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Лица, потърсили и получили 

международна закрила  

Статистика за предоставената международна                      

закрила в България в периода януари - декември 2020* 

Видове предоставен статут: 

бежански и хуманитарен  

Разработени интеграционни 

профили  Онлайн ресурси: 

➢  Интерактивни данни от ВКБООН 

за предоставената международна 

закрила в България 

➢ Статистика на ДАБ за лицата, 

потърсили и получили закрила в 

България 

128 

201 

131 

Изготвени 

интеграционни  

профила 

100  - мъже 

31 - жени  

*Данните са предоставени от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет и са актуални към 31 дeкемрви 2020г 

Потърсили            

закрила 

Получили 

закрила 

3525 

821 

Бежански 

статут 

Хуманитарен 

статут 

105 

716 

https://www.unhcr.org/bg/46-bgresursistatistika-html.html
http://www.aref.government.bg/bg/node/238


3 

Развитие на европейските политики за интеграция 

Европейската комисия представи новия план за действие на 

ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027) 

През месец ноември, няколко месеца след като Европейската комисия 
представи новия проект на Пакт за убежището и миграцията, беше 
представен новият План за действие на ЕС за интеграция и приобщаване на 
граждани на трети страни (2021-2027). Toй предлага конкретни действия, 
дава насоки за приоритетни области на интеграция и очертава 
финансирането на инициативи, предназначени да осигурят включване за 
всички—граждани на трети страни, вкл. и бежанци, и местната общност. 
Както и досега, политиките за интеграция остават отговорност преди всичко 
на държавите-членки. За разлика от предходния план в настоящия е 
подчертана ролята на местните власти за интеграцията на бежанците в 

допълнение на мерките на национално ниво. В своята цялост планът предлага редица мерки за стимулиране и подкрепа за 
интеграция както на националните, регионалните и местните власти, така и на гражданското общество.  

Основните действия на ЕС за интеграция и приобщаване включват:     

▪Приобщаващо образование и обучение от ранна детска възраст, висше образование, съсредоточено върху по-лесното 
признаване на квалификациите и продължаване на изучаването на езици. 

▪Подобряване на възможностите за заетост и признаване на уменията, за да се оцени изцяло приносът на мигрантските 
общности, и по-специално на жените, и да се гарантира, че те са подкрепени, за да разгърнат пълния си потенциал. ЕК ще 
работи със съответните заинтересовани страни за насърчаване на интеграцията на пазара на труда, за подкрепа на 
предприемачеството и за улесняване на работодателите да разпознават и оценяват уменията на гражданите на трети 
страни. 

▪Насърчаване на достъпа до здравни услуги, включително психично здраве, за хора с мигрантски произход. В допълнение 
към специалното финансиране от ЕС, Планът за действие се стреми да гарантира, че хората са информирани за техните 
права, и признава специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените, особено по време и след 
бременността. Планът за действие  предвижда подкрепа за обмен на най-добри практики между държавите-членки. 

▪Достъп до адекватни и достъпни жилища, финансирани чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +), Фонда за убежище и миграция (ФУМ) и Invest EU, както и обмен на опит на местно 
и регионално ниво за борба с дискриминацията на жилищния пазар и сегрегацията. 

  Планът за действие  поставя допълнителен акцент върху: 

▪Осигуряване на включване за всички, включително чрез целенасочена и съобразена подкрепа. 

▪Подобряване участието на мигрантите, включително чрез  създаване на експертна група за възгледите на мигрантите в ЕС. 

▪Интегриране с отчитане спецификите на пола и включване на жените. 

▪Изграждане на повече партньорства с различни заинтересовани страни в сферата на интеграцията. 

▪По-тясно сътрудничество с регионалните и местните власти. 

▪Дългосрочната интеграция, включително чрез финансиране. 

