Нидерландия и Швеция се оказват двете страни с най-

стабилни рамки за периода 2017-2019 г., без никаква 

промяна в системи с доста високо ниво на развитие. 

Продължават различията в стандартите между 

отделните сектори, като напредъкът в някои е за 

сметка на отстъпление в други: направленията с 

най-ярка положителна динамика през 2017-2019 г. са 

 

общественото осигуряване с подобрения в осем от 

тринадесетте страни, следвано от трудовата заетост, 

здравеопазването и образованието с  подобрения във 

всички сектори в пет от страните. Секторите с 

влошаване в най-много от страните са пребиваването, 

жилищното настаняване и здравеопазването, в които 

три страни показват влошени резултати в сравнение с 

тези преди две години. В по-широкия план на 

социално-икономическата и социално-културната 

интеграция здравеопазването и образованието 

продължават да са секторите с цялостно най-

благоприятни законови и политически рамки, като 

след тях се нарежда общественото осигуряване. 

Секторите с най-неблагоприятни условия във всички 

страни все още са жилищното настаняване, трудовата 

заетост и професионалното обучение.  

Целия доклад можете да намерите на английски на 

официалния сайт на проекта.  

На български очаквайте скоро на портала на проекта за 

България.  

Проектът „Националнен механизъм за оценка на 

интеграцията“ NIEM се финансира от Фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“ на ЕС. Партньори на проекта в 

България са Мулти култи колектив и Български съвет за 

бежанци и мигранти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forintegration.eu/pl/pub
https://niem.refugee-integration.bg/
https://niem.refugee-integration.bg/


  

 

15 Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“  05/2020 

Бежанците: днес и утре 

 
Район „Оборище“ вече умее да 
работи за интеграцията на 
бежанци 

 

Интервю с Бонка Василева, заместник-кмет  

Оборище е един от четирите 

района на София, сключили 

Споразумение за интеграция с 

бежанци. Подобен договор е в 

основата на разписаната и 

приета през 2017 г. от 

Министерски съвет Наредба за 

интеграционно споразумение1, в 

рамките на което местната 

власт е натоварена да предоставя подкрепа на 

лицата, получили закрила в страната, с цел по-лесна 

адаптация. Столичният район е подписал подобни 

документи с две семейства, дошли в страната по 

специална програма - по презаселване. Тя предвижда 

пристигането в България по легален път на 110 

сирийски граждани, които са се установили в Турция, 

но не могат да намерят сигурност там. През 

октомври т. г. район „Оборище“ и район „Витоша“, в 

сътрудничество с БЧК спечелиха проект за 

интеграция на бежанци по фонд „Убежище, миграция 

и интеграция”, в рамките на който нови десет 

семейства ще получат шанс за подкрепа. 

Здравейте, г-жо Василева, бихте ли се представили 

накратко за нашите читатели? 

Поздравявам читателите на Академичния бюлетин 

„Бежанците: днес и утре“. Казвам се Бонка Василева, 

заместник-кмет съм на район „Оборище“. 

Специалността, която съм завършила, е „История на 

изкуството“, имам и магистърска програма по „Местна 

и държавна администрация“ в Нов български 

университет. Отговарям за социалните, културните 

сфери в района, заедно с общата администрация, 

която е свързана с бюджет, финанси, общинска 

собственост. От миналата година съм на тази 

длъжност, когато се проведоха избори за местна власт. 

Тогава осем представители на Демократична България 

                                            
1Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и 
прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с 
предоставено убежище или международна закрила, 
https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137169844  

станаха районни кметове в София, така аз се включих в 

екипа на кмета на район „Оборище“. 

Една година, а вече имате сериозни стъпки в посока 

интеграция на две бежански семейства на територията 

на района. Как се случи всичко? 

Март тази година подписахме споразумението за 

финансиране с МВР, с тяхната Дирекция 

„Международни проекти”. Така успяхме точно преди 

да пламне пандемията, да изведем двете семейства от 

центъра на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) 

във Враждебна. Преди това бяхме наели и обзавели 

два апартамента, за да могат комфортно веднага да се 

настанят и да започнат да живеят в тях. Работим в 

сътрудничество с район „Витоша“, с г-жа Милена 

Маджирска, която сподели нейния опит с програмата 

за презаселване. На първо място в програмата аз видях 

шанс за администрацията да вдигне малко глава от 

рутината, с която се занимава, да започнем и ние да 

имаме някакъв външен приход, освен бюджета, който 

ни се отпуска от Столична община, и най-вече да 

свършим някаква смислена работа. В крайна сметка, 

сме дошли тук не само да издадем някакъв брой 

удостоверения и да има административна дейност, а 

да направим позитивни неща, които ще покажат нов 

модел, към който се стреми нашата политическа 

партия. Винаги има политика и политика. Аз се 

учудвам, че за толкова време, нито един кмет от ГЕРБ 

не е работил реално по тази програма. Важно е да се 

каже, че в партиите, в които има език на омразата, 

техните представители не могат да се пречупят и да се 

включат към такъв тип проекти. Когато те изберат, ти 

трябва да бъдеш в служба на обществото, а не да 

обслужваш определени политически нагласи. Просто 

трябва да надскочиш подобни възгледи, но явно не се 

е случило. Ние нямаме такъв проблем, ние сме с 

европейски насочена визия. 

Как всъщност започнахте? 

Започнахме трудно, да си го кажем. За мен беше 

трудно да убедя администрацията, тя имаше големи 

опасения от това какво ще се случи, как ще ни 

възприемат. Кметът имаше страхове дали няма да 

 

https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137169844
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дойдат тук да протестират хора, защо се занимаваме с 

мигранти. Има една голяма стигма, като се чуе за 

сирийски граждани. Представят си тази първа вълна, 

която дойде и се настани на „Мария Луиза“, хора, 

които нямаха домове, препитание или буквално дрехи. 

Двете семейства, които презаселихме, са много 

културни. И двамата глави на семействата имаха добри 

занаяти: единият оправяше бяла и черна техника, а 

другият се занимаваше с метални конструкции и 

лепене на плочки, плюс това, че имаше професионална 

шофьорска книжка и е карал тир години наред в Сирия. 

Много лесно се настаниха и заживяха в жилищата, 

намериха си работа, макар и  в сивия сектор. Имаха 

препитание и заедно с помощта, която ние 

осигурявахме, успяхме да закрепим тези няколко 

месеца, но липсата на цялостна политика в България 

спира процеса до няколко месеца тук в държавата. А и 

по-големите общности в страните от Западна Европа са 

силни притегателни центрове. Иначе по тази линия 

вървяхме – лични документи, здравеопазване, 

образование. 

Има правни аспекти, за които е добре да се помисли, 

примерно, загубата на години трудов стаж. Например, 

този човек е работил в Сирия, той е главата на 

семейството, който изкарва основно прехраната, той е 

на 60 години, в България с няколко деца. В България 

той няма как да докаже тези години трудов стаж, за да 

получи пенсия. Той реално започва отначало. Ако 

желаем интеграцията на бежанци с натрупан трудов 

стаж, придобит в страните им на произход, трябва да 

помислим за правни измерения, докъде можем да 

признаем предишния им живот, да им дадем нов старт 

в живота.  

Казахте, че в началото е било трудно, какво се промени 

след това? 

Има промяна, да. Администрацията на районите в 

София не е свикнала да работи по проекти, няма хора, 

които да имат познанията, за да се занимават с 

подобен тип дейности. В момента, в който ние 

стартирахме, конкретните хора, които се  включиха в 

този процес с търсенето на жилища, с отчитането по 

програмата, с писането на докладите, защото това е 

финансов ресурс, който трябва да бъде коректно 

отчетен, тези хора видяха позитивите на това, което 

правим. Те видяха, че бежанците идват буквално с 

няколко куфара собственост, че те са напълно 

изплашени, събират си отломките от живота и искат 

като всеки друг човек добро бъдеще за децата си. 

Убедиха се - при посещенията им тук в общината по 

различни поводи, че са напълно коректни хора. И най-

важното, което видяха, че това е един процес, който 

под никаква форма не утежнява работата на 

администрацията.  

Аз съм поела основно ангажимент към тези хора. Ако 

някой ви каже, че тази програма може да се работи без 

личен ангажимент, без да си поел ти или някой човек 

да го поеме лично, казвам ви, няма да се получи. Аз 

съм ходила с тези хора да си извадят документи, 

заедно с преводача. Вече беше пандемична 

обстановка. Като влизаме, всички с маски, докато им 

кажеш да свалят на жените забрадки, децата, всички 

стресирани как излизат на снимката. Ти виждаш, ако не 

си там, за да имат те стабилност и самочувствие, те са 

силно притеснени. Защото иначе ги пускаш в една 

рутина на изваждането на документи и рискуваш 

някой да им се развика. Много е важно да има едно 

силно присъствие, което да им дава самочувствие, че 

има някой зад гърба им и те се чувстват сигурни. Това 

е най-голямото предизвикателство, да поемеш личния 

ангажимент. Ние с Червения кръст сме си го говорили, 

това е единственият начин, за да влезеш в техните 

обувки и да потърсиш решение на проблемите им. 

Колко човека от Вашия екип работите по тази програма? 

Трима човека работим директно по тази програма. При 

откриването на жилищата, ние ги взехме 

необзаведени, трябваше да поръчаме много 

експедитивно мебелите, съответно да отговарят на 

изискванията и да не са много скъпи, да организираме 

дребните нужди. Интернетът е много важен за тях, да 

комуникират с роднините си, които са разпръснати 

буквално по целия свят, да запишем децата в училище. 

Тръгнахме да ги записваме в Първо училище, но 

пандемията спря процеса и те си останаха онлайн в 

училището във Враждебна. Едното завърши първи 

клас, а другото - пети. Сложното е, когато за първи път 

има да се мине тази процедура. За училището – какво 

трябва да се пусне, как трябва да се пусне, това е 

допълнителен ангажимент за неговата 

администрация, но с някои придобивки, с които се 

сдоби Първо училище, вярвам, че са доволни от 

нашето сътрудничество. Защото в крайна сметка и за 

тях е нов ангажимент. Както ми каза г-жа 
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Тепавичарова, директор на Първо училище: „Всичко се 

свежда до това един път да го направим, след това 

нещата са много по-лесни“. Аз сега ви казвам, че този 

опит, който натрупахме покрай тези две семейства и се 

сблъскахме, съм прегряла телефона на колегата от 

район „Витоша“ какво трябва да се направи. Вече мога 

самата аз да споделям опита си с други колеги, за да се 

справят с предизвикателствата на тази програма. 

Затова се включихме и по новия проект с Червения 

кръст, който ще работим тази година. В него са 

заложени десет жилища за десет семейства в двата 

района („Оборище“ и „Витоша“), да настаним и 

организираме процеса за 6 месеца. 

От какви допълнителни квалификации биха имали 

нужда Вашите служители, ако сте забелязали такива? 

Важно е да се знаят какви са процедурите за записване 

в регистрите на населението, отрегистрирането, това 

са едни чисто административни процедури във всяка 

една община, за да не стане грешка след това при  

настоящ адрес. Има си процедури, които трябва да 

бъдат спазени и компетенцията да се обясни на 

собствениците на имоти, които предоставят жилищата 

си под наем, да се обясни как ще се работи, тези хора 

първоначално се дърпат и не желаят да се включат, 

въпреки че им се заплаща съответно наем на 

жилището. Това е процедура, която трябва да се 

изведе като механизъм. Тези, които имат повече опит, 

биха могли да изведат такъв първоначален механизъм, 

защото в повечето случаи нямаш на кого да се обадиш. 

Да има механизми, по които да стане това 

презаселване, независимо дали този сирийски 

гражданин носи след себе си пари, или не. Просто да 

знаят как трябва да се случва процесът по 

презаселване. В район „Оборище“ вече може да се 

похвалим, че имаме компетенцията да презаселваме 

бежанци и знаем как документално да се справим с 

това предизвикателство. 

Кой най-много Ви помогна в процеса на работа? 

Основно колегата г-жа Милена Маджирска от район 

„Витоша“ и Българският Червен кръст с осигуряването 

на социален работник. Ролята на социалния работник 

е безценна в комуникацията и доверието, което той 

изгражда. Също така БЧК имат и курсове по български 

език, които организират, работят и с други НПО. Имат 

и други възможности за подкрепа с лекарства, 

медицинска помощ, което е много важно, защото една 

част от тези хора имат хронични заболявания, 

необходимо е бързо да се реагира в определени 

ситуации, също и за по-малките деца. 

А какво включва самата програма? 

Програмата включва настаняване за 6 месеца, 

сключваме договори за по 500 лв. издръжка на всяко 

семейство, която им се заплаща, докато те си 

трудоустроят живота. По време на пандемията ги 

подпомагахме с по още 300 лева на всяко семейство, 

тъй като са големи семейства, мъжете останаха без 

работа, главно за да имат за храна, да успеят да си 

организират домакинствата. Програмата още включва 

карта за градски транспорт за всеки един член, плюс 

карта за мобилни услуги за главата на семейството, за 

да имаме контакт с тях, безплатен интернет в 

апартамента. Едно от момичетата забременя, 

осигурихме прегледите, които изискват заплащане. 

А как тече самата комуникация? 

Комуникацията течеше чрез преводача, те не говорят 

добре български език, те се обаждат на него и той на 

нас, за да няма грешна интерпретация на 

информацията. Нас ни посъветваха винаги да ползваме 

услугите на преводача, защото така е по-чисто и за нас. 

Когато сключихме споразумението с главите на 

семейството, беше им обяснено от преводача и в 

присъствието на представители на Държавната 

агенция за бежанците, в какво ще се състоят техните 

отговорности, както и нашите ангажименти, за да има 

яснота: да им издадем документите, да ги 

регистрираме, да имат лични лекари, което също беше 

едно предизвикателство. Трябваше аз да ида от 

позицията си на заместник-кмет. Важното е, че се 

случиха нещата. 

А тук ли са сега семействата? 

Двете сирийски семейства заминаха за Нидерландия. 

Към момента само едно от момичетата от едното 

семейство е тук. Бременна е, запознала се е с един 

ирански гражданин, който е от години в България, има 

бизнес на Женския пазар. Ние продължаваме да 

плащаме здравните осигуровки, докато бебето се 

роди, все пак имаме ангажимент и към него, трябва да 

го запишем и регистрираме. Искат да си устроят 

живота тук. Продължаваме да държим апартаментите 
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и да ги предоставяме безвъзмездно на нуждаещи се 

хора. Имаме нови хора с хуманитарен статут. Единият 

е от Харманли, чакаме събиране на неговото 

семейство, от 6 години не е виждал съпругата си и 

малкото си дете. Те са били в турски лагер, съответно 

той е дошъл в Харманли, там се е регистрирал, 

започнал е работа, бивш директор на училище в Сирия, 

ерудиран и скромен човек. Голяма радост, че 

попаднахме на него и дадохме шанс в нашия район да 

се събере това семейство. Имам надеждата, че до края 

на годината това събиране може да се случи. 

А как попаднахте точно на него? 

Свързахме се с колегите от приемателния център във 

Враждебна. Аз им обясних нашата нужда да не 

прекъсваме договорите на жилищата и те ме насочиха. 

Писахме едно заявление до Министерство на 

вътрешните работи и ДАБ и те ни предоставиха 

възможните лица. След това имаше един процес на 

договаряне между хората, които ще живеят заедно. 

Това са две работещи момчета от Враждебна. При 

единия от тях ще дойде братовчед му, който взе 

попечителството на брат си, който беше в Овча купел. 

Общо взето събираме пъзела от различни места и се 

опитваме да помогнем по някакъв начин да се случат 

нещата. 

Вие сте били активната страна? 

От нас дойде инициативата, ние се обадихме във 

Враждебна, колегите не са настоявали. Ние бяхме 

активната страна по този процес, защото имаме желание 

да продължим да работим. Това е основното при нас, не 

да спрем процеса дотук. Имаме желание да работим и 

затова се съгласихме на новото партньорство с район 

„Витоша“ и БЧК. 

Т.е. ако един район иска да работи, той трябва да е 

инициативната страна? 

Да, инициативата идва от районите, няма как някой да 

ти го сложи като задача и обикновено, ако ти се даде 

като задача, тя няма да е успешна, ако не е с желанието 

на самите хора. 

А как да се получава информирането по тези програми 

на самите райони? 

Това е вече работа на държавните институции, на 

които са възложени тези сериозни бюджети. Ние 

можем да споделим нашия опит и да застанем зад тази 

програма, но националното ниво е това, което може да 

отпуши този процес. Управляващите са тези, които трябва 

да вземат по-смели решения и да дадат тласък на 

общността да приеме тези граждани и да бъдем една 

нормална европейска страна. Езикът на омразата е 

пагубен и за нас самите. 

А какво, според Вас, би насърчило самите бежанци да 

останат в България? 

Сигурен и добър живот. Като при всеки един човек. И 

добри възможности за децата им. Ако нямаш 

сигурност, ако нямаш постоянен доход, ако нямаш 

едно предначертано бъдеще за децата си, няма как да 

очакваш тези хора да продължат да живеят тук, 

въпреки че България им харесва като начин на живот. 

Ние не се различаваме, но тук няма тази сигурност. Няма 

сигурността да започнеш бизнес, няма сигурността този 

бизнес да е рентабилен. Този човек, който ви казах, който 

ремонтира бяла и черна техника, в турския лагер е имал 

магазин. Фактът, че там е могъл да направи бизнес и да 

изкарва пари, а тук в България не може, е показателен 

за възможностите, които даваме, за съжаление. 

А как тези хора биха допринесли за общността и 

района? 