Документът е наличен  на английски език онлайн в сайта на Европейската комисия.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2178/IP_20_2178_EN.pdf
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Сътрудничество между неправителствени организации и 

местни власти за интеграция на бежанците 

Информационна сесия с представители на общини и местни власти 

„Партньорство за интеграция на бежанци в България“ 

На 21 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в 

партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, 

Асоциация за развитие на София и Мулти култи колектив проведоха 

Информационна сесия с представители на общини и местни власти 

„Партньорство за интеграция на бежанци в България“. Участие в 

събитието взеха повече от 30 представители на районите на 

Столична община, включително кметове и заместник-кметове на 

райони, както и неправителствени и международни организации. 

Основен акцент на събитието беше интеграцията на бежанците като възможност за развитие в България и ролята на 

местните власти.  Основната цел  на срещата беше както да сe укрепи партньорството и да се обменят идеи за последващи 

стъпки, така и да бъдат разгледани варианти за включване на общините в планирането на политиките и финансовите 

механизми за интеграция на бежанците на местно ниво. По време на събитието бяха представени успешните опити на 

Район „Витоша“ и Район „Оборище“ на Столична община за интеграция на бежанци, изпълнението на споразумения за 

интеграция и партньорството с неправителствени организации.  

Събитието е част от стратегическите усилия на Български съвет за бежанци и мигранти да укрепва партньорството и развива 

капацитета на заинтересованите страни в сферата на интеграцията на бежанците в България и е организирано в рамките на 

изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект 

„НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансиран по ФУМИ на ЕК.  

„Заедно за интеграцията“  - началото на един съвместен проект на 

Български Червен кръст, Фондация „Център Надя“ , Район „Витоша“ 

и Район „Оборище“ на Столична община 

През месец октомври беше поставено началото на проекта „Заедно за интеграцията“, изпълняван от Български Червен 

кръст, Фондация „Център Надя“, Район „Витоша“ и Район „Оборище“ на Столична община. Проектът е първият по рода си, в 

който неправителствени организации и структури на местното самоуправление се обединяват за предоставяне на 

интеграционна подкрепа за лицата, получили международна закрила. Проектът е логическо продължение на натрупания 

опит и експертиза на двата района на Столична община за интеграцията на бежанците, както и на изграденото стратегическо 

партньорство с неправителствения сектор.  

В рамките на следващите 18 месеца са планирани дейности, насочени към подкрепа на интеграцията чрез жилищно 

настаняване на 12 бежански семейства, социална работа, включително развитие на капацитета на общинските социални 

работници, подкрепа за интеграция на пазара на труда, подкрепа за достъп до здравни услуги и психично здраве, 

предоставяне на лекарства и други. Проектът включва  дейности с участието на лица от местната общност, които подкрепят 

социалното  приобщаване на бежанците.  

Проектът е финансиран по националната програма на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.  

http://niem.refugee-integration.bg/
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Темата за  интеграцията на бежанците по време на общото 

събрание на Асоциацията на българските градове и региони  

През месец октомври се проведе годишното общо събрание и 

конференция „Предизвикателства пред общините в България в 

контекста на европейските политики-2021/27“ на Асоциацията 

на Българските градове и региони, с която Български съвет за 

бежанци и мигранти и ВКБООН—Агенцията на ООН за 

бежанците имат изградено устойчиво партньорство през 

годините. В присъствието на над 20 представители на общини 

бяха изнесени теми, свързани с предизвикателствата пред 

общините за обща регионална политика и зелената сделка на ЕС. Агенцията на ООН за бежанците беше поканена да 

представи правната и институционална рамка в областта на закрилата на бежанци и въпросите за местната интеграция на 

лицата, получили международна закрила, с фокус върху ролята на общините. 

По време на събитието бяха връчени и традиционните награди на Българските градове и региони. През 2019 година 

Асоциацията на Българските градове и региони удостои с награда за добро партньорство ВКБООН—Агенцията на ООН за 

бежанците за това, че заедно с партньорите от неправителствените организации предоставя стратегическа подкрепа на 

общините в посока интеграция на бежанците в България.  