За района може да допринесат с реални стъпки за 

повишаване на толерантността, да започнем да 

работим с тази стигма. Като хората чуят бежанец, те си 

представят една негативна картина. Също да 

изпълняваме и нашия ангажимент като държава в ЕС, 

това е смислено. Ако един район в центъра на София 

не може да го направи, това означава, че има много да 

се работи. Трябва да търсим тази възможност да се 

развиваме и да спрем да се страхуваме от такъв тип 

предизвикателства, които биха могли да ни се отразят 

на рейтинга. Сега започва проектът с БЧК. Важно е 

нещата да се развиват поетапно, за да узрее и 

администрацията, и други кметове да могат да се 

включат. От проекта успяхме да подпомогнем всички 

детски градини в района с Монтесори дъски, 

директорите бяха  доволни. Това са реални ползи за 

всички деца в района. Както подпомогнахме с техника 

и 1 СУ „Пенчо П. Славейков”. Готови сме да споделяме 

опита си с колеги от районните администрации в 

София и други желаещи. 
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Опитът на район „Витоша“ - 
пионери при интеграцията на 
бежанци на територията на София 

 

Разговор с г-жа Милена Маджирска, началник отдел 

„Образование, социални дейности, култура, спорт и 

логистика“, район „Витоша“ 

 

Район „Витоша“ в Столична община има двугодишен 

опит по програмата за презаселване на бежански 

семейства до момента. В разговор с г-жа Милена 

Маджирска разбираме повече как районът започва да 

работи по тази програма. Историята започва през 2018 

г.: „Първото семейство, първият ни договор е от 

2018 г., подписа се споразумение между кмета на 

район „Витоша“ и дирекция „Международни 

проекти“ на Министерство на вътрешните работи 

по програма ФУМИ (Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“] за презаселени лица и от този момент 

насетне до днешна дата имаме сключени 

интеграционни споразумения с 13 семейства, които 

сме извели от центровете на ДАБ на външен адрес 

на територията на района“. 

За програмата екипът на района е информиран от 

Държавната агенция за бежанците (ДАБ) на среща, 

организирана от г-жа Лиляна Станкова, заместник- 

председател на ДАБ. След първоначалните стъпки по 

информиране, в които инициатор и водеща страна са 

били ДАБ, следват няколко срещи с представители на  

ВКБООН и със Столична община. Стъпките, които 

трябва да се следват за реализирането на подобен 

проект, са следните: „Преди кандидатстване 

(подаване на проектно предложение, по която и да е 

оперативна програма или Фонд) ние като 

второстепенен разпоредител с бюджетни средства 

е необходимо да получим положително съгласие от 

кмета на Столична община и/или решение на 

Общинския съвет, в зависимост от изискванията на 

Управляващия орган на фонда. След предоставяне на 

доклад от страна на кмета на район „Витоша”, инж. 

Теодор Петков, в края на септември 2018 г., кметът 

на СО, г-жа Йорданка Фандъкова, издаде 

пълномощно, с което район „Витоша“ бе 

упълномощен да кандидатства по тази програма и 

да извърши последващи действия. И след всички тези 

административни дейности започна нашата 

работа с презаселените семейства.“ Във времето се 

проведоха още срещи с ДАБ, защото процедурите от 

административна гледна точка са „новост“ за района. 

В процеса на работа с експертиза се включиха и 

представители на ВКБООН. От самата община работят 

няколко колеги. Екипът на общината получава огромна 

подкрепа от Българския Червен кръст, откъдето е 

осигурен преводач. Той е неотлъчно до екипа и 

семействата от първия ден до днес и взема участие във 

всички срещи. 

По програмата са настанени семейства от Сирия, които 

живеят в наетите от района жилища средно по 6-7 

месеца. Г-жа Маджирска обяснява, че „нито едно 

семейство не е оставало на територията на 

Република България повече от 7-8 месеца... Най-дълго 

остана семейство, в което се наложи да бъде 

направена операция на бащата, защото вследствие 

на военните действия в Сирия, той беше останал с 

парализирана ръка. Наложи се да претърпи операция, 

като му бяха поставени импланти. 

Възстановяването беше около 4-5 месеца. Въпреки 

че от почти нищо не бяха лишени по време на 

престоя им, не успяхме да ги убедим да останат тук. 

От  различни канали те  разбират, че например в 

Германия ще получават социална помощ в размер на 

400 евро на човек. Като се направи една равносметка 

техните приходи възлизат на 1380,00 лв. общо 

(650,00 лв. заплата на един родител, около 230 лева 

еднократна помощ от Агенция „Социално 

подпомагане“ и месечна помощ в размер на 500 лева 

от страна на района за срок от 6 месеца). Ако 

живеят в Германия, същото 6-членно семейство ще 

получава 2400 евро, по 400 евро на човек на месец. 

Вижда се колко е голяма разликата. Затова 

              Фото: ВКБООН 
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повечето се насочват към Западна Европа. 

Средствата, необходими на едно такова семейство, 

са много повече от тези, с които разполагат 

българските семейства, тъй като е по-голяма 

числеността на децата. В повечето семейства 

всички възрастни започнаха работа. Някои бяха 

назначени към район „Витоша“, като се грижеха за 

озеленяване, почистване и отстраняване на аварии 

на обществени места“. 

Наблюдението на екипа на район „Витоша” показва, че 

повечето семейства търсят начини да заминат в 

рамките на месец-два, след като вече имат лични 

документи, което се случва на втория, третия месец от 

настаняването им на територията на района. Отправят 

се главно към Нидерландия и Германия или държави, 

в които живеят техни роднини. Наетите жилища 

остават свободни от момента на тяхното заминаване: 

„За да не се прекратяват договорите за наем и да се 

заплащат неустойки, взехме решение в оставащите 

месеци да се настаняват други семейства, които са 

получили бежански или хуманитарен статут в 

България“. До момента са настанени такива семейства 

от Афганистан и Ирак. Г-жа Маджирска обяснява: „Това 

са семейства, които не се дошли по програмата за 

презаселване. За тях районът като бенефициент не 

е получавал финансиране. Тъй като получените 

средства са предназначени за подпомагане на 

бежанци, ние проведохме срещи с представители на 

ДАБ и след тяхна проверка бяхме насочени към 

такива семейства. Същите бяха изведени на външен 

адрес. Те бяха на територията на България от 

доста време и бяха получили статут от ДАБ. 

Живееха в центровете на ДАБ, но престоят им в тях 

е с някаква законова давност. Повечето бяха в 

положение да останат на улицата. Не бе трудно да 

вземем решение да ги настаним в свободните към 

момента жилища, в които са живели до скоро 

семейства от Сирия. Последва подписване на 

интеграционни споразумения и с тях. С много 

проблеми се сблъскахме по време на търсенето на 

жилища и затова имахме дългосрочни договори и 

предплатени месечни наеми. Много сили ни коства 

да убедим наемодателите да предоставят 

жилищата си на бежанци. Не бих се наемала да 

коментирам поради какви причини те се страхуваха, 

но имаше и такива, за които това нямаше никакво 

значение, стига бежанците да се грижат като 

добри стопани за имотите им.“ 

Мотивите, които са в основата семействата да избират 

да заминат за Западна Европа, са главно финансови. Г-

жа Маджирска обяснява: „Заплащането в 

европейските държави е по-високо отколкото в 

България и там по-лесно могат да отглеждат 

своите деца, защото те са многочленни. Повечето 

семейства се състояха от 7-8 човека, баща, майка и 

4 или 5 деца. Със средна заплата в София в размер на 

около 1000 лв. те няма как да се справят. При всички 

семейства основно бащата работи, а майката е 

домакиня. За срока, в който ние покриваме техните 

разходи за наем, режийни, обучение по български 

език, закупуване на хранителни продукти, лечение и 

др., те успяват да се справят. След изтичане на 

едногодишното споразумение за интеграция, те 

следва сами да започнат да покриват всичките си 

разходи, които стават непосилни за тях. Общините 

не разполагат с жилищен фонд, който да бъде 

специално за такива лица и съответно те излизат 

на свободния пазар, откъдето наехме такива 

жилища за тях. Тъй като това е доста 

чувствителна тема, бих искала да отбележа, че 

предоставените им [жилища] не са общинска 

собственост“. 

От гледна точка на адаптация, семействата не са 

срещали проблеми в района и са добре приети от 

местното общество: „Не е имало никакъв проблем от 

страна на общността. Даже в училищата, където 

децата учиха, бяха приети с интерес и внимание. 

Директорите, учителите, педагогическите 

съветници бяха разяснили на всички ученици и 

техните родители какви са новите им съученици, 

които ще дойдат, защо идват тук. Само един 

пример ще дам за едно от нашите училища, едно 

момиченце го записахме в първи клас. В момента, в 

който я заведохме на първия ѝ учебен ден, той не 

съвпадаше с първия учебен ден на всичките деца, с 

оглед на това те кога са дошли в България, децата я 

посрещнаха с рисунки и я бяха нарисували, без да я 

познават и без да са я виждали. На всички рисунки 

имаше надпис „Добре дошла, Лава“. Съвместно с 

ръководствата на училищата са провеждаха 

различни срещи между семействата на децата в 

класа, организираха се дни на интернационална 
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кухня, децата приготвяха любими храни с помощта 

на своите родители. На всички срещи по никакъв 

начин не се усети деление на децата. Даже се е 

случвало родители да събират парички в даден клас 

и са купували огромна кошница с лакомства на едно 

от децата. А за всяко едно дете това е нещото, 

което много го радва. Наистина общността ги прие. 

В междублоковите пространства, където има 

детски кътове, си играеха всички заедно българчета 

и сирийчета“. 

Към момента на територията на района е останало 

едно семейство с новородено бебе на няколко 

седмици. Това е история на семейство, в което мъжът 

е пристигнал по-рано в България и е започнал работа 

като програмист, след което е пристигнала и жената с 

цел да се събере с мъжа си. 

„За да се случи тази програма и в други райони, 

съответно общини, на първо място най-важна е 

подкрепата на кмета на района, каквато получихме 

ние от инж. Теодор Петков, и съответно от кмета 

на Столична община”. По думите на г-жа Маджирска, 

„това е въпрос на личен избор, дори на 

състрадателност, защото тези хора бягат от 

война, те не бягат, защото не им харесва или не им 

се работи. Ситуацията, в която са поставени, е 

коренно различна. Това, което знам е, че в момента, 

в който някой реши да интегрира такива семейства, 

първото и най-важно нещо е да отидат да се 

запознаят с тях. Личният контакт е много важен. В 

момента, в който го има, нещата се променят. Поне 

при мен беше така. Не мисля, че някой може да не се 

разчувства, да не го натъжи тяхната история. 

Виждаш как животът на едно семейство е събран в 

два-три 20-килограмови куфара. Специално аз, 

колегите ми, с които работя, и кметът на района 

сме хора, които в момента, в който се запознахме с 

тези семейства, те бяха вече част от нас. Не ги 

различавахме по никакъв начин. Случвало се е колеги 

да носят дрехи, обувки, играчки, та дори и храни“. 

Условията, които биха накарали семействата да 

останат в България, не са от културен характер, според 

г-жа Маджирска, в основата е да имат добре осигурен 

живот: „В момента, в който те могат да работят, 

да се обучават, да получават по-високи заплати, да 

получават месечни социални помощи за отглеждане 

на дете, биха останали. В момента, в който 

заплатите в България са подобаващи или поне 

близки до средните европейски, може би няма да 

търсят щастието си на друго място. Може би има 

и друга причина освен финансова – събирането им с 

роднини. Поради настъпилите военни действия на 

територията на тяхната родина, разрушени 

градове, съборени домове, са се принудили да бягат. 

Разпръснати са цели фамилии в различни краища на 

света. Аз съм сигурна, че има много държавни и 

неправителствени институции, които им помагат, 

но това не може да е постоянно и непрекъснато. Те 

тръгват не защото не им харесва тук, а просто 

защото знаят, че там някъде ще получат повече, и 

защото там някъде са техните семейства. Според 

мен с изключение на финансовите средства нищо по-

различно не получават нито в Германия, нито в 

Белгия или Нидерландия, или където и да е в Европа. 

Достъп до здравеопазване, достъп до образование, 

какъвто и тук, такъв и там, но там доходите на 

населението са по-високи. Ако това се промени, 

България няма да бъде използвана като  транзитна 

страна, защото някои чакат само момента да 

получат своите български документи и тръгват“.   

От културна гледна точка това, което обединява 

българите и сирийците, иракчаните, хората от Близкия 

Изток като цяло, е значимостта на семейството, 

грижата за майката и децата, което г-жа Маджирска 

илюстрира по следния начин: „Изведохме 

седемчленно семейство от център на ДАБ и 

трябваше да ги настаним в етаж от къща в 

Драгалевци. Беше зимен ден, ноември, сняг беше 

навалял, съответно улиците бяха изчистени, но 

пред самите къщи имаше натрупано от 

снегорините, които чистят снега. От буса първо 

слезе бащата и легна на снега и аз в първия момент 

казвам: „Какво правиш, ще настинеш?“ и той ми 

махна, „Сега ще видиш”. С тялото си той направи 

пътека, за да минат жена му с децата.“ 

 

 

 

 



  

 

22 Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“  05/2020 

Бежанците: днес и утре 

 
Специфики на университетската 
подготовка в областта на 
педагогическата и социалната 
работа с бежанци 

 

проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, СУ „Св. Кл. 

Охридски”, Факултет по педагогика 

Ефективността и качеството на всяка една практическа 

дейност, професионална или доброволческа, 

базирана върху работата с хора – деца и възрастни, е в 

пряка зависимост от подготвеността за 

осъществяването ѝ. Тази подготовка може да бъде 

както в сферата на формалното, така и чрез 

неформално и информално. 

Обучението в рамките на формалното образование 

има като основна цел подготовката на 

професионалисти, която е строго структурирана 

времево и в съдържателен план. Неслучайно тя е 

свързана с официално сертифициране на придобитите 

професионални компетентности, независимо дали са 

имали някакво предварително развитие (например в 

доброволчески или проектни дейности), или са 

стартирали от самото начало. Значимостта на 

формалното образование, осъществявано в системата 

на висшето образование, е несъмнена. Тя отразява 

обществена потребност от регулиране на 

съдържанието на професионалната подготовка на 

базата на стандарти/критерии за качеството ѝ, върху 

съобразяването с които се осъществява и външен 

контрол от съответни агенции (национални или 

международни). За България този контрол се 

осъществява от Националната агенция за оценяване и 

акредитация, която не само дава акредитация за 

обучение по съответни професионални направления в 

области на висшето образование, но и оценява 

качеството на подготовката в рамките на обучението в 

бакалавърски, магистърски и докторски програми. 

Освен този контрол, всяко висше училище, чрез своята 

система за качество, на базата на съответни 

процедури, съблюдава нормативни изисквания, 

свързани със структурата и съдържанието на учебните 

планове и учебните програми, по които се осъществява 

обучението – на ниво катедра, факултет, департамент, 

университет. Казано с други думи, формалното 

университетско образование не само сертифицира 

чрез финален документ осъществено в рамките на 

даден времеви интервал обучение, но и би трябвало 

да отговаря на съвкупност от изисквания, стандарти, 

критерии и др. по отношение на качеството на 

получаваната професионална подготовка. 

Казаното дотук подчертава значимостта на 

предварителната професионална подготовка в 

областта на педагогическата и социалната работа с 

търсещи и получили международна закрила, 

осигурявана в системата на висшето образование. Тя, 

от своя страна, може да има различни измерения: 

Като отделна бакалавърска, магистърска или докторска 

програма в зависимост от съществуващи социални 

потребности и нужда от специалисти със съответна 

степен на професионална квалификация. 

Ориентацията към магистърски програми, насочени 

конкретно към социална работа с мигранти, в т.ч. 

бежанци, е най-целенасочената, тъй като именно 

магистърската образователно-квалификационна 

степен се явява специализираща, надграждаща 

бакалавърската образователно-квалификационна 

степен, независимо дали тя е в сферата на 

образованието, социалната работа или в друго 

професионално направление. Магистърската степен 

дава възможности за развитие за по-кратко време в 

сравнение с бакалавърската на основни умения, нужни 

за овладяване на съответна професия. Това беше и 

един от основните мотиви при вземане на решение за 

създаването на магистърската програма „Социална 

работа с бежанци и мигранти” (три семестриална за 

неспециалисти и дву семестриална за специалисти в 

областта на социалните дейности). По-подробна 

информация относно нея, в т.ч. съдържанието на 

учебния план може да бъде видяно тук. Това е 

единствената магистърска програма в България с 

такава насоченост. Може да се каже, че програми от 

подобен тип са рядкост по принцип в европейските 

страни. Като пример може да бъде посочена три 

семестриалната магистърска програма с 

наименование International Social Work with Refugees 

and Migrants в Германия в Университета по приложни 

науки Würzburg-Schweinfurt. Явно е, че ориентацията 

към цялостни магистърски програми в областта на 

социалната работа с бежанци е по-скоро рядкост. Като 

причини за това могат да бъдат посочени сложността 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/uchebna_dejnost_bakalavri_magistri_doktoranti_sdk/magist_rski_programi/fakultet_po_pedagogika/socialni_dejnosti/socialna_rabota_s_bezhanci_i_migranti_zadochno_obuchenie
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/uchebna_dejnost_bakalavri_magistri_doktoranti_sdk/magist_rski_programi/fakultet_po_pedagogika/socialni_dejnosti/socialna_rabota_s_bezhanci_i_migranti_zadochno_obuchenie
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/uchebna_dejnost_bakalavri_magistri_doktoranti_sdk/magist_rski_programi/fakultet_po_pedagogika/socialni_dejnosti/socialna_rabota_s_bezhanci_i_migranti_zadochno_obuchenie
https://www.masterstudies.com/Master-of-Arts-in-International-Social-Work-with-Refugees-and-Migrants/Germany/FHW
https://www.masterstudies.com/Master-of-Arts-in-International-Social-Work-with-Refugees-and-Migrants/Germany/FHW
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на изработването на цялостна магистърска програма, 

преминаването през процедури на ниво катедра, 

факултет, университет, организирането на процеса на 

обучение, набирането на кандидати за обучение и др. 

Същото може да бъде казано за разработването на 

отделни докторски програми в областта на 

педагогическата и социалната работа с бежанци. 