Образование на деца бежанци по време на пандемия—добри 

практики, научени уроци и следващи стъпки 

През декември Мулти Култи в  партньорство с ВКБООН—

Агенцията на ООН за бежанците проведе Годишната 

национална среща на Sirius Network "Образователна 

интеграция на децата бежанци по време на пандемия: 

Предизвикателства, добри практики и път напред". Участие в 

нея взеха 33 представители на различни заинтересовани 

страни като Министерство на образованието и науката, 

Държавна агенция за бежанците, Държавна агенция за 

закрила на детето, Омбудсман на Република България, 

Агенция за социално подпомагане, училища от София и 

Харманли, редица НПО, изследователи, бежански/мигрантски 

организации, както и учители на деца бежанци. Шойра 

Рузибаева, представител на ВКБООН,  представи контекста, 

свързан със затруднения достъп до образование на деца бежанци в условия на пандемия, както и редица практики за 

подкрепа на местно ниво, Мария Нецова от Държавната агенция за бежанците продължи с взетите мерки за осигуряване на 

достъп до онлайн обучение за децата на територията на регистрационно-приемателните центрове, а Анелия Йотова от 

Министерсто на образованието и науката—мерките за преход към онлайн образование. Представени бяха 

специализираните учебни материали по български език за деца с друг майчин език на ЕдюкАрт, както и докладът SIRIUS 

Watch "Картографиране на предшестващото образование на новопристигналите ученици мигранти в Европа". Накрая на 

срещата участниците уточниха конкретни следващи стъпки в съвместната си работа в полза на децата бежанци. 

Образование на децата бежанци  

https://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2020/03/SIRIUS-Watch-2019_03-03-1.pdf
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Бежанците в контекста на пандемията -                                                      

от спешен отговор към устойчива закрила и интеграция 

Глобални консултации на ВКБООН с неправителствените организации 

през 2020, посветени на темата „Отговор на пандемия“  
В края на месец септември се преведоха традиционните годишни консултации на ВКБООН - 

Агенцията на ООН за бежанците с неправителствени организации на тема „Отговор на 

пандемията“. Годишните консултации на ВКБООН с неправителствени организации са 

уникално събитие, което предоставя важен форум за дебат по глобални и регионални теми и 

възможност за развитие на ново сътрудничество по застъпнически и оперативни въпроси по 

темата за бежанците. От България за поредна година в консултациите участва Българският 

съвет за бежанци и мигранти, неправителствената организация, която работи активно с 

общините и заинтересованите страни в процеса на интеграцията на бежанците.   

Фокуса на консултациите  бяха въпросите на закрилата на бежанците, тяхното приобщаване и устойчивост в контекста на пандемията и 

върху ролята на климатичните промени. На базата на дискусиите бяха разработени препоръки от консултациите. Като ключов 

компонент за справяне с предизвикателствата на пандемията беше подчертан елементът на овластяване на бежанците за формулиране 

на решения,  които идват от самите тях, както и сътрудничество с бежански организации. Акцент беше поставен и върху локализацията 

на мерките в отговор на пандемията и изграждане на многостранни партньорства включително и с местни власти.   

Българският отговор: Национален форум „Закрила и интеграция на 

бежанците в контекста на COVID-19“ 

През месец ноември Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство 

с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците и Мулти Култи колектив проведе 

национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на                           

COVID-19“. В събитието взеха участие представители на международни 

организации, държавни органи и публични институции, общински 

администрации, частен сектор и неправителствени организации. Събитието 

предостави форум за споделяне на натрупания опит, поетите ангажименти и 

перспективите в отговор на предизвикателствата за закрилата и интеграцията 

на бежанците в контекста на пандемията. Дискутирани бяха добри практики, 

поуки и изводи за справяне с тежката ситуация на бежанците в контекста на пандемията.  Д-р Михаил Околийски от офиса на Световната 

здравна организация в България представи световните измерения на мерките срещу пандемията в контекста на закрилата и 

интеграцията на бежанците, Сузане Клинк от Бюрото за Европа на ВКБООН представи мерките, които са взети в други европейски 

държави, а д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор, обяви, че бежанците ще бъдат включени в Националния план за 

ваксинация. Българският отговор и опит на неправителствените организации в адаптирането на интеграционните мерки и отговор на 

нововъзникналите нужди беше представен от Мариана Тошева от БЧК и Иван Черешаров от Каритас София. Предизвикателствата, 