В рамките на обучението в съответни бакалавърски, 

магистърски и докторски програми 

Това е по-разпространената възможност, реализирана 

основно чрез отделни учебни предмети, по-скоро 

избираеми, отколкото задължителни, в бакалавърски 

или магистърски програми. Това е практика, типична за 

европейските страни, където учебни дисциплини с 

интеркултурна насоченост в подготовката на учители и 

социални работници са факт в учебни планове за 

бакалаври или магистри, но техният статус основно е в 

групата на избираемите дисциплини, независимо от 

признаването на значимостта на такъв тип обучение за 

студентите. Тази констатация изглежда парадоксално 

на фона на реалните потребности на европейските 

страни от подготвени специалисти в областта на 

социалната работа и образователната практика за 

работа с представители на социокултурни различия, 

независимо дали става дума за имигранти, бежанци, 

етнически малцинства. Все още университетите сякаш 

оставят по-скоро „встрани“ тази проблематика, която 

да отчита налични интереси на студентите (ако има 

такива) и предмети, които да отговарят на тях. Остава 

открит въпросът – а ако студентите нямат такива 

интереси и не изберат подобни учебни предмети, как 

тогава ще могат да подходят професионално в 

ситуации, които изискват именно развити 

интеркултурни компетентности? 

Затова е изключително важно да има поне по една 

учебна дисциплина с интеркултурна насоченост в 

учебните планове на бакалавърски и магистърски 

програми, в т.ч. центрирана основно или частично 

върху бежанско-мигрантската проблематика. Тук има 

две основни детерминанти за това дали такава учебна 

дисциплина ще бъде част от съответен учебен план. На 

първо място, дали има преподавател, който е с 

подготвеност в тази област, т.е. има публикации, 

проекти, включен е в мрежа от специалисти – 

теоретици и практици. На второ място, доколко 

съответното висше училище припознава такъв тип 

знание за значимо и при разработването на учебните 

планове се оформят и такива учебни дисциплини. Ако 

поне една от тези две детерминанти липсва, може да 

се каже, че вероятността за осъществяване на 

обучение в областта на педагогическата и социалната 

работа с бежанци в университетска среда е ниска, като 

качеството на подготовка може също да бъде 

поставено под въпрос. 

Като илюстрация ще представя включването на 

бежанска проблематика в обучението на студенти от 

Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“ 

през последните две десетилетия – както в конкретно 

специализиращи учебни дисциплини, така и в рамките 

на такива с по-общ профил на подготовка на 

интеркултурни компетентности на студентите. Няколко 

години в учебния план на специалност „Педагогика“ 

студенти се обучаваха по избираемата дисциплина 

„Педагогически аспекти на феномена бежанци“. 

Подготовка вече 20 години се осъществява и в рамките 

на учебната дисциплина „Интеркултурно възпитание”, 

която се избира непрекъснато както от студенти от 

редовно, така и от задочно обучение. През последните 

десетина години в учебното съдържание на 

дисциплината „Европейски интеркултурен диалог чрез 

образование”, специалност „Неформално 

образование”, също беше включена бежанската 

проблематика, а от миналата учебна година, с 

промените в учебния план, това вече се случва в 

учебната дисциплината „Интеркултурно 

образование”. 

В магистърската програма „Образователен 

мениджмънт” студентите имаха възможност повече от 

15 години да избират дисциплини като „Равен достъп 

до образование – управленски аспекти”, „Култура и 

образование – управленски аспекти”, „Интеркултурно 

образование и възпитание”. С промените в учебния 

план от тази учебна година (2020/2021), бежанската 

проблематика, от гледна точка на управлението на 

образованието, ще се изучава в учебни дисциплини 

като „Приобщаващо образование – управленски 

аспекти” и „Управление на културното разнообразие в 

образователни институции”. В магистърската програма 

„Съвременни образователни технологии” това се 

случва в учебната дисциплина „Приобщаващо 

образование”. 
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Що се отнася до магистърски програми по социална 

работа, учебната дисциплина „Социална работа с 

бежанци” е избираема в учебните планове на 

магистърски програми „Социална работа с деца и 

семейства” и „Клинична социална работа”. Там, където 

е подходящо, например в задължителни учебни 

предмети като „Семейна педагогика” (специалности 

„Педагогика” и „Неформално образование”), 

„Съвременният брак и съвременното семейство” 

(магистърска програма „Социална работа с деца и 

семейства”) и др. също се включва учебно 

съдържание, свързано с бежанската проблематика. 

Трябва да се отбележи, че когато става дума за 

избираеми дисциплини, от голямо значение е как се 

повишава интересът и мотивираността на студентите 

за изучаване на тази проблематика. Моята лична 

практика в тази насока показва, че това може да се 

случи постепенно, чрез провокиране на интереса към 

отделни аспекти, свързани с проблеми, изпитвани от 

бежанците в процеса на интеграцията им в 

приемащите общества или културни особености на 

идентичността им в рамките на задължителни учебни 

дисциплини. Но това отново зависи от личната 

информираност на преподавателя и уменията му да 

поднесе по интересен начин съответното знание и да 

стимулира студентите да задълбочат познанията си 

след това в дадена избираема дисциплина. Казаното е 

пряко свързано с необходимостта от непрекъснато 

усъвършенстване на подготовката на преподавателя, 

осъществяващ обучение на студенти по проблеми на 

социалната и педагогическата работа с бежанци, за да 

бъде в максимална степен актуален и точен в процеса 

на преподаване. 

Важни за създаване на интерес са успешно създадени 

и поддържани контакти с представители на основните 

международни организации, държавни институции и 

неправителствени организации, осъществяващи 

социална и педагогическа работа с бежанци. Това 

прави възможно включването на студенти в различни 

извънаудиторни дейности, по време на които те могат 

да  посетят пространства, където се реализира реална 

социална и педагогическа работа с бежанци, да се 

срещнат и осъществят контакт с тях. Освен това, 

наличността на достатъчно печатни и аудио-визуални 

материали по бежански проблеми, онагледяващи 

процеса на обучение, има голямо значение за 

стимулиране на интереса и подчертаване на 

практическата полезност на изучаваното. Не без 

значение е и наличието на възможности за реална 

практическа дейност с бежанци, отново благодарение 

на установените партньорски взаимоотношения с 

организации и институции, в които се осъществява 

педагогическа и социална работа с търсещи и 

получили международна закрила. 

По отношение на създаването и поддържането на 

контакти с представители на международни 

организации, държавни институции, 

неправителствени организации, осъществяващи 

социална и педагогическа работа с бежанци, има две 

основни възможности – от страна на посочените 

организации или от страна на съответното висше 

училище (институционално или личностно). В 

България, в края на 2002 г., първоначално 

инициативата се поема от офиса на ВКБООН в София 

(водеща тук е ролята на представителя с мандат до 

2005 г. – д-р Луиза Друке, самата тя с научна степен, 

декларираща многократно огромното си желание за 

развитие на подкрепяната от нея „академична 

инициатива” за обучение по бежански въпроси). 

Подобна активност бе осъществена от представителя 

на ВКБООН в България Матайс льо Рут, който, в 

сътрудничество с Българския съвет за бежанци и 

мигранти, възстанови идеята за популяризиране на 

проблематиката сред академичната общност през 

2018 г. чрез създаването на Академичния съвет по 

въпросите на бежанците. Благодарение на 

създаването през 2020 г. на публично достъпния 

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“, 

издаван от Българския съвет за бежанци и мигранти и 

информацията, която се съдържа в него, реално се 

съкрати изключително много процесът на нейното 

търсене от страна на представители на 

университетските среди. 

Особено значимо за поддържането на успешни 

взаимоотношения на висшето училище с 

международните, държавните и неправителствените 

организации, работещи с търсещи и получили 

международна закрила, е създаването на доверие, 

което стои в основата на взаимните контакти между 

институциите, респ. личностите, които ги 

представляват. 
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Много важно е разширяването на обхвата на 

преподавателите от съответния университет, които 

продължават вече създадените успешни контакти за 

по-нататъшна дейност (научно-изследователска и 

учебна). Като успех може да бъде отчетен фактът, че 

няколко преподаватели от Факултета по педагогика са 

били включени активно в различни форми на 

взаимодействие с представители на различни 

организации, осъществяващи социална и 

педагогическа работа с бежанци. Основният смисъл от 

осъществяването и поддържането на посочените 

контакти е осигуряването на реални възможности за 

студентите да посетят различни по характер дейности, 

в т.ч. активно да се включат в тяхното реализиране, да 

се срещнат и разговарят с бежанци и работещи с 

бежанци. 

Подпомагащи изключително много процеса на 

обучение са различни достъпни материали по 

бежански проблеми, които могат да бъдат ползвани от 

студентите, особено такива, които са по-пряко  

свързани     с     педагогическата    и    социална   работа,  

например – резултати от изследвания, педагогически 

материали за работа с деца и др. Може да се каже, че 

през последните няколко години обемът на такъв тип 

материали на български език, достъпни например чрез 

сайта на ВКБООН, се увеличи значително, което е в 

голяма помощ за работата със студентите. 

Всеки един университетски преподавател, който се 

ангажира с преподаването на бежански въпроси, 

трябва да осъзнава, че това е една динамична 

проблематика, която не търпи застой, а изисква 

непрекъснато усъвършенстване на неговата собствена 

подготовка. Факт е, че само допреди няколко години 

нямаше специално подготвени преподаватели от 

университетските среди, които да осъществяват 

преподавателска и научно-изследователска дейност в 

областта на социалната и педагогическата работа с 

бежанци. Внимателният преглед на лекторите, 

включени в първите години при стартирането на 

програми по социална работа с бежанци, показва, че 

те са предимно специалисти от различни институции и 

организации, работещи практически с бежанци, но с 

малки изключения ситуирани като щатни 

преподаватели към съответен университет. С годините 

това постепенно се промени. Все повече 

преподаватели навлизат в бежанската проблематика 

на базата на собствен интерес или благодарение на 

организирано обучение или включване в дейности, 

свързани с нея. Това има голямо значение от гледна 

точка на гарантирането на трайност в интереса на 

висшите училища към развиването на учебни 

програми в областта на социалната и педагогическа 

работа с търсещи и получили международна закрила.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: БСБМ и СУ,,Св.Килимент Охридски“  
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Стани на произход                
 

 
Социокултурни и религиозни 
тенденции в съвременна Сирия 

 

Галина Евстатиева, доктор, доцент по арабска 

култура в Катедрата по арабистика и семитология 

при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

Историческо въведение 

Съвременна Сирия, придобила своята политическа 

независимост и суверенитет през 1946 г., е 

президентска република в Близкия изток – една от най-

невралгичните зони в света. Днешната сирийска 

държава е създадена върху територии, които от 

началото на XVI в. са провинции на Османската 

империя, а след нейното разпадане преминават под 

мандата на Франция (1923–1946). Ако настоящите 

граници на Сирийската арабска република се 

простират между Средиземно море, Турция, Ливан, 

Израел, Йордания и Ирак, то в исторически план 

названието „Сирия“ се отнася към много по-обширен 

източносредиземноморски регион, който е синоним 

на Леванта, а арабските средновековни географи го 

наричат аш-Шам или Билад аш-Шам. Етимологически 

името „Сирия“ произхожда от древните асирийци, 

които доминират в Северна Месопотамия, но с 

времето се разпростират и на Запад, като названието 

започва да се асоциира най-вече с техните западни 

земи. 

В наши дни сирийската държава обхваща териториите 

на няколко древни кралства и империи,  а сирийците 

се гордеят изключително много с миналото на своята 

страна като люлка на велики цивилизации, като смятат, 

че много от големите размествания в човешката 

история са били уникални „сирийски моменти“ – 

независимо дали става въпрос за създаването на 

велики градове-държави по поречието на р. Ефрат или 

за изобретяването на финикийското азбучно писмо. 

Колкото и да са горди сирийците със съществуването 

по техните територии на много древни цивилизации, 

„за повечето от тях историята започва наистина с 

идването на исляма“1. Това става през 634 г., когато 

                                            
1 Sahner, Christian C. Among the Ruins: Syria Past and Present, Oxford: 
Oxford University Press, 2014, р. 7. 

Дамаск е завладян от арабо-мюсюлманските войски. 

През 661 г. градът се превръща в столица на Омаядския 

халифат (661–750), простиращ се от Индийския 

субконтинет до Андалусия. Омаядските халифи 

въвеждат арабския като официален държавен език в 

завоюваните територии, а византийските и 

персийските монети са заменени със собствени 

парични знаци. През този период се полагат основите 

на мюсюлманското законодателство, което определя и 

спецификите на формиращата се арабо-мюсюлманска 

култура. 

Само две години след придобиването на независимост 

Сирия се включва във войната срещу провъзгласената 

държава Израел от 1948 г. в защита на палестинските 

араби, която губи заедно с останалите си арабски 

съюзници. Във вътрешнополитически план първите 

години на младата сирийска държава също се 

характеризират с обществено-политическа 

нестабилност, която се засилва от извършването на 

серия от военни преврати. Привлечени от идеологията 

на панарабизма, прокламирана с неспирно 

вдъхновение от египетския президент Гамал Абдел 

Насър (упр. 1956–1970), през 1958 г. сирийските 

управляващи, начело с президента Шукри ал-Куатли, 

се договарят с Египет за създаването на Обединената 

арабска република, просъществувала до септември 

1961 г. Нов сирийски държавен преврат слага край на 

този кратковременен съюз между двете арабски 

държави и Сирийската арабска република е 

възстановена. През 1963 г. военни от 

националсоциалистическата партия „Баас“, сред които 

и бъдещият дългогодишен сирийски президент Хафез 

ал-Асад (1971–2000), извършват държавен преврат. От 

тази година до 2011 г. в Сирия действа Законът за 

извънредното положение, който четири десетилетия 

отнема на практика и девалидизира повечето от 

конституционните права на сирийските граждани. По 

време на Арабо-израелската война от 1967 г. Сирия 

губи Голанските възвишения и оттогава се водят 

безрезултатни преговори за връщането на тази 

контролирана от страна на Израел територия, където 

днес живеят около 20 000 израелски заселници. 
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През ноември 1970 г. тогавашният военен министър 

Хафез ал-Асад провежда вътрешнопартиен преврат, с 

който идва на власт баасисткият режим на 

„династията” Асад. Управляващото семейство ал-Асад 

и най-верните кръгове около него изповядват 

алауизма, направление в шиизма, което ги 

делигитимира в очите на голяма част от суннитското 

мюсюлманско мнозинство от населението. Това 

създава взривоопасна политическа ситуация, защото 

суннитите биват лишени от лостовете на властта и не 

притежават политическа тежест в управлението на 

страната. Надиганията срещу режима на Асад на 

суннитски ислямистки организации в Сирия през 

седемдесетте години на XX в. предизвикват ответно 

насилие от страна на баасистите, което кулминира 

през 1982 г., когато правителствени сирийски войски 

обсаждат и бомбардират град Хама, вследствие на 

което загиват над 50 хиляди души, много от които 

цивилни. От друга страна, доминирането на сирийския 

режим от определено религиозно малцинство 

култивира държавна подкрепа за другите малцинства 

в страната. По този начин християните, друзите, 

исмаилитите и други конфесионални групи се ползват 

в Сирия с такива права и привилегии, каквито нямат 

никъде другаде в Близкия изток. 

Правната система в Сирийската арабска република е от 

смесен тип, защото освен светски закони въз основа на 

романската (френската) правна система в областта на 

семейното и наследственото право за гражданите 

мюсюлмани основен източник на правораздаване е 

ислямският религиозен закон (шариат). Като цяло 

обаче законодателната власт в Сирия е слаба заради 

пряката си зависимост от партията „Баас” и 

изпълнителната власт. Въпреки че баасисткото 

управление в Сирия има подчертано светски уклон в 

сравнение с други арабски страни, сирийската 

конституция изисква президентът да бъде 

мюсюлманин и сирийски арабин. 

През 2002 г. Хафез ал-Асад умира, като е наследен от 

неговия по-малък син Башар ал-Асад. Дълго време за 

този пост е готвен големият син – Басил, който обаче 

загива трагично в автомобилна катастрофа през 1994 г. 

Въпреки че новият президент се опитва да прокарва 

реформи за либерализация в редица сфери (създават 

                                            
2https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=SY 

се частни банки, които довеждат и чужди капитали; 

развитие на частния сектор и др.), Арабската пролет 

през 2011 г. и натрупаното в страната недоволство от 

авторитарния начин на управление, политическите 

репресии, ширещата се корупция и безработица, 

избухват в Сирия под формата на граждански 

демонстрации, които са потушавани със сила. През 

юли 2011 г. протестиращи създават Свободната 

сирийска армия – първата голяма бунтовническа 

организация, която обединява различни разнородни 

въоръжени групи, сред които има и дезертьори от 

армията на Асад, но основно се състои от суннитски 

групировки. Това отприщва вълна от насилие, която в 

комбинация с многостранната външнополитическа 

намеса (налагането на икономически санкции от 

страна на Лигата на арабските държави, ЕС, САЩ и 

Турция или използването на Сирия като плацдарм за 

водене на прокси войни) води до избухването на 

Сирийската гражданска война, бушуваща вече повече 

от девет години. В резултат на този въоръжен конфликт 

на сирийска територия възникват редица 

самопровъзгласили се политически образувания, 

съставени от ислямистки групировки, сред които ИДИЛ 

и Тахрир аш-Шам. От 2017 г. Иран, Русия и Турция 

провеждат извън инициативите на ООН отделни 

политически преговори в опит да бъде редуциран и 

разрешен сирийският конфликт. Гражданската война в 

Сирия се превърна в една от най-големите съвременни 

световни хуманитарни кризи, като в нея загубиха 

живота си повече от половин милион души, над 6 

милиона сирийци бяха принудително вътрешно 

разселени, а други около 5,7 милиона бяха принудени 

да напуснат родните си места като бежанци в Ливан, 

Турция, Йордания, Ирак, Египет и Северна Африка. 

Демография на разнообразието. Етноконфесионална 

структура на населението  

Населението на Сирийската арабска република 

наброява около 17 млн. души по данни на Световната 

банка от 2019 г.2 Голяма част от сирийците живеят по 

Средиземноморското крайбрежие, в провинцията 

Халеб, по долината на р. Ефрат и в големите градове 

Дамаск (около 2,5 млн. души), Алепо (1,9 млн.), Хомс 

(1,3 млн.), Хама (около 900 хил). Средната възраст за 

страната е 23,5 години и това се обяснява както с 
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големия естествен прираст на населението (около 

4,25%), така и със суровите условия през годините на 

нестихваща гражданска война и малка средна 

продължителност на живота. Като демографски 

показател по-младата възрастова структура ясно личи 

от схемата, представяща пирамидата на сирийското 

население за 2020 г. 

 

Още със създаването си през четиридесетте години на 

ХХ в. новата независима сирийска държава се изправя 

пред демографски, социално-икономически и 

регионални предизвикателства. Едни от най-големите 

са свързани с разделителните етнически и 

конфесионални линии в сирийското общество, 

особено що се отнася до концентрацията на компактни 

малцинствени групи по определени региони. В 

етническо отношение гражданите на Сирия са араби 

(около 85%), а коренните асирийци (обитаващи 

северните и североизточните части на страната – 

градовете Хомс, Алепо, Хасака) и говорещи 

западноарамейски език (живеят в няколко селища като 

Маалула, Джуббадин) биват оценявани на около 3% от 

общото сирийско население. Втора по численост 

етническа група са кюрдите (между 9–10%) и те са 

концентрирани в североизточните райони на Сирия. 

Турско говорящите сирийски туркмени (Turkoman) са 

третата по-голяма група, но за тях няма достоверни 

статистически данни и броят им варира в различни 

източници от няколкостотин хиляди до 3,5 милиона 

души. В Сирия живеят и над 100 хиляди етнически 

черкези (около 1,5%), както и арменци (1%), 

                                            
3Zisser, Eyal. Commanding Syria: Bashar al-Asad and the First Years in 
Power, London and New York: I.B.Tauris, 2006. 

мнозинството от които са потомци на потърсили по 

тези земи убежище по време на Геноцида и 

концентрирани основно в Алепо, Камишли и Дамаск. 

Наред с етническите различия някои изследователи 

отбелязват, че в сирийското общество съществува 

особено разделение между градското и селско 

население, както и историческо съперничество между 

най-важните сирийски градове – столицата Дамаск и 

северния град Алепо3. 

 

Сирийското население е разнообразно и по своя 

конфесионален състав. Около 87% от сирийците 

изповядват исляма – от тях между 69–74% са 

мюсюлмани суннити, като арабите сунните са около 

60%. Мнозинството от кюрдите (8,5%) и туркмените 

(3%) също са суннити. 13% от сирийците са шиити 

(алауити, шиити дванадесетници и исмаилити). Около 

10% са християни, като те също са разделени на 

различни деноминации (антиохийски православни, 

несторианци, маронити, гръко-католици, арменци и 

др.). Много от християните обаче са напуснали Сирия 

през последното десетилетие на нестихваща 

гражданска война. Друга по-малка затворена 

религиозна общност е тази на друзите (около 3%), 

които са концентрирани основно в южните части на 

Джабал ад-Друз. 

Тъй като мюсюлманите суннити са мнозинството от 

сирийското население, те обитават почти всяка 

сирийска провинция – живеят както в плодородните 

райони и големите градове на Запад (Алепо, Хама, 

Хомс, Дамаск), така и в източните пустинни райони. 

Алауитите, от своя страна, са концентрирани в 
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миналото в планинските области на Северозападна 

Сирия, но през ХХ в. те се насочват към крайбрежните 

градове Латакия и Тартус, както и към предградията на 

Хама, Хомс и Дамаск. Подобно на повечето шиити, 

алауитите вярват, че мюсюлманската общност трябва 

да бъде ръководена от имами потомци на Мухаммад, 

появили се след брака на неговата дъщеря Фатима с 

Али Ибн Аби Талиб, зет и братовчед на Пророка, 

четвърти „праведен халиф“ (упр. 656–661) за 

суннитите. Алауитите обаче за разлика от останалите 

шиити споделят вярата, че Али не просто е избран да 

бъде наместник на мюсюлманския пророк, а е 

всъщност въплъщение на самия Бог. Освен това 

тяхното схващане за прераждането на душите и 

ритуалите по почитането на светци кара както 

суннитите, така и мнозинството шиити, да се отнасят с 

подозрителност към вярванията им и да ги обвиняват 

в нарушаване догматите на исляма. На практика 

алауитите днес са доста секуларни и тяхната 

религиозност в ежедневието (включително 

почитането на светци) е доста откъсната от 

езотеричните учения на религиозните им лидери, 

наречени шейхове. 

Не е случайно, че Сирия, наред с Египет и Ливан, е 

родина на едни от най-многобройните християнски 

общности в Близкия изток. Следите на ранното 

християнство водят в Дамаск и са свързани с името на 

апостол Павел, а потомци на първите сирийски 

християни в селището Маалула пазят и до днес 

ръкописна арамейска Библия и говорят на езика, на 

който проповядва Иисус. Арамейският е един от 

семитските езици, който преди две хилядолетия е 

разговорен за жителите на цялата територия на 

сирийско-палестинския регион. Сирийските християни 

също обитават различни части на страната, въпреки че 

се наблюдава тяхното концентриране в дадени 

квартали на градовете или в определени райони на 

провинцията – например Уади ан-Насара („Долината 

на християните“) на север от ливанската граница. 

Много учени подчертават, че от седемдесетте години 

на ХХ в. сирийският баасистки режим предоставя на 

християнските общности права, възможности и 

ресурси с цел да възстановят значими църкви и 

                                            
4Salamandra, Christa and Leif Stenberg (eds.). Modern Intellectual and 
Political History of the Middle East. Syria from Reform to Revolt: 

манастири като места за поклонение4. Така бива 

спечелено не само тяхното благоразположение към 

управляващите, но и подкрепата им за идеологията на 

арабския национализъм. Исторически този феномен се 

наблюдава още от средата на XIX в., когато 

християнските елити осъзнават важността при 

изграждането на модерните арабски държави да се 

фокусират върху тяхната арабска, а не толкова 

религиозна идентичност.  

 

Ценностна система и социокултурни норми. 

Религиозни постулати и тяхната модерна 

контекстуализация 

Арабският свят е изключително огромен и 

разнообразен и съответно начинът на живот и 

обичаите в различни райони се различават. От края на 

XIX и нач. на ХХ в. модерността настъпва в Близкия 

изток, върху който започва видимо да оказва влияние 

западната култура, като в Леванта и по сирийските 

земи най-забележимо е френското влияние. Арабската 

модерност не е праволинеен процес на постепенна 

рационализация и еманципация (така, както се 

разбира на Запад), а изключително комплексно 

явление, в което активна роля играе взаимодействието 

с културната и религиозна традиция на тези общества. 

Настъпва драматичен сблъсък между традициите и 

прокарваните промени, продължаващ и до днес, при 

което арабският интелектуален елит се опитва да 

наложи тезата, че културната промяна и стремежът 

към модерност не трябва да се схващат като отричащи 

напълно вековни норми и порядки, а като добавъчен 

процес, който не може да измени съдържанието и 

Culture, Society, and Religion, Volume 2, New York: Syracuse 

University Press, 2015. 
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измеренията на същностното в традиционната 

култура. 

 

Преобладаващото мнозинство от хората в арабските 

страни обаче се отнасят с изключително голямо 

уважение към своята култура, религия, език и 

традиции, отхвърляйки сляпото подражание, 

прилагане и следване на западни образци и 

идеологии. Ако малцинствените християнски 

общности са по-отворени към западното културно 

влияние, за арабите мюсюлмани социокултурните 

традиции на региона са основани на ценностите и 

нормите на ислямската религия в съчетание с 

древноарабските бедуински правила за поведение. Но 

дори и бедуинската преданост към семейството, рода 

и племето преминава на втори план след приемането 

на исляма, отстъпвайки първостепенно място на 

предаността към Бога, към Аллах. Ислямът става 

определящ фактор в арабското световъзприятие и 

оказва огромно влияние върху арабската менталност, 

защото мюсюлманската вяра се ръководи от 

религиозния Закон (шариат) и се възприема не само 

като комплекс от религиозни догми, но и като начин на 

живот с точно нормирани правила за поведение. Ето 

защо, както твърдят някои съвременни арабски 

философи, „двойствеността на Запада, възприеман 

както като заплаха, така и като цивилизационен модел 

(враг и образец едновременно), довежда до 

двойствения характер и на модерното в арабското 

общество“5. Двойствеността като специфична 

светогледна нагласа към модерността присъства 

                                            
5Al-Jabri, Mohammed Abed. The Formation of Arab Reason: Text, 
Tradition and the Construction of Modernity in the Arab World, 
London and New York: I.B. Tauris, 2011, р. 20 

постоянно в арабското общество, където 

съвременността и традиционният начин на живот и 

мислене съжителстват едновременно. 

За мнозинството араби мюсюлмани сред 

убежденията, които непосредствено определят най-

важните елементи от световъзприятието им, е 

религиозният възглед, че всичко в света е подчинено 

на Аллах и нищо не може да се случи без Неговата 

воля. Ето защо соционормативната култура в 

арабските общества, включително и сирийското, се 

основава на ценностна система, изхождаща от 

религиозните постулати за спазване на определен 

морал и етика с цел съхраняване на обществения ред. 

Основни елементи на тази ценностна система и 

традиционни възгледи са: 

Вярата в Аллах, изповядване на единобожието, 

признаване на могъществото на Бога и Неговата власт. 

Всеки човек, независимо от неговия национален 

произход, трябва да изповядва някаква 

(монотеистична) религия, като истинна е ислямът, а 

атеизмът се осъжда строго. 

Човек не може да играе определяща и решаваща роля 

и да контролира всички случващи се събития. Всичко е 

в ръцете на Аллах. Голяма част от арабите мюсюлмани 

силно вярват в предопределението. 

Благочестието и набожността (в техния ислямски 

смисъл) са социално одобряеми, най-важни и високо 

ценени човешки черти. 

За арабите мюсюлмани религията не може да бъде 

отделена от държавата. Ислямът задължително трябва 

да присъства в основата на провежданите политики, 

включително и в учебните планове на училищата, а 

управляващите трябва всячески да поощряват 

преподаването на този учебен предмет. 

Религиозните убеждения и принципи не само не могат, 

но и не трябва да се превръщат в обект на всякакви 

либерални реформи или интерпретации – това може 

да бъде опасно както за общоприетите обществени 

възгледи, така и за поведението и морала на хората. 
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Запазването на човешкото достойнство, чест и 

репутация се разглеждат като висша ценност. 

Много важно е човек да се държи винаги по такъв 

начин, че хората да остават от него само с добри 

впечатления. 

Първостепенна е верността към семейството и 

неговите традиции, а едва след това се вземат под 

внимание личните интереси и желания на отделните 

му членове. 

Произходът, принадлежността към определено 

семейство или род са най-съществените фактори, 

които определят обществения статут на човека. В този 

смисъл индивидуалните качества, успехите и 

постиженията на определена личност се явяват 

второстепенни. 

В арабския модел на взаимоотношения между 

държава, общество и личност, отправна точка е 

общността, а не отделният индивид. 

 

Особености на семейната институция  

Едни от най-често срещаните въпроси при 

запознанство с араби са свързани със семейното 

положение, с броя на децата или по-често колко 

момчета има дадено семейство. За арабите не е 

привично хората да живеят сами, мъжете да бъдат 

ергени или жените – неомъжени. Въпросите за 

семейството и брака се оценяват съвсем различно в 

сравнение с европейските възгледи. Ето защо в хода на 

разговорите по темата за брачно-семейните 

                                            
6 Превод на Свещения Коран. Преведе от арабския оригинал 
Цветан Теофанов. Второ преработено и допълнено издание. 

отношения често възниква специфична комуникативна 

бариера. Семейният съюз, състоящ се от мъж, жена и 

тяхното потомство, в съзнанието на арабите 

мюсюлмани е универсален неоспорим модел, където 

действат определени законови положения, заложени 

от Корана и традицията. И в съответствие с тях мъжът 

трябва задължително да се ожени, а жената – да се 

омъжи и роди деца, като глава на семейството е 

мъжът. 

Религиозната практика и социалният живот, 

включително функциите и отговорностите на 

съпрузите в ислямския брак (никах), са полово 

ориентирани и стриктно регулирани от ислямската 

юриспруденция (фикх) – мъжът е длъжен да 

подсигурява семейството и неговото благосъстояние, а 

жената да се грижи за домакинството и отглеждането 

на децата. В тази ясно очертана парадигма ролите на 

мъжете и жените като цяло се приемат за социално 

допълващи се, а не еднакви. Мюсюлманските юристи 

разглеждат никаха или брака едновременно и като 

светски акт (муамала), и като религиозна практика 

(ибада). Възможността да се сключи религиозен брак е 

синоним на „правото“ да се осъществи сексуална 

връзка. Отсъствието на никах прави подобна връзка 

греховна. Ето защо бракът става строго 

препоръчителен. 

От една страна, в Корана се подчертава 

равностойността на мъжа и жената от гледна точка на 

тяхната човешка природа. Между ислямските 

религиозни учени съществува консенсусно становище 

по въпроса, че шариатът е прокарал равенство между 

мъжете и жените при достигната полова зрялост за 

физическотото изпълнение на религиозните 

задължения и отговорността, която се носи при 

тяхното нарушаване. От друга страна, в част от 

кораничните знамения се постановява 

преимуществото на мъжете: „И жените имат същите 

права, каквито и задължения съгласно обичая, но 

мъжете са едно стъпало над тях“ (Коран 2: 228)6. 

Според ислямската традиция, когато се говори за 

превъзходството на мъжа, се имат предвид неговите 

по-големи телесни сили, както и отговорността, която 

той носи за своята съпруга и семейство, понеже 

София: Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република 
България, 2006. 



  

 

32 Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“  05/2020 

Бежанците: днес и утре 

ислямският брак се основава на полово 

диференцирано разпределение на взаимозависими 

роли. Концепцията за това, че жената е една степен по-

ниско в сравнение с мъжа се отнася също до 

свидетелските показания в съда (Коран 2: 282) и 

унаследяването (Коран 4: 11). Ислямската 

юриспруденция (фикх) разглежда жените като 

юридически независими лица, които боравят 

самостоятелно със своите финанси и наследство, но се 

опира на друго коранично знамение (4: 34), което се 

отнася експлицитно до семейните отношения, и 

признава мъжете за кау¬у¬амун („стоящи“) над 

жените7. 

Съвременната социална практика в близкоизточните 

общества никога не е била напълно съобразена с 

установения от фикха модел на работещ съпруг и 

издържана от него съпруга домакиня и майка. В края 

на ХХ в. обаче широко разпространеното явление на 

трудещи се за прехраната на семейството жени 

отправя истински предизвикателства към този модел. 

В Сирия, Ливан, Египет или Тунис образованите жени 

са много активни във всички социални сфери. Ето защо 

религиозно конструираните джендърни роли започват 

да се предефинират от социалния контекст. 

Арабското семейство по правило е обширна и сложна 

семейна структура, в която се включват няколко 

поколения, обединени от родствени връзки по мъжка 

линия. Арабите възприемат като свои близки роднини 

много по-широк кръг от хора, отколкото е прието в 

България. Близкоизточните общества функционират 

посредством тези обширни семейни структури, при 

които усещането за тесни връзки е не само с преките 

роднини, но и с всички родственици – близки или по-

далечни лели, чичовци, братовчеди до десето коляно. 

Мюсюлманското семейство е институция с 

определени закони и йерархия, като глава е най-

възрастният мъж. Основните решения се вземат от 

бащата често след консултация с други роднини мъже. 

Жените и децата са длъжни да проявяват уважение 

към взетите решения. Членовете на семейството са 

сплотени икономически и финансово, като всеки е 

готов при нужда да помогне на другия. Единодушието, 

взаимопомощта и общите интереси, а също и 

                                            
7 „Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни 
пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени 
са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А 
онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] 

социалната близост създават у членовете на 

семейството чувството за привързаност, за защитеност 

и безопасност. 

Сирийците много високо ценят верността към 

идеалите на семейството, неговата сплотеност, като му 

отдават дължимото чрез послушанието, което 

проявяват децата, покорно изпълнявайки всички 

изисквания и забележки на своите родители. На 

бащата се показва уважение, което се проявява и в 

поведението, когато той присъства, и в начина на 

разговора с него. 

 

Мюсюлманското сирийско семейство се отличава от 

християнското. Различията се дължат не само на броя 

на членовето на семейството – при християните по 

принцип броят на децата е по-малък, но и поради 

традициите на брачно-семейните отношения и начин 

на живот, задаван от религиозните норми. В 

мюсюлманските семейства физическите грижи по 

отглеждането на децата до тяхното съзряване (т. нар. 

хидана – „откърмване”, „възпитание”, „опека”) се 

поверяват на жената или женските роднини при смърт 

на майката. Мюсюлманката може да бъде опекун само 

на непълнолетни деца, доколкото жените имат 

приоритет при тяхното отглеждане. Шариатът обаче 

установява за мъжете институцията на настойничество 

(уилайа) на момичетата и жените. Това настойничество 

делегира правото на родителя или настойника да 

действа от името на подопечните му. Настойникът 

(уали) е упълномощен да контролира, например, 

образованието, медицинското лечение, сключването 

на брак. Обикновено настойник е бащата или дядото 

отдръпнете се от тях в постелите, и [ако трябва] ги удряйте! А 
покорят ли ви се, не търсете средство против тях!“ 
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по бащина линия, но ако те са починали, може да бъде 

брат или друг мъж от рода. Важна особеност е, че 

мъжете остават отговорни за своите роднини от 

женски пол чрез упражняване на контрол върху 

поведението им, дори след като сключат брак. В някои 

райони на арабския свят, например, ако жената 

извърши прелюбодеяние, задължението да се отмъсти 

за нанесения позор на семейството се пада на нейния 

баща или брат8. Смята се, че социално неприемливото 

поведение от страна на жената опозорява по-скоро 

мъжете от нейния род, отколкото нейния съпруг, 

защото не е била възпитана добре. 

Така кръвното родство се превръща в по-важно от 

брака и по-скоро мъжете по права линия – баща, братя, 

чичовци и братовчеди, а не съпрузите, са натоварени с 

отговорността да контролират благоприличието на 

жените и тяхното целомъдрено поведение. 

Репутацията на семейството зависи от девствеността 

на дъщерите и сестрите, верността на съпругите и 

целомъдрието на овдовелите или разведените 

дъщери или сестри. Изпълняването на религиозното 

задължение от всяко достигнало зрелост 

мюсюлманско момиче да се забули също е част от 

традициите да се гарантира семейната чест, тъй като в 

близкоизточните общества по презумпция забулената 

жена се възприема като почтена и целомъдрена 

мюсюлманка. 

Репутацията на всеки роднина оказва влияние на 

имиджа на цялото семейство и на всеки негов член 

поотделно, като при накърняване на тази чест това 

може да навреди на интересите и съдбата на 

останалите, например, сключването на добър брак. 

Затова не е учудващо, че семейството контролира и 

следи за постъпките на всеки един свой член, като 

наблюдава дали поведението му съответства на 

общоприетите традиционни норми. Въпросите за 

брака на младите хора се решават по правило от 

техните родители и семейства. Брачната възраст 

според ислямския Закон (шариата) съвпада с тази, при 

която се достига полова зрялост и която според 

ислямските учени настъпва при поява на  белезите на 

съзряването при момчетата и момичетата: нощни 

полюции, окосмяване в областта на срамните части 

                                            
8 Charrad, Mounira. States and Women’s Rights: the Making of 
Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco, Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 2001, р. 62. 

или нарастване на млечните жлези, достигане на 

деветгодишна (за момичетата) и петнадесетгодишна 

възраст. При момичетата се отчита и задължителният 

четвърти белег – поява на месечен цикъл. 

В исляма децата не се разглеждат като сексуални 

същества и за тях не важат нито нормите за социално 

благоприличие при спазването на полова сегрегация, 

нито законово установените ритуални религиозни 

задължения. При вече достигната полова зрялост 

обаче съгласно шариата е задължително тяхното 

включване в социалния свят на възрастните, където 

всеки е или мъж, или жена – със съответните права, 

задължения и роли. Ето защо и разрешената възраст за 

сключването на брак за юношите е 15 години, а за 

момичетата тя не е определена, макар че много 

религиозни учени и познавачи на шариата, 

позовавайки се на различни прецеденти в историята 

на ранния ислям, смятат, че при появата на 

менструален цикъл момичетата могат да встъпват в 

законен мюсюлмански брак от деветгодишна възраст. 

Религиозните постановки за разрешена възраст при 

сключване на традиционен ислямски брак влизат в 

противоречие с европейското законодателство, което 

ги третира като бракове с непълнолетни и растящият 

им брой сред бежанците буди тревога.  

Преди самото сключване на брачния договор при 

никах се постига договореност между семействата на 

младоженците. Родителите на момчето получават 

съгласие от родителите на момичето, после се 

договарят за размера на махра (т.нар. „откуп за 

булката“), изплащан на момичето от страна на 

младоженеца. Ислямският брак позволява 

полигамията и вземането до четири съпруги. Смята се 

за допустимо и приемливо женитбата с дъщерята на 

брата на бащата – т.нар. ортокузенен брак (от гръцки 

ortos – „пряк“ и фр. cousin – „братовчед“). Неслучайно 

бинт амми („дъщерята на чичо ми“) се е превърнало в 

синоним на съпруга. Ендогамията или тенденцията 

към сключване на бракове вътре в семейно-родовия 

кръг е една от отличителните черти на семейно-

брачните отношения в арабския свят. Бракът между 

братовчеди по традиция се счита за идеален, а 

братовчедът има преимуществени брачни права над 
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своята първа братовчедка, дъщеря на чичото, и 

съответно плаща по-малък махр, отколкото другите 

кандидати за женитба. Освен това в арабския свят 

действа строго принципът за брачно съответствие, 

съгласно който жената се омъжва за равен или стоящ 

по-висше в социално отношение мъж, а мъжът се жени 

за социално равна или по-низшестояща. 

В градовете жените и мъжете имат по-голяма 

възможност сами да си изберат съпруг, но избраникът 

трябва да бъде одобрен от родителите. След сватбата 

младоженците желаят да им се родят колкото се може 

по-бързо деца и най-вече момчета. Това издига 

престижа на семейството и обезпечава родителите за 

в бъдеще, когато остареят, да бъдат обградени с 

внимание и грижи. Междурелигиозните бракове са 

относително рядко явление в сирийското общество, 

макар че ислямът позволява на мъжете да вземат за 

съпруги християнки или еврейки, при което не е 

задължително съпругите да приемат ислямската вяра. 

Това обаче не се отнася за жените мюсюлманки – те са 

лишени от това право и могат да се омъжат само за 

мюсюлманин. Причината е, че подобно ограничение е 

надеждна гаранция за това бъдещите деца от този 

брак да бъдат задължително мюсюлмани. 

Образованието в Сирия  

До получаването на политическа независимост 

огромна част от населението на Сирийската арабска 

република (около 90%) е неграмотно и ликвидирането 

на тази неграмотност се превръща в един от най-

важните стратегически въпроси за разрешаване  във 

вътрешнополитически план. Наред с държавните 

институции в дейностите по масовото ограмотяване се 

включват и много обществени организации, 

профсъюзи и получили вече образование сирийски 

младежи. От 50-те години на ХХ в. основното 

образование в Сирия става безплатно за всички деца и 

започва арабизация на учебните програми, които 

дотогава копират френската система. 

За успешното развитие на началното образование в 

Сирия са показателни следните факти: ако през 60-те 

години на ХХ в. само 29% от момичетата на възраст 

между 6 и 10 години посещават училище, то две 

десетилетия по-късно почти 60% от тях са обхванати в 

системата на началното образование и през първото 

десетилетие на ХХI в. в страната са изградени над 

единадесет хиляди основни училища. Освен тях в 

Сирия има около 2500 средни училища, в които се 

обучават над 800 хиляди деца. 

Освен това в Сирия за разлика от много други арабски 

страни се обръща специално внимание на 

възпитанието и образованието на малките деца в 

доучилищна възраст, като изготвените за това 

национални програми се реализират от частни 

неправителствени организации, от Синдиката на 

учителите или от Сирийската федерация на жените. 

Въпреки тези усилия и изграждането на около 1500 

детски градини на територията на страната само около 

5-7% от децата на възраст между 3 и 6 години 

посещават детските градини. Това е свързано до 

голяма степен с наложената традиция в арабо-

мюсюлманските общества, съгласно която 

възпитанието на малките деца е дело и отговорност на 

техните родители и особено на майките, като не се 

толерира в името на професионална кариера жените 

да оставят децата си под надзора на външни, макар и 

професионално квалифицирани хора. 

В Сирия, а и в останалите арабски страни, на практика 

не може да се говори за безпризорни деца. В случай че 

дете е изоставено или загуби родителите си и остане 

сирак, то веднага е приютявано от роднини или други 

хора от общността. Осиновяването е забранено от 

ислямското право и не се практикува в Близкия изток, 

тъй като семейните отношения се уреждат въз основа 

на шариата, а не на съвременни светски закони. В 

ислямското право създаването на фиктивни кръвни 

връзки за преки наследници е стриктно забранено, а 

настойниците на приютените деца не ги третират като 

принадлежащи към семейството нито по име, нито по 

някакъв друг начин. 
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Обучението до деветгодишна възраст в повечето от 

училищата на Сирия е смесено, а след това момичетата 

и момчетата се разделят. Образователната система в 

Сирия се характеризира с три основни степени преди 

висше образование. 

Основно образование (начален, първи етап), който 

започва на шестгодишна възраст и продължава пет 

години; 

Основно образование (втори етап на основната 

образователна степен), който започва от  

единадесетгодишна възраст и продължава четири 

години. 

Основната образователна степен от 6 до 15 години е 

задължителна в Сирия. След завършване на ІХ клас 

учениците полагат национални изпити за получаване 

на сертификат за завършено основно образование. 

Общо средно образование (в средни 

общообразователни училища или техникуми), което 

продължава три години (между петнадесет и 

осемнадесетодишна възраст). 

В училищата се изучава задължителния предмет 

„Религия“, който може да бъде „Ислям“ или 

„Християнство“ в зависимост от изповядваната от 

ученика и неговото семейство вяра. В сирийската 

образователна система се използва процентната ска́ла 

при оценяване по дисциплините, като минималната 

оценка по всички предмети е 40% с изключение на 

арабския език, където минимумът е 50%. 

За постъпване във висши учебни заведения е 

задължителна диплома за завършено средно 

образование. Кандидатстващите в университетите 

трябва да имат добри оценки (не по-ниски от 70%), за 

 

 

 

 

 

 

 

 да бъдат приети на конкурсен принцип, тъй като 

приемът е ограничен особено за силно търсени 

специалности като медицина, стоматология или 

инженерни науки. Първият университет в Сирия е 

открит в Дамаск през 1903 г., където на османотурски 

се провеждало обучение по две специалности – 

медицина и фармация. През 1919 г. се основава и 

Юридически факултет, а през 1928 г. – Факултет по 

хуманитарни науки. Днес Дамаският университет има 

деветнадесет факултета, в които се обучават десетки 

хиляди студенти. Освен този университет през ХХ в. в 

Сирия са основани още четири държавни висши 

училища – Университетът в Халеб (открит през 1946 г. 

като Факултет по инженерни науки на Дамаския 

университет, но преобразуван 1960 г. като 

самостоятелно висше училище), Университетът 

„Тишрин“ в Латакия (1971 г.), Университетът „Ал-Баас“ 

в Хомс (1979 г.) и най-младият сирийски университет – 

„Ал-Фурат“, създаден през 2006 г. в Дейр аз-Зор. 

⁎       ⁎       ⁎ 

В протичащата понастоящем битка за бъдещето на 

Сирия дълбоко вкоренените в социалната структура 

традиционни ислямски порядки налагат преосмисляне 

на радикалната секуларизация, предприета от режима 

в Дамаск през последните десетилетия. С оглед на 

социокултурната ситуация е трудно да се прогнозира 

какво ще донесе бъдещето, но едно е сигурно – 

напрежението между вплетените в обществената 

тъкан ислямски норми и „внасяните“ от Запада 

модерни ценности ще продължи да налага своя 

отпечатък върху пътя на развитие, който сирийците ще 

изберат. 

Пълната версия на статията на доц. Евстатиева може да 

бъде прочетена на академичения портал 

www.academia.refugee-integration.bg. 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.refugee-integration.bg/
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Правен консултант                
 

 

 
Какво означава да си човек без 
документи в България? 

 

Диана Радославова, Център за правна помощ „Глас в 

България“ 

Диана Радославова е 

главен адвокат и 

съучредител на 

фондация „Център за 

правна помощ – Глас в 

България“ (ЦПП). Г-жа 

Радославова завършва 

специалност „Право“ 

към Софийския 

университет, след 

което придобива 

четиригодишен опит 

като адвокат и 

активист в сферата на човешките права и свободи 

чрез работа в неправителствения сектор в 

България. Така придобитият опит е надграден с 

академична степен Магистър по Международно и 

американско право от Международен университет в 

Южна Корея. Опитът й в работа с бежанци и 

малцинствени групи включва участия в 

краткосрочни проекти с неправителствени 

организации в Пакистан през 2006 г. и в района на 

границата между Тайланд и Бирма (Мианмар) през 

2007 г., както и участието в редица стажантски 

програми в САЩ и Европа. Настоящата дейност на 

адв. Радославова е предхождана от година и 

половина практика като главен адвокат към Правна 

клиника за бежанци и имигранти към юридическия 

факултет на Софийски Университет „Климент 

Охридски“. 

„Център за правна помощ – Глас в България“ 
 
Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) е 
основан през 2009 г. с мисията да насърчава и 
защитава правата на лица, търсещи закрила, 
бежанци и други мигранти на територията на 
България, като предоставя правна помощ и води 
политики за застъпничество. В момента ЦПП 
изпълнява проекти, финансирани по линия на 

Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Европейската 
програма за интеграция и миграция (ЕПИМ), Фонд 
„Активни граждани България” по ФМ на ЕИП 2014-
2021 и националната програма на България за 
подпомагане от ФУМИ за периода 2014 – 2020 г. 
ЦПП е активен член на международни мрежи в 
областта на убежището и миграцията, като EuroMed 
Rights, Platform For International Cooperation on 
Undocumented Migrants (PICUM), International 
Detention Coalition (IDC) и European Alternatives to 
Detention Network. 

 

Какво означава да си човек без документи? Може би 

не се замисляме твърде често, защото не са ежедневни 

случаите, в които ни трябва лична карта. Но ако я 

нямахме, светът ни щеше да бъде драстично, 

неподозирано различен. Не можеш да работиш 

законно, не можеш да наемеш квартира, не можеш да 

отидеш на лекар, не можеш да шофираш или да учиш. 

Не можеш да имаш телефон на твое име. Не можеш 

дори да се ожениш или да се запишеш като родител в 

акта за раждане на собственото си дете. Разчиташ на 

добрата воля на приятели да ти помагат да 

преживяваш на ръба, извън системата и в постоянен 

страх и напрежение от имиграционно задържане, 

експлоатация, риск.  В такова положение са много от 

хората, с които през последните над 10 години 

работим в „Център за правна помощ – Глас в България“ 

(ЦПП) - организация, предоставяща правна помощ и 

застъпничество за бежанци, търсещи закрила и 

мигранти в България. 

Хората без документи в България са навсякъде сред 

нас. Те са чужди граждани, загубили по една или друга 

причина законното право да са тук. Според 

информация на Министерството на вътрешните 

работи, към м. юни 2019 г., около 900 чужденци, 

пребиваващи в страната, са били регистрирани като 

недокументирани. Реалният им брой е вероятно по-

голям. Сред тях има хора от Армения, Афганистан, 

Иран, Камерун, Русия, Сирия, и много други. Някои от 

тях са дошли да търсят закрила като бежанци, 

получили са отказ, но въпреки това не могат да се 

върнат в страните си на произход. Други са родени или 

израснали тук, напълно като нас. Немалко от тях имат 

семейства и деца - български граждани, но не могат по 

различни причини нито да получат право на 

пребиваване, нито да бъдат върнати в страните им на 

произход. 
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Въз основа на обстойно проучване и колективната 

работа на опитни експерти в сферата на бежанско-

мигрантските въпроси, ЦПП-Глас в България поде през 

2019 г. поредна инициатива за предложение на 

изменения в Закона за чужденците в Р. България, които 

да попълнят липсващата правна уредба по отношение 

статута на тези хора. В резултат на редовни срещи на 

група организации и експерти бе изготвено конкретно 

предложение за въвеждане на законов механизъм с 

ясни процедури и критерии, което предстои да бъде в 

подходящ момент и след нужната акумулирана 

гражданска и политическа подкрепа внесено за 

разглеждане от законодателните власти. Този законов 

механизъм предоставя възможност на хората, които са 

пребивавали в страната без документи за период от 

поне няколко години, не са нарушавали закона, 

създали са трайни лични и социални връзки, работили 

са и са се интегрирали в обществото, да кандидатстват 

за право на пребиваване. В мнозинството държави в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа, а и извън нея, включително в съседните на нас  

Румъния и Гърция, подобни законови механизми 

съществуват. Предложените законови изменения не 

водят до увеличен риск от нерегулярна миграция а, 

напротив, биха спомогнали за адресиране на 

неблагоприятните последствия от нея чрез 

намаляване на нерегулярността в миграционната 

система; гарантиране на основните човешки права на 

чуждите граждани на територията на страната без 

оглед на техния административен  статут; подобряване 

на административния контрол над лицата в 

недокументиран престой; и защита на националната 

сигурност и законов ред. 

Подкрепете тази инициатива чрез присъединяване 

към петицията ни тук.  

Повече по отношение законодателна рамка за лицата 

без документи можете да прочетете тук, а какви 

решения са намерени от европейските държави вижте 

тук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.change.org/p/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=1b83a250-3d5b-11e8-bc6c-1df753192b00
https://clubz.bg/106627-fantomite_na_bylgarskoto_obshtestvo
https://clubz.bg/106675-kak_chujdencite_bez_dokumenti_v_evropa_stavat_vidimi
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Думата имат експертите 
 

 

 
На личностно ниво всеки от нас 
може да направи много за 
интеграцията на бежанците 

 

Интервю с Емилия Братанова ван Хартен, сътрудник 

по интеграция, ВКБООН  

Емилия Братанова ван Хартен 

има богат опит като експерт 

по интеграцията на бежанци в 

Агенцията на ООН за 

бежанците в България, както и 

в сектора на гражданското 

общество. Завършила е 

магистратура по европейско и 

международно право на човека 

(cum laude) от университета в Лайден и е магистър 

по социални науки от университета в Амстердам, 

където е специализирала миграция и интеграция. 

Нейните интереси включват бежанско право и 

връзката му с правата на човека, ролята на 

правовата държава в приложението на различните 

правни режими, комуникацията с хора в нужда и 

намирането на решения на техните проблеми. 

Как и кога се появи темата за интеграция на търсещи 

и получили международна закрила на Вашия 

професионален път? 

Работя за интеграция на бежанци в Агенцията на ООН 

за бежанците от 2014 г., а се интересувам от тази 

сложна материя още от университетските години. 

Завършила съм социология и след това специализирах 

социални науки в Холандия, с насоченост към 

миграция и етнически науки, интеграция. След това се 

появи възможността да се занимавам на практика с 

темата като доброволец в центъра за бежанци в 

квартал „Овча купел“, тогава единствен в София. Това 

беше проект „Бежанци“ на Си Ви Ес – Бългaрия, той все 

още съществува. В проекта след това участваха още 

много мои бъдещи колеги. Доброволческите 

възможности са страхотен шанс човек да разбере дали 

теоретичният интерес остава и на практика, 

затвърждава ли се или напротив, т.е. това е реалният 

тест. Самата инициатива беше три месеца, но аз 

останах няколко години в нея и междувременно 

започнах да търся и други възможности за развитие, за 

това да съм по-полезна на самия сектор и по други 

начини, не само като доброволец. След това участвах в 

неправителствени организации, в проекти, успешно 

спечелени, реализирани. Докато в един момент не се 

появи тази възможност за стаж  в Агенцията на ООН за 

бежанците, който след това се превърна и в постоянна 

заетост. 

Винаги ли сте се интересувала точно от интеграция 

и как разбирате интеграцията? Каква е дефиницията 

на Агенцията за бежанците какво представлява 

интеграцията? 

Така се получи. Личният ми опит като мигрант също 

помогна, докато живях в Нидерландия. Преживях 

нуждата от работа в тази посока. Ние знаем, че личният 

опит е най-краткият път към една кауза. Тази кауза е и 

професионална, и лична за мен. Интеграцията е 

двустранен процес, това е и официалната дефиниция 

на Агенцията на ООН за бежанците, тя последно беше 

затвърдена в Глобалния договор за бежанците. Датира 

малко по-назад във времето от 2005 г. в заключение на 

изпълнителния комитет на ООН на тема местна 

интеграция. В основата е точно този двустранен 

процес. Това са отношенията между новодошлите и 

приемащото общество. Новодошлите да бъдат приети, 

да участват активно в новия си живот, тук говорим и 

юридически, от гледна точка на правна сигурност, но 

също така и чисто икономически, социално, културно. 

Т.е. това са отделните стълбове на интеграцията, които 

управляват живота на всеки един от нас. Разликата е, 

че тези, които идват и са нови за системата, в която 

влизат, имат нужда от подкрепа, подадена ръка за 

определен период от време, което да им помогне да 

станат част от тази система. Поради точно този фокус 

върху новодошлите се създава едно погрешно 

разбиране, че интеграцията касае само тях. И това е 

изтъкнато и от много теоретици по темата като 

проблем, че когато се говори за интеграция, сякаш 

говорим за включване на една група хора към вече 

съществуващото общество, но това предполага, че 

това общество не се променя по никакъв начин. А това 

е грешно разбиране и съответно грешна основа за 

интеграция, защото, за да се случи тя, на практика и 

местното общество трябва да приема тези, които са 

дошли. Това е дефиницията и моето разбиране за 
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интеграцията като процес и чувството, както самите 

бежанци казват, да се чувстваш у дома си. 

Дефиниция за местна интеграция в Глобалния 
договор за бежанците от 2018 г.  
 

Местната интеграция е суверенно решение и опция, 
която се упражнява от държави, ръководени от 
договорните им задължения и принципите на 
правата на човека. Редица държави са намерили за 
полезно да се насочат към местната интеграция на 
бежанците, включително като осигуряват устойчив 
правен статут и натурализация, където е уместно, 
без предразсъдъци към специфичното положение 
на някои страни  със среден доход и развиващите се 
страни, изправени пред мащабни бежански 
ситуации. (Параграф 97, Глобален договор за 
бежанците). Местната интеграция е динамичен и 
двупосочен процес, който изисква усилия от всички 
заинтересовани страни, включително готовност от 
страна на бежанците да се адаптират към 
приемащото общество, както и съответната 
готовност от страна на приемащите общности и 
публични институции да приветстват бежанците и 
да отговорят на нуждите на разнообразното 
население. В страни с ниски и със средни доходи, 
допълнителна финансова и техническа подкрепа от 
международната общност е необходима за 
осигуряване на успешна местна интеграция по 
начин, който отчита нуждите както на бежанците, 
така и на приемащите общности. (Параграф 98, 
Глобален договор за бежанците) 

 

Интеграцията през погледа на бежанците Отговорите 
са на бежанци, участвали в Проучването на нуждите 
на търсещите и получилите международна закрила 
лица по възраст, пол и принадлежност към социална 
група, 2020 г.  
 
„Аз научих езика, децата ми ходят на училище, не 
искам другаде“, Жена, Сирия, статут на бежанец,           
41 г.  
 

„Щастлив съм в България. Финансово трудно се 
оправяме. София е красива и всичко е спокойно. 
Никой от държавата не идва да чука на вратата ми 
или да ме спира по улицата, за да ми иска лична 
карта”, Мъж, Ирак, статут на бежанец, 30 г.  
 
„България е моят втори дом. Не мога да си представя 
да бъде никъде другаде. Може да пътуваме, но ще 
живеем тук”, Жена, Ирак, търсеща закрила, 27 г.  
 
„Ако не харесвах България, никога нямаше да 
издържа всички трудности и предизвикателства по 
пътя към статута тук. Искам да съм тук. В моята 
държава никой не ми е помагал толкова, колкото тук 
ми беше помогнато от Каритас, БЧК, ВКБООН. Никога 
няма да забравя това”, Жена, Палестина, 
хуманитарен статут, 39 г.  
 
„България ми даде дом, когато вече не можех да 
остана в собствената си държава. България спаси 
живота ми. Никога няма да мога да кажа нещо лошо 
за тази страна”. Мъж, Иран, търсещ закрила, 52 г. 

 

В рамките на Проучването на нуждите на 

търсещите и получилите международна закрила 

лица по възраст, пол и принадлежност към социална 

група, което нашата Агенция и неправителственият 

сектор и Държавната агенция за бежанците 

провеждаме всяка година, ние питаме бежанците 

какво е интеграцията за тях и има хора, които и след 5-

7 години казват, че не се чувстват интегрирани. Т.е. има 

други механизми, не е само чисто юридическият 

аспект, нито това те да работят, да учат. Това са хора, 

които са включени в системата. Това, което остава 

важно, е чувството да си приет. 

А бихте ли казали малко повече за Проучването на 

нуждите и какво показва то като резултати за тази 

година? 

Проучването в България се провежда от 2006 г. Това е 

много важна част от работата не само на Агенцията на 

ООН за бежанците, а и за всички останали 

заинтересовани страни, които работят с бежанци 

ежедневно и тези, които вземат решения, свързани с 

бежанците, а пък нямат директен контакт с тях. То дава 

обратна връзка от самите лица, търсещи и получили 

закрила в България, за това как живеят те в нашата 

страна, с какво са се сблъскали и как са го преодолели, 

какви трудности срещат, но и какво са успели да 

постигнат. Всеки от нас има нужди и ресурси. 

Проучването показва от каква подкрепа имат нужда, 

Фото: UNHCR-Central Europe/Bulgaria 
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но и какво те могат да дадат на останалите бежанци, 

на приемащото общество. Тази година в ситуация на 

COVID-19 беше предизвикателство да се осъществи 

тази обратна връзка, но успяхме посредством онлайн 

проучване, телефонни интервюта и онлайн фокус 

групи.  Успяхме да обхванем 149 лица, търсещи и 

получили закрила, като 81 от тях търсещи закрила, най-

вече в центровете на ДАБ, 28 бежанци и 31 лица с 

хуманитарен статут, включително и лица без 

гражданство. Най-много са лицата от Сирия, 

Афганистан, след това Ирак, Иран, Йемен, и по няколко 

лица от Сомалия, Алжир, Нигерия, Казахстан, Русия, 

Пакистан. Също голяма част имаше и без гражданство. 

Повечето от тях са в София, но успяхме да обхванем и 

лица, които живеят в Харманли и Пъстрогор, района на 

Нова Загора, Пловдив. Ние изследвахме от една страна 

влиянието на COVID-19 върху живота на бежанците, 

както и въпросите, които сме изследвали досега. Те се 

отнасят до престоя на лицата в България, 

взаимодействието им с институциите, подкрепата, 

която са получили, нужди и ресурси, които те имат. 

Относно COVID-19, това, което се затвърди като 

наблюдения, е, че тъй като голяма част от бежанските 

семейства са с повече от трима членове, при тях рискът 

за невъзможност за посрещане на основни  нужди е 

много висок. Колкото повече членове има едно 

семейство, толкова по-голяма е невъзможността на 

посрещане на нуждите на това семейство. Стана ясно, 

че за COVID-19 лицата се информират от интернет, 

социални медии и чак на следващо място от телевизия 

и други официални източници на информация, както и 

НПО сектора. Хубаво е, че като цяло се чувстват 

информирани. Това се отнася за лицата, които са 

настанени на външни адреси. Докато при тези, които 

са в центровете на ДАБ, се наблюдава нужда от 

допълнителна информация. Това се дължи на 

ограничения достъп на неправителствени организации 

в центровете по време на COVID кризата. Самите 

служители полагат усилия да информират хората, но 

данните показват, че нямат достатъчно информация. 

Говорейки си за практическите измерения на 

влиянието на COVID-19, половината респонденти 

споделят, че не са имали трудности при достъп до 

услуги. Когато погледнем към реалните нужди, на 

преден план излиза заетостта, нуждата от финансова 

подкрепа и на следващо място идва необходимостта 

от достъп до образование, нуждата от храна и облекло, 

нуждата от помощ за достъп до здравеопазване, както 

и въпросите за жилищно настаняване. Повече от 

половината респонденти са пострадали в сферата на 

заетостта поради пандемията от COVID-19, защото са 

заети в сектори, които са най-силно засегнати от нея – 

хотелиерство, ресторантьорство, производство и т.н. 

Същият ефект се наблюдава и при лицата, които са 

имали собствен бизнес. Най-тежка е ситуацията на 

тези, които са търсили работа преди пандемията и са 

продължили да бъдат в една затруднена финансова 

ситуация и по време на пандемията. 

Другото, което е важно е че неправителственият сектор 

се очертава като основен източник на подкрепа за 

бежанците и търсещите закрила лица. Това повдига 

много въпроси защо е така, когато лицата с бежански и 

хуманитарен статут имат по закон права на български 

граждани, т.е. те биха могли да се ползват от различен 

вид подкрепа от страна на държавата. Ние знаем за 

такива опити, примерно, когато става дума за кризисно 

настаняване, минава един месец, докато се случи 

самото настаняване. Това са случаи, в които лицата 

имат нужда от спешна финансова помощ, но всъщност 

през системата те могат да я получат едва на 

следващия месец. Дотогава те са в реален риск да 

останат в ситуация на бездомност, защото не могат да 

покрият тези основни нужди, защото единият член на 

семейството е загубил своята работа, а това 

обикновено са мъжете. Резултатите са доста 

стряскащи, но не са изненадващи.  

 

Що се отнася до образованието, там също няма 

изненади. Основните трудности са свързани с онлайн 

обучението, с езиковата бариера, с липсата на 

образователна подкрепа, родителите се чувстват под 

стрес от самата ситуация с COVID-19, което 

допълнително не им дава възможност да предоставят 

адекватни грижи на децата си. Липсата на технически 

Фото: B.Sokol UNHCR 
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устройства, липсата на интернет, липсата на 

пространство за ефективен процес на образование сa 

основни пречки. Малко повече от половината 

респонденти казват, че не са усетили емоционални 

ефекти от пандемията, което е добре, но около една 

трета всъщност заявяват, че са изпитали психо-

социален стрес или стрес от ограниченията на 

придвижване, невъзможност да бъдат заедно с 

членове на семейството си, което се отразява и на 

всички други сфери на живота. 

 

А кои бежанци устояват на кризата и на базата на какво? 

Тук бих могла да свържа информацията с темата за 

споделени намерения от телефонните интервюта, 

защото в тази част ние виждаме каква част от 

получилите статут живеят в България повече от една 

година, съответно повече от три години и каква част 

заявяват намерение да останат. Около 1/3 заявяват 

намерение да останат и са от повече от една година в 

България. 25, т.е. малко по-малка част, от тях живеят в 

България повече от 3 години, което означава, че те 

имат добра причина да останат. Тези, които главно 

остават, имат членове на семейство в нашата страна. 

Това са хора, които са дошли като мигранти преди 

години, понякога още по времето на социализма по 

програми за обмен на студенти и са създали семейства 

в България. Така бежанците, които идват, имат на кого 

да се опрат. Друга категория лица, които са в по-

сложна ситуация, са лица с уязвимости, които или 

нямат финансова възможност да продължат, или 

физическа възможност особено ако сред тях има лица 

с различни заболявания или увреждания, така че те 

остават на мястото, което им предложи сигурност. 

                                            
1https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=11639
9   

Сигурността е основна причина за тях да останат тук. А 

тези, които се справят, са тези, които могат да разчитат 

на някаква подкрепа, различна от тази, предоставяна 

от държавата и неправителствения сектор. 

А коя е актуалната национална рамка в сферата на 

интеграцията? На базата на какви документи се стъпва, 

когато се работи по тази тема? 

От 2017 г. насам съществува Наредба за сключване на 

интеграционно споразумение (бел. ред.: Наредба за 

условията и реда за сключване, изпълнение и 

прекратяване на споразумението за интеграция на 

чужденците с предоставено убежище или 

международна закрила 1), тя въвежда нов модел на 

интеграция, в който основните действащи лица са 

местните власти. От Наредбата следва кметът на 

общината да подписва интеграционни споразумения с 

определен брой бежанци, които е решил да приеме на 

територията на своята община. И в същото време 

бежанците са се съгласили, т.е. тук говорим за един 

доброволен двустранен процес, който да води до 

подписването на доброволно интеграционно 

споразумение. Въпросът е какво се случва, когато се 

подпише интеграционното споразумение. Кметът и 

съответните служители би трябвало да подпомагат 

тези лица в изготвянето на интеграционен план за 

всички членове на семейство, в който да се проследява 

до каква степен семейството се ползва от наличните 

услуги. Тук става въпрос за достъп до образование, 

достъп до здравеопазване, достъп до заетост, но също 

така се казва, че кметът ще подпомогне намирането на 

жилище. Важно е да се отбележи, че не става дума за 

никаква финансова помощ за намиране на жилище, 

нито пък самото намиране на жилище. В Наредбата е 

записано, че бежанецът има задължение да се явява 

на курсове по български език, само че от самата 

Наредба не става ясно кой ги организира тези курсове, 

няма задължение на нито една институция да 

предоставя подобни курсове. Т.е. още от самото си 

начало тази наредба съдържа едни пропуски, които не 

могат да гарантират ефективен интеграционен процес. 

Друг такъв елемент е липсата на национално 

финансиране за целева интеграция на тези хора. 

Третият проблем е, че въпреки че в Наредбата се 
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извежда основната координираща функция на 

заместник-министър председател, който да следи за 

случването на процесите, свързани с интеграция на 

бежанците, на практика такава фигура не е 

определена. По силата на Наредбата той трябва да се 

подпомага от администрацията на Министерски съвет, 

само че това също не се случва, т.е. има един кораб без 

капитан. Няма отговорен орган за интеграцията на 

бежанци, което специално за тази сфера е сериозен 

проблем, защото тя е съвкупност от различни секторни 

политики и за да се случат те, трябва да си говорят, а в 

момента това не е така. Нашата агенция се опитва да 

запълва тази дупка със създаването и поддържането 

на механизми на координация, само че в тях по-

активни са заинтересованите страни от 

неправителствения сектор, което не би могло да даде 

същия резултат, ако имаше отговорен орган на 

национално ниво. Иначе има Национална стратегия в 

областта на миграцията, убежището и интеграцията, тя 

изтича тази година (2020). Очаква се да бъде приета 

нова такава, но все още не е обявен проект. Друг 

документ, който ще се използва, е новият Европейски 

план за действие по интеграция, който да замени 

стария, който е от 2016 г. (бел. ред.: Новият План на ЕС 

за интеграция и приобщаване на граждани на трети 

страни беше обявен на 24 ноември 2020 г.). Този 

документ най-вече се използва за създаване на 

годишните програми за финансиране по Фонд 

„Убежище, миграция, интеграция“. Предполагам, че 

същият механизъм ще се използва и за следващия 

програмен период (2021-2027). Както казах, 

интеграцията е съвкупност от секторни политики. 

Следователно, цялото законодателство, което касае 

тези секторни политики, има отношение. В някоя част 

от законодателството бежанците са споменати 

изрично, в друга част от него ги няма и оттам идват и 

много от проблемите. 

А какво ще кажете за програмата за презаселване на 

бежанци? 

Наредбата важи за всички бежанци, тук се включват и 

презаселените бежанци, програмата по презаселване 

на България беше с квота от 110 бежанци за 2018 г., 

удължи се и за 2019 г.  От тази квота, 85 са презаселени, 

но те вървят с едни европейски средства за интеграция 

за период от една година. Част от средствата се 

усвояват от ДАБ по време на престоя на прием и друга 

част, по-голямата, се усвояват от общините, точно за 

целите на интеграцията. Там са положителните случаи, 

има няколко района в Столична община, които 

отвориха своите врати за няколко бежански семейства 

през последните две години. Общо 15 интеграционни 

споразумения са сключени от 2017 г. насам, не са 

толкова много, но все пак ги има. Всъщност да, 

човешкият фактор е основна движеща сила, защото 

самите районни кметове и техните екипи са проявили 

желание и готовност да работят с бежанците, да 

помагат за това те да се чувстват добре на тяхна 

територия. Те многократно разказват как им се е 

налагало да говорят със съседи, с учители, с 

работодатели, че не е толкова страшно да живеят, да 

работят и да се обучават с бежанци, докато самите 

хора се убедят в това. Така че това са усилия, но 

обезпечени финансово и със съответната финансова 

рамка. В резултат на натрупания опит в тези няколко 

района – „Красно село“, „Витоша“, „Оборище“ и 

„Кремиковци“, вече има готовност да се сключват 

интеграционни споразумения и с други бежанци, 

които не са дошли по програмата за презаселване. Има 

няколко такива случая, за тях няма финансиране, но 

има една добра воля за подкрепа и опит на 

администрациите да работят с бежанци и да се справят 

с помощта на неправителствения сектор в тази много 

хуманна задача. 

 

Би ли могло по програми на Фонд „Убежище, миграция 

и интеграция“ самите общини да кандидатстват, за да 

могат да обезпечат интеграционната програма? 

Би могло и това се случва, но не бих казала, че това 

трябва да е механизмът, по който да се обезпечат 

всички дейности, защото проектното финансиране 

работи на друг принцип, който е различен от принципа 

„парите следват бежанеца“, какъвто е принципът за 
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презаселените. Ето сега започва съвместен проект на 

районите „Витоша“ и „Оборище“ и Българския Червен 

кръст, който се казва „Заедно за интеграция“. Той 

включва няколко основни интеграционни области, 

напр. жилищно настаняване, заетост, психо-социална 

подкрепа и социално приобщаване, но това не е 

структурирана интеграционна програма, каквато е 

целта на Наредбата. Нужно е да има осигурено 

финансиране, да има екипи в общините и тези екипи 

да могат да проследяват как се случва интеграцията и 

съответно да насочват към съответните източници на 

подкрепа. За бежанците се оказва, че най-важното е да 

имат човек, към когото да се обръщат, когато имат 

нужда от подкрепа. Въпросът за тях е не коя е 

институцията, а кое е лицето. И когато има такова лице 

в общината, тогава вече можем да говорим, че ще се 

случва процес на интеграция, пък макар и само чрез 

насочване. 

 

А къде, според Вас, се намира България относно 

интеграцията в сравнителна перспектива? 

Няма все още инструмент за оценка на интеграцията, 

който да се използва на национално ниво и тези данни 

да се съпоставят, тези пропуски се допълват и от нас, и 

от други организации, вкл. и с европейско 

финансиране. Това е така известният проект NIEM, 

Национален механизъм за оценка на интеграцията, в 

който България влезе, т.е. това е един много добър 

инструмент, който дава сравнителна перспектива. 

Инструментът мери на три нива – законодателство, 

политики, приложение. За повечето страни се отнася 

това, че приложението е най-слабата брънка на 

интеграцията, но това ниво също зависи от 

предишните две. България се справя добре в някои 

интеграционни сектори, чисто на законодателно ниво, 

но в практиката бежанците се сблъскват с 

административни бариери. Има документи, които те 

не могат да представят при достъп до услуги. Тук може 

да се даде пример със социалните услуги: за 

бездомните лица, не само бежанци, се изисква да 

представят документ за самоличност, за да могат да 

ползват социални услуги, а бежанците често нямат 

такъв документ (защото е изтекъл, не могат да си 

намерят адрес, на който да се регистрират и др). Друг 

пример е достъпът до образование, за което се 

изискват оригинали на дипломи, за да се включи 

лицето във висше образование, за да се включи и в 

професионално обучение, които повечето бежанци 

нямат поради характера на принудителната миграция, 

но няма алтернативни механизми това да се 

компенсира. Същото нещо се получава и за 

практикуването на различни професии, тук се включват 

и регулирани, и нерегулирани, например, сега в 

пандемията от COVID-19 част от държавите създадоха 

механизми за алтернативно сертифициране на 

медицински специалисти бежанци, които 

документално не могат да докажат своите знания и 

умения. С тези квалификации те могат да посрещат 

част от нуждите, които са крещящи, а в България 

нуждата от медицински специалисти също е голяма. 

Има бежанци, които са се обучавали или са завършили 

различни медицински специалности, но изискванията 

са толкова тежки, те не вземат предвид спецификите 

на бежанците и правят невъзможно едно такова 

признаване и принос. 

А кои са успешните модели на интеграция? 

Има три модела, единият е централизиран, който 

главно се управлява от дадено министерство или друг 

орган на национално ниво и след това се разпределя 

приложението на интеграционните мерки по 

йерархията, включително от местна власт и 

неправителствен сектор. Тук като пример може да се 

даде Чехия. Друг модел е директно да се работи на 

местно ниво, местните власти като основен актьор за 

случването на интеграцията. Основен пример за този 

модел е Италия. И третият е смесен. В смесения модел 

има централен орган, който отговаря за интеграцията, 

но той делегира основни интеграционни дейности на 

общини или НПО сектора, или и на двете. Тук за 

пример може да се даде Хърватия. Чешката система би 

следвало да се възприема като пример за подражание, 

тя е една от централноевропейските държави и ни е 

близка, но е с богата история на своята интеграционна 
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програма, която продължава да се развива. Тяхната 

интеграционна програма е от 1999 г. (бел. ред.: в 

България първата интеграционна програма датира 

от 2005 г.)  Министерство на вътрешните работи е 

отговорният орган за интеграция, като част от 

програмата се предвижда всякакъв вид подкрепа – 

езикова, подкрепа за настаняване, за работа, 

образование и т.н. Хърватската система също буди 

интерес, тя е смесена, там се предвижда период за 

жилищно настаняване от 2 години. От гледна точка на 

местна власт, има множество градове в Полша, в които 

са създадени инициативи на местни интеграционни 

стратегии за бежанци и мигранти, като в част от тях се 

предвиждат няколко апартамента за настаняване на 

бежанци, но и различни видове подкрепа от НПО. Като 

пример може да се вземе Гданск, но подобни 

програми има и във Варшава, Люблин. Дори в Унгария, 

където ситуацията е доста сложна политически, някои 

градове, които са на първа линия, не могат да си 

затварят очите за нуждите от интеграция на бежанци и 

мигранти и работят с НПО, за да посрещат част от тези 

нужди. Тук пак си говорим за липсата на система. 

Основният стремеж е да има такъв механизъм, който 

да гарантира достъп до ефективна интеграция. Всичко 

друго е ad hoc и зависи от волята на някого, от 

наличието на финансови средства, субективния фактор 

и това не е гаранция едно лице да има възможността 

да допринася за обществото. Дори и Гърция с такъв 

бежански натиск, много може да се каже за тяхната 

система, но въпреки това те постоянно се опитват да 

променят нещо, един положителен пример е, че в 

началото на 2020 г. те създадоха Министерство на 

миграцията и убежището, то също ръководи и 

процесите по интеграция, поне се знае към кого да се 

обръщаш. 

Къде трябва да се насочат следващите усилия? Коя е 

посоката за действие? 

Мерките и дейностите по интеграция в Агенцията на 

ООН за бежанците засягат всички нива – 

законодателство, политики, практика. Бих започнала 

от практиката, поради ситуацията с корона вируса е 

необходимо фокусът да се постави върху най-

уязвимите лица, тук се включва финансова подкрепа, 

но и възможност за повишаване на квалификацията и 

след това подкрепа за заетост. В подобни ситуации, 

когато няма работа, поради високата безработица и 

поради по-високите изисквания към служителите, 

каквито наблюдаваме, най-вече за владеене на 

български език, е необходимо да се погледне и към 

възможностите за създаване на собствен бизнес и, 

както казах, за повишаване на квалификацията. В 

подкрепата на най-уязвимите се адресира и рискът от 

бездомност, също и възможността за ползване на 

социални услуги. За съжаление, има неуредици в 

Закона за социалните услуги и подзаконовата 

нормативна уредба, която все още се работи. Тук 

основните препоръки ще бъдат приведени в действие 

от НПО сектора. 

Всички останали препоръки, законодателни и на ниво 

политики, са адресирани системно и от години към 

правителството и местните власти за създаване на 

механизъм и политики, които да способстват този 

достъп, за да стане възможна тази подкрепа, за която 

споменахме, за да бъде достъпна за всички нуждаещи 

се и бежанци. 

Иначе на личностно ниво всеки от нас може да направи 

много, може да участва в събития, да научи повече кои 

са бежанците, с какво можем да си помагаме, те на нас, 

ние на тях. 

 

Какво бихте казала за край на интервюто? 

За мястото на бежанците в този процес трябва да се 

каже. Нашата работа трябва да е да дадем възможност 

самите бежанци да бъдат активната страна, да не ги 

гледаме само като хора в нужда. Всеки от нас има 

нужда от подкрепа в даден етап от живота, но в 

следващия етап той ще помага на други хора. И тази 

втора част ни липсва в процесите на интеграцията, как 

да направим така, че самите бежанци да разберат 

какви възможности имат те самите, за да бъдат 

активни, както за своето бъдеще, така и за бъдещето 

на всички. 
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Aкадемичнти хоризонти 
 

 
Възможности за участие в 
конференции и публикуване 

 

▪Международна конференция на тема: „ЕТНОГРАФИЯ 

НА БЕДСТВИЯТА“ 

Институтът за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей при Българска академия на науките 

има удоволствието да Ви покани на международна 

конференция на тема „Етнография на бедствията“, 

която ще се проведе на 11 и 12 май 2021 г. в гр. София. 

В условията на увеличаващи се бедствия от различен 

характер, мащаб и последици в живота на хората, в 

обществените и хуманитарните науки интензивно се 

формират нови изследователски полета, в които се 

търсят научни обяснения за превенция и 

преодоляване на кризисните ситуации. Каним учени и 

изследователи от всички сфери на хуманитарните и 

обществените науки да вземат участие в 

интердисциплинарна дискусия върху историческите и 

съвременните изследвания на бедствията и 

катастрофите. Особено приветстваме представянето 

на етнографски или сходни изследвания, а също така и 

на теоретични и обобщаващи трудове. Конференцията 

цели да дискутира проучвания върху различни 

категории бедствия – природни, биологични и 

технологични, но също и да обърне внимание върху 

мениджмънта на бедствията, възстановяване, 

евакуация и миграции и техните културни последици в 

местен, национален и глобален контекст. Очакваме да 

бъдат разгърнати различни интерпретации на 

симбиозата между етнографията, качеството на живот 

и бедствията. 

Конференцията ще се осъществи в рамките на проект 

„Локални бедствия и качество на живот: културни 

стратегии за преодоляване на природните, 

технологичните и биологичните бедствия (2017-2021), 

финансиран от ФНИ – МОН (ДН 20/5 от 11.12.2017 г.) 

Работните езици на конференцията са български и 

английски. 

Моля, да изпратите тема на доклада си, придружена от 

резюме (между 200 – 250 думи), 5 ключови думи, 

имена на автора, електронната му поща, институция, 

дисциплина и кратка биографична справка до 31 

януари 2021 г. на следната електронна поща: 

localdisasters@gmail.com. Кандидатите ще бъдат 

информирани за решението на организационния 

комитет не по-късно от 15 февруари 2021 г. 

▪Пътешествия - вдъхновяващи истории за миграцията 

Фондация Фридрих Науман и либералната, 

проевропейска политическа група на Европейския 

парламент Renew Europe организират конкурс 

„Пътувания“, чиято цел е да разпространи 

положителни истории за миграцията в Европа.  

Твърде често историите за миграцията се фокусират 

единствено върху трудностите и предпятствията, през 

които минават мигрантите, принудени да напуснат 

родината си. Позитивните истории за миграцията и 

интеграцията достигат до хората доста по-рядко. 

„Пътешествия: Вдъхновяващи истории за миграцията в 

Европа“ е състезание, което има за цел да 

разпространи по-позитивно послание за хората, 

пристигнали в Европа в резултат на принудителна 

миграция. Истории на хора, които са направили реална 

промяна в своите общества и които са превърнали 

Европа в свой нов дом.  

Вследствие на пандемията от Ковид-19, крайният срок 

за подаване на документи до 31 декември 2020 г. 

Есетата трябва да са на английски език.  

Повече информация за конкурса може да намерите тук  

▪Bridging Race and Migration Studies 

През 2021 г. ACES (Amsterdam Centre for European 

Studies) организира нова онлайн поредица лекции, 

озаглавена „Race and Migration - scholarship in between, 

on and beyond the borders“.  Лекциите ще се проведат 

от 27 януари до 10 юни 2021 година. По време на 

сесиите учени от различни области ще обсъдят какви 

са пресечните точки между понятията раса и миграция. 

Защо тези две полета се развиват успоредно, но не 

винаги са в диалог помежду си? 

За повече информация и регистрация, моля 

последвайте следния линк.  

 

 

 

mailto:localdisasters@gmail.com
https://www.jcoetjen.de/artikel/journeys-inspiring-stories-of-migration-2?fbclid=IwAR204HdHuiPrA3rMpxxd8o5CnMgObjEAmhfrEuopJ1_nyGFvJWjZ7DdNv7w&fbclid=IwAR0AiQMqVlUBDyLf-rp4dih1d9ANtgWtNhAp7gXhop0VEwdkeYsUYXKLvsU
https://aces.uva.nl/events/bridging-race-and-migration-lecture-series/bridging-race-and-migration-lecture-series.html?fbclid=IwAR2J7Fn0uGoVa2SNjr5a2e_hw53b4ATjfKYXWhGlT5u7ZcVj462c2DNS4NA&cb#Fatima-ElTayeb


  

 

46 Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“  05/2020 

Бежанците: днес и утре 

Портрети на бежанци:              
Бакер Сарвари 

 
 

 
Бежанецът, обещал седем 
защитени дисертации на България 

Свищов – красивият крайдунавски град, откъдето своя 
житейски път започва писателят Алеко Константинов и 
където Кольо Фичето изгражда един от шедьоврите си, 
църквата „Св. Троица“, е новият дом на пет семейства 
от Афганистан. Фамилия Сарвари – четирима братя и 
техните съпруги и деца, един по един напускат родния 
Кабул и се събират край Дунава: най-напред тук идва 
Мики още преди десетилетия, като свързва живота си 
с българка, през 2016 г. в България пристигат Бакер и 
Акбар, а година по-късно и брат им Мохамад Хади. 
Топлите чувства, които всички те хранят към Свищов, 
карат и още едно семейство бежанци да се установи 
тук. 

 

49-годишният Бакер дълго отказва да тръгне от 
Афганистан. Висшист от Кабулския образователен 
университет, възпитан с любов към образованието, 
той основава и години наред е директор на частно 
училище в столицата. Вдига школото, с помощта на 
братята и сестрите си, върху руините на бащината си 
къща. „По мое време там се обучаваха близо 4000 
ученици. Освен директор, бях и учител по математика. 
Обучението ни беше светско, а момичета и момчета 
учеха заедно“, разказва Бакер. Това води до заплахи за 
живота му от талибаните, крайната ислямистка 
групировка, която по време на управлението си (1996-

2001) налага религиозно обучение на момчетата и го 
забранява изцяло на момичетата. 

Бакер устоява на заплахите до деня, в който един от 
братята му е убит след атака по колата им. Като 
осъзнава, че именно самият той е бил мишената на 
покушението, събира семейството си, няколко 
документа и без да каже на никого, потегля към 
България. 

„Брат ми Мики живееше тук от години, знаех, че е 
щастлив. Не му казах, че идваме. Нямах време дори да 
му се обадя“, казва афганистанецът. Той се свързва с 
брат си едва от затворения център на МВР в Бусманци 
през декември 2016 г. Бакер не иска да говори за 
престоя си там. „Не беше добро място“, лаконичен е 
той. Заедно с жена си и децата остават в СДВНЧ за 33 
дни, след това провеждат интервюто  им в рамките на 
процедурата за международна закрила в 
регистрационно-приемателен център, кв. „Овча купел“ 
и само няколко часа по-късно вече са на път към 
Свищов. 

Оттогава животът на семейството е като забързано 
действие  във филм. С помощта на брат си купуват 
малка стара къща, стягат я и заживяват там. За четири 
години Бакер опитва да работи какво ли не. Най-
напред, докато е още търсещ закрила, помага във 
фирмата на брат си, която се занимава с продажба на 
въглища. След това започва работа в кравеферма в с. 
Стрежерово, на 25 км от Свищов. Работи там година 
преди да натрупа смелост и знание, за да основе – 
заедно с Мики и другия си брат Акбар – своя 
кравеферма в с. Александрово. Въпреки че 
инвестицията е голяма, а семейството има 25 крави, 
опитът не завършва с успех. „Губехме много пари. 
Изкупуваха литър мляко за 50 стотинки, това не ни 
позволяваше да свързваме двата края“, казва Бакер. 
Неуспехът не го обезсърчава и той намира работа като 
помощник готвач в ресторант „Свищов“. 
Предприемчивият дух обаче го кара след само шест 
месеца да се хвърли в нов бизнес: производство на 
дивани. „В началото имахме много поръчки, и месец-
два работех денонощно. Мисля, че след това вече 
всички в Свищов имаха диван и клиентите свършиха“, 
казва шеговито той.  

Работи за кратко и в месокомбината и в друг ресторант 
в града преди коронавирусът да го прикове у дома. 
Тогава взема решение да започне нов бизнес: с 
дюнери. Днес управлява дюнерджийница „Нове“. 
Избира названието по името на древен римски град, 
чиито останки са открити край Свищов. Засега, 
изглежда, дори и в пандемични времена, най-после е 
намерил правилната бизнес ниша. 

Фото: Бакер Сарвари 
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„Добре сме, в дюнерджийницата 
работим с жена ми, брат ми. 
Доволни сме, защото не работим 
за други хора. Парите не са много, 
но поне не сме на загуба“, 
обобщава Бакер. 

През годините в Свищов го 
застигат тежки моменти. Най-
напред губи зрението на лявото 
си око. Преди дни погребва и 

майка си, която също пристига със синовете си в 
България. 

Бакер обаче е категоричен, че е намерил път към 
щастието. Въпреки че грижата за семейството го кара 
да смени учителското поприще, той остава верен на 
образованието. Децата му – неговите две и тези на 
братята му, веднага тръгват в местните училища и са 
сред най-добрите ученици. Голямата му дъщеря вече е 
студентка по информационни технологии в 
университета   във   Велико  Търново.   Започнала   е   и 
почасова работа онлайн по своята специалност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Щом моите деца учат и съм им дал шанс да се 
развиват, аз съм щастлив. Аз обичам образованието. 
Те ще реализират моята мечта – да получат докторска 
степен. Казал съм им на всичките ми деца и 
племенници: не влизайте в моя дом, ако не станете 
доктори. Ще се отблагодаря на България със седем 
защитени дисертации“, непоколебимо твърди Бакер. 

Мъжът последователно учи децата си на любов към 
новата им родина и се надява, когато се изучат, да 
останат да работят в България. Но и признава с 
горчивина: „Аз им казвам, че тази държава ни е дала 
всичко, но всъщност подкрепа никога не сме получили. 
Българското правителство издава документите за 
самоличност и спира да се интересува от бежанците. 
Никой не те пита имаш ли къде отидеш, къде да 
живееш, имаш ли какво да ядеш. Това е и причината 
всички бежанци да бягат от тук.“ 

За него обаче битката да построи отново живота и 
самочувствието си, носи и удовлетворение. „Аз не 
искам пари. Ако бях в Германия, вероятно щях да стана 
мързелив: щях да си стоя у дома и да получавам 
помощи. Храната наготово е отрова“, казва той. И се 
впуска в планове как да купи още една 
дюнерджийница, този път в София.  
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Поглед към съседите 
 

 

Поглед към съседите: Търсещите и 
получилите международна закрила в 
Република Северна Македония на пътя 
на Балканския маршрут 

 

Република Северна Македония е една от страните по 

т.нар. Балкански маршрут на бежанците към Западна 

Европа, която продължава да преживява мащаба на 

бежанския поток, започнал през 2015 г. Страната с 

население малко над 2 милиона души е свидетел на 

хиляди хора, които продължават да минават през 

територията ѝ. За мнозинството от тях Северна 

Македония остава транзитна. За повече информация 

каква е настоящата картина се обърнахме към колегите 

от Македонската асоциация на младите адвокати 

(Macedonian Young Lawyers Association/MYLA1), 

неправителствена организация, която работи в 

сферата на човешките права от 2003 г., а през 

последните десет години предоставя правна помощ и 

на мигранти, и на бежанци. Организацията е един от 

партньорите на ВКБООН в Северна Македония. За 

работата си, Бояна Божиновска и Теодора Кьосева 

казват „Ние имаме офис на пълно работно време в 

Приемателния център в Скопие и предоставяме 

правна помощ на търсещите закрила от началото 

на процедурата, когато те се интересуват от 

правото на убежище, до края на процедурата, така 

че ги представляваме в съда, представляваме ги 

също стратегически, за някои от случаите и пред 

Европейския съд по правата на човека, както и пред 

други международни инструменти.“ 

Темата за бежанците не е нова за Република Северна 

Македония. По проект на Агенцията на ООН за 

бежанците младите адвокати работят и по проблеми, 

които касаят бежанците от Косово, избягали в 

съседните страни през 1999 г. и след това. Адвокатите 

им помагат по различни правни казуси, но обясняват, 

че „те не са напълно интегрирани в нашето 

общество. Те имат временна закрила в рамките на 

Закона за убежището2, но статутът им още не е 

регулиран и не притежават македонско 

                                            
1За повече информация вижте страницата на организацията: 
https://myla.org.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-
2/myla/?lang=en 

гражданство въпреки дългия им престой в 

страната“. 

Бояна Божиновска и Теодора Кьосева разграничават 

двете групи като стари и нови бежанци, новите са тези 

от 2015 – 2016 г.  до днес, но също така обръщат 

внимание, че работят и с лица без гражданство, както 

и с мигранти, или казват „по-скоро ще ги наричаме 

бежанци/мигранти, които преминават транзитно 

през страната“. Тази група само за кратко е 

настанена в т. нар. транзитни центрове на северната и 

южната граница. 

Кризата с бежанците започва през 2015 – 2016 г. и 

продължава до днес, като потокът от хора не е 

значително намалял при затваряне на границите през 

март 2016 г. Намаляване на броя на 

мигрантите/бежанците, които преминават през 

страната, се наблюдава през 2017 г., но през 2018 г. той 

нараства отново, което важи още повече за 2019 г. и 

2020 г. Като тук е важно да се отбележи, че продължава 

и практиката на обратно отблъскване (pushbacks), 

както на северната граница със Сърбия, така и на 

южната с Гърция. Към октомври 2020 г. по данни на 

MYLA, 26 хиляди са отблъснати от територията на 

страната. 

 

На територията на Република Северна Македония се 

намират два транзитни (на северната/Tabanovce и 

южната граница/Vinojug) и един приемателен център в 

Скопие. С обявяването на извънредно положение през 

март 2020 г., центърът, който е на южната граница, 

става център за карантиниране на търсещи закрила 

2Закон за убежището и временната закрила от 2003, член 74, този 
закон е отменен с влизането в сила на новия Закон за временна и 
международна закрила от 2018 г. 

Фото: UNHCR Ljbinka Brashnarska 

https://myla.org.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-2/myla/?lang=en
https://myla.org.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-2/myla/?lang=en
https://myla.org.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-2/myla/?lang=en
https://myla.org.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-2/myla/?lang=en
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или нелегално влизащи в страната мигранти/бежанци, 

където те са настанявани под карантина за 25 дни. 

Мярката продължава и след края на извънредното 

положение, като периодът на карантината е намален 

на 15 дни, но „няма правно основание, тя да 

продължи“, по думите на адвокат Теодора Кьосева. 

Правозащитниците от MYLA са подали жалба по този 

въпрос за неравнопоставено третиране на различни 

групи, защото за чужденците, които влизат на 

територията на страната, както и за завръщащите се 

македонци, такава мярка не е определена. Все още 

няма официално решение. 

 

Законът за временна и международна закрила от 

2018 г.3 е действащият закон в Република Северна 

Македония, който залага условията и реда за 

получаване на бежански и субсидиарен статут - това са 

двата основни статута, които се предоставят в 

страната. Бежанският статут дава възможност за 

престой от минимум три години и права, близки до 

тези на гражданите на Република Северна Македония, 

без право да гласуват и да участват в политически 

формации, за което изрично се изисква македонско 

гражданство. Лицата, които получават субсидиарна 

закрила, имат право на временен престой от една 

година в страната с възможност той да бъде 

продължен, право на настаняване за две години и 

право на социална закрила. Компетентната 

институция, която осъществява процедурата по 

закрила, е Министерството на вътрешните работи, в 

частност Сектора по убежище. За първите стъпки на 

интеграция (ранна интеграция) и настаняването на 

търсещите закрила и получилите международна 

закрила отговаря Министерство на труда и социалната 

политика (МТСП). Министерството изготвя 

интеграционна програма за търсещите и получилите 

                                            
3Закон за международна и временна закрила, 2018 г. 

международна закрила (член 60 (2) от Закона за 

временната и международна закрила от 2018 г.). Член 

61 от Закона посочва всички права на търсещите 

закрила по време на процедурата. Те имат право на 

пребиваване, идентификационни документи, свобода 

на движение, безплатна правна помощ, адекватно 

настаняване в Приемателния център или друго място, 

което е определено от Министерство на труда; право 

на събиране със семейство, основни здравни услуги; 

право на социална закрила; право на образование; 

право на заетост в рамките на Приемателния център 

или други места за настаняване, определени от 

Министерството на труда, като търсещите закрила, 

които са още в процедура и не са получили решение в 

рамките на 9 месеца от подаване на молба от Сектора 

за убежище, имат право на свободен достъп до пазара 

на труда; те имат и достъп до налични програми за 

ранна интеграция, контакти на неправителствени 

организации и на ВКБООН, за получаване на правна 

помощ в процеса на признаване на правото на 

убежище. 

Относно настаняването, в Закона е записано, че 

търсещите закрила трябва да заявят желание за 

настаняване. От началото на март 2020 г. правистите от 

MYLA наблюдават тенденция това право да не се 

спазва, като търсещите закрила на южната граница 

директно са поставяни под карантина. Бояна 

Божиновска обяснява: „Никъде в законодателството 

не пише, че това ще се случва в център за карантина, 

може да е в частно жилище. Тук се вижда 

неравностойно отношение спрямо другите 

чужденци, като по този начин търсещите закрила 

са лишени от тяхната свобода на придвижване“. 

Подалите молба за международна закрила до 

октомври 2020 г. са 180 души, като само двама са 

получили субсидиарна закрила. Няма нито един 

признат бежански статут през последните четири 

години. Двата субсидиарни статута за 2020 г. са 

предоставени на непридружени малолетни деца, но 

през 2020 г. се  наблюдават и случаи, в които това не се 

практикува. Всички, които кандидатстват и не са 

получили статут, получават негативно решение, но не 

всички остават, за да го дочакат.  Бояна Божиновска 

казва: „Повечето не остават достатъчно време, 

Фото: UNHCR 
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дори за интервюто и за решението на първа 

инстанция, затова е толкова малък броят на 

получилите статут. Но все пак нашето 

правителство има традицията да дава негативни 

решения“. 

Доклад на MYLA за състоянието на убежището в 

Република Северна Македония за 2018 г. и 2019 г. се 

позовава на следните данни за предишните две 

години. За 2018 г. потърсилите международна закрила 

са 297, от които 78 са деца, като най-много търсещи 

международна закрила има от Пакистан, Иран и 

Афганистан. За 2019 г. общият брой на подалите молби 

е 505, от които 132 са деца, а първите три страни на 

произход на лицата, които са потърсили закрила, са 

Афганистан, Пакистан и Сирия. Същият доклад посочва 

на колко души реално е дадена международна 

закрила. За 2018 г. 6 лица са получили статут на 

субсидиарна закрила, като това са били две самотни 

майки с децата им и едно непридружено дете от 

Пакистан. През същата година на две лица от Сирия е 

удължен статутът на субсидиарна закрила. През 2019 г. 

статут на субсидиарна закрила е получил човек от 

Косово и при два други случая е удължен периодът на 

субсидиарна закрила4. 

Една позитивна практика, която настъпва през 2020 г. 

е, че съдилищата започват да практикуват устни 

изслушвания, което не се случва предишните години. 

Това е важно за MYLA, за които закрилата трябва да се 

разглежда по различен начин, отколкото другите 

административни процедури. Важно е търсещите 

закрила да имат възможност да идат в съда, да заявят 

своята молба и да бъдат чути. Друго позитивно 

развитие през 2020 г. са подобрените условията в 

приемателния център в Скопие. 

Още едно позитивно развитие в сферата на 

интеграцията е включването в образователната 

система на децата бежанци от първи до девети клас 

през 2019 г. Биляна Божиновска обяснява: „Все още 

имаме проблем с интеграцията на по-големите 

ученици. Има и допълнителни пречки, които касаят 

образованието, което са имали децата преди 

идването им в Македония, преценката за нивото на 

знанията и образованието им, както и интересите 

                                            
4The state of asylum in the Republic of North Macedonia, 2018 – 
2019, с. 26-28 

на самите деца, в някои случаи те имат по-голям 

интерес да работят, ако са вече навършили 16 

години. През последните години има няколко ученици, 

които посещават гимназия, но това се случва само в 

частни училища, не в държавни.” Бояна Божиновска 

определя, като „голяма стъпка напред, че поне по-

малките деца са включени в образователния 

процес“. Има случаи, в които ученици на възраст 

между 14 и 18 години са записани във вечерни 

училища, това е също вид подобрение за тяхното 

образование. 

 

Когато става дума за обучението по македонски език, 

самите търсещи международна закрила в Република 

Северна Македония изтъкват тази потребност в 

проучване на нуждите. Към момента, в приемателния 

център в Скопие има  възможност за учене на 

македонски език, но това не са часове, които се 

предлагат от държавата, а от неправителствени 

организации. Също при желание на търсещите 

закрила, МОМ, Червеният кръст и други организации 

предлагат курсове, като е имало запитване на 

участничка за курс по грим и желаещ за тренировки по 

футбол. 

Една по-скоро негативна практика, която е отражение 

на пандемията от COVID-19, е, че полицията спира да 

регистрира търсещите закрила, а „регистрацията 

помага да се види какъв е случаят, дали става въпрос 

за непридружен малолетен и така да се направи 

нещо, сега дори регистрацията е ограничена.“ 

Друг проблем, който изтъкват Бояна Божиновска и 

Теодора Кьосева се отнася към неясния статут на 

транзитните центрове на северната и южната граница 

Фото: UNHCR Roger Arnold 



  

 

51 Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“  05/2020 

Бежанците: днес и утре 

и кой се настанява в тях. „Няма ясна законова 

процедура кой може да бъде настанен в тези 

центрове вече 6 години, от 2015 г., когато започна 

кризата. През повечето време уязвимите категории 

са настанени. Много зависи от това кой е на смяна“. 

Адвокатите на MYLA правят публично проучване кой е 

компетентният орган за транзитните центрове, както и 

кои центрове са отворени и кои – затворени. Те 

наблюдават, че в Табановце, северния транзитен 

център, търсещите закрила имат право да излизат по 

всяко време, но на южната граница, ситуацията не е 

същата и полицията решава кой да влиза и кой да 

излиза. Резултатите от проучването Бояна Божиновска 

обяснява така: „Когато попитахме Министерство на 

вътрешните работи, които са отговорни за 

центъра на южната граница, те отговориха, че, 

разбира се, това е отворен център и че те не са 

компетентният орган за тези транзитни 

центрове. Като попитахме МТСП те казаха, че това 

е затворен център, но че те също не са отговорният 

орган; и когато най-накрая попитахме Дирекцията 

за управление на кризи, те дори не посмяха да 

отговорят. Това само доказва, че тези центрове 

нямат правен статут“. Важно е да се отбележи, че в 

транзитния център на южната граница работят 

социални работници към МТСП, също работници на 

Гранична полиция, както и служители от Дирекцията  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по управление на кризи, но нито една от тези 

институции  не  се припознава като компетентен орган, 

който управлява центъра. Относно Приемателния 

център, в който се настаняват търсещи закрила, има 

яснота – отговорният орган е Министерството на труда 

и социалната политика. 

Работата с академичната общност също се радва на 

подем през последните години. През 2019 г. ВКБООН в 

Скопие инициира създаването на Бежанска и 

мигрантска правна клиника към Университета в 

Скопие. Предлага се курс за студенти от Правния 

факултет, но не само, курсът е отворен и за студенти от 

други университети. ВКБООН, MYLA участват с 

презентации в курса. MYLA също приема в 

организацията си стажанти.  За годините 2019-2020 

организацията може да се похвали с 25 студенти, които 

са взели участие в стажантската ѝ програма. Приемат 

два типа стажанти, тези, които се обучават за бъдещи 

адвокати и са на пълен работен ден, и другата група, 

които са студенти към Клиниката и идват от време на 

време в офиса, за да получат задачи, които могат да 

изпълнят в библиотеката или у дома. Това са по-скоро 

задачи, свързани с проучвания за страни на произход, 

дела на съда в Страсбург, но има и случаи, в които 

студентите участват и в теренни визити и пишат 

анализи на базата на наблюденията си. 

 

 

 

 

 

 

 

 Фото: UNHCR  
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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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53 Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“  05/2020 

Бежанците: днес и утре 

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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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 
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изследователи, практици и други като по никакъв 
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Резюме на български език 
 

Пети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес 

и утре“ е фокусиран върху интеграцията на търсещите 

и получилите международна закрила в България. 

Интеграцията е разгледана, от една страна, чрез 

включването на търсещите и получилите 

международна закрила на пазара на труда чрез 

работата на някои ключови актьори в областта (КАТРО 

България и Каритас София), а от друга, чрез ролята на 

общините в местната интеграция с двата примера на 

района „Витоша“ и район „Оборище“ в град София. Как 

самите бежанци се адаптират и интегрират в България 

разказват представители на пет семейства от 

Афганистан, които намират свой дом в град Свищов. 

Значим и разясняващ е експертният поглед на ВКБООН 

върху дефиницията за интеграция на местно ниво, 

нейното приложение в България с допълнителни 

примери от други европейски страни за посоката и 

възможностите за работа в областта. В броя са 

представени спецификите на университетската 

подготовка в областта на педагогическата и 

социалната работа с бежанци. Представен е и 

сравнителен анализ на базата на Националния 

механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) в 14 

страни в Европейския съюз. А рубриката „Страни на 

произход“ разкрива повече за Сирия с нейните 

културни и религиозни специфики. В рубриката 

„Правен консултант“ е поместена темата за лицата без 

документи. Петата съседна страна, която разглежда 

бюлетинът, е Република Северна Македония по пътя 

на Балканския маршрут към Западна Европа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary in English 
 

The fifth issue of the academic bulletin “Refugees: Today 

and Tomorrow” focuses on the integration of asylum 

seekers and refugees in Bulgaria. The integration topic is 

presented, on the one hand, through examples of 

inclusion of people seeking and granted international 

protection in the labour market with the expert work of 

key actors in the field (CATRO Bulgaria and Caritas Sofia), 

and on the other hand, through the role of municipalities 

in local integration, based on the two examples of the 

Sofia districts – Vitosha and Oborishte. Refugees from five 

families, who found their new home in the town of 

Svishtov, reveal their personal stories and paths to 

integration in Bulgaria.  Significant and explanatory is the 

UNHCR expert view on the definition of integration at local 

level, its application in Bulgaria, as well as the additional 

examples from other European countries on the direction 

and opportunities for further work in the field of 

integration. The issue presents the specifics of university 

training in the field of pedagogical and social work with 

refugees. A comparative analysis, based on the National 

Integration Evaluation Mechanism (NIEM) in 14 countries 

in the European Union, is also included in the issue. The 

feature “Countries of Origin” reveals the cultural and 

religious specificities in Syria. The section “Legal Council” 

explores the topic of undocumented persons in Bulgaria. 

The fifth neighbouring country that is reviewed in this 

issue of the bulletin is the Republic of Northern 

Macedonia and its current situation on the Balkan route 

to Western Europe. 

 

 



ISSN 2683-1120 

Обратна връзка 

С цел подобряване и развитие на информационната инфраструктура и 
предоставените информационни материли отправяме покана за 
обратна връзка чрез онлайн форма.  

© Български съвет за бежанци и мигранти 

www.bcrm-bg.org 

www.refugee-integration.bg 

www.refugee.bg 

bgrc@bulrefcouncil.org 

http://intranet.bcrm-bg.org/enewssheetfeedback/
http://www.bcrm-bg.org/
mailto:bgrc@bulrefcouncil.org