свързани със затруднения достъп до онлайн обучение на децата бежанци бяха представени от Станислав Георгиев от Регионалното 

управление  на образованието—София, а ситуацията, свързана с нарастващата безработица сред бежанците и последващите рискове, и 

ролята на частния сектор в този процес, бяха представени от Анелия Димитрова от Катро България. Д-р Сагър Ал-Анези от Бежанския 

консултативен съвет при ВКБООН призова за включване на бежанците във формирането на  политики на национално и местно ниво, 

които касаят самите бежанци. Д-р Ваня Иванова изведе добрата практика за сътрудничество с академичната общност и конкретните 

резултати: Академичен портал „Принудителна миграция и бежанци“ и Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Представен беше 

и Дигитален сборник материали „Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19“, подготвен и издаден специално за 

форума.  

Събитието се организира в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от 

представителството в България на Върховния комисариат за бежанците на ООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на 

интеграцията на бежанците“, финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия. 

https://www.unhcr.org/2020-unhcr-annual-consultations-with-ngos/Recommendations-UNHCR-NGO-Annual-Consultations2020.pdf
https://academia.bcrm-bg.org/
https://academia.bcrm-bg.org/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://bcrm-bg.org/wp-content/uploads/2020/11/2020.BCRM_Protection_and_integration_refugee_COVID19_context.pdf
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Развитие на капацитета на гражданското общество за 

интеграция на бежанците в България 

Съвместен семинар с Асоциацията на преподавателите по български 

език като чужд: „Български език като чужд в условия на пандемия. 

Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“ 

На 31 октомври Асоциацията на преподавателите по български език като чужд 

(АПБЕЧ) в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти Култи 

колектив и Представителството на Върховния комисариат за бежанците на 

ООН проведе семинар на тема „Българският език като чужд в условия на 

пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“. Програмата на 

събитието включваше темата за университетското обучение по български език 

за чужденци в условия на пандемия, представена от доц. Галина Куртева – 

председател на АПБЕЧ, обучението по български език за чужденци в Каритас София и Български Червен кръст, представени от 

Владислав Дамянов и Радост Събева, членове на УС на АПБЕЧ. Акцент беше поставен и върху практиката за обучение по 

български език за деца бежанци в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, представена от Светла Георгиева, директор на училището и член 

на УС на АПБЕЧ. Обсъдения бяха добри практики и предизвикателства при преподаването на български език като чужд в условия 

на пандемия, както и бяха обменени идеи и предложения за бъдещи начинания, включващи сътрудничество с публични 

институции и местни власти.  

Владеенето на български език е важен и приоритетен компонент за интеграцията на бежанците на местни ниво и Българският 

съвет за бежанци и мигранти активно подкрепя АПБЕЧ като част от стратегическите усилия за развитието на капацитета на 

структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците и мигрантите в България. Събитието беше организирано в 

рамките на изпълнението на проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците в България“ 

Възможности за финансиране на проекти за интеграция 

Покана за подаване на проекти „Насърчаване на участието на мигранти 

в политиките за интеграция“ по Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ на Европейската комисия 

През месец октомври Европейската комисия представи покана за финансиране на проекти „Насърчаване на участието на 

мигранти в политиките за интеграция“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия. Проектите, 

финансирани в тази област, ще насърчават участието на бежанци и мигранти в разработването и изпълнението на интеграцията и 

свързаните с тях политики на местно, регионално, национално и европейско ниво. Финансиране ще се предоставя за такива 

действия като: подкрепа за създаването на съвети или консултативни органи на мигрантите на местно, регионално, национално и 

ниво на ЕС в тясно сътрудничество с публичните власти; разработване на иновативни механизми за консултация за мигрантите в 

области на политиката, които се отнасят до тяхното включване и участие в приемащите общества, насърчаване на обмена на опит 

между местните, регионалните и/или националните публични власти; изграждане на капацитет на публичните власти на местно, 

регионално или национално ниво, с цел по-ефективно консултиране и включване на мигранти в проектиране и изпълнение на 

мерки в области на политиката, които пряко ги засягат. Консорциумите трябва да включват бежански и мигрантски организации, 

както и местни, регионални и/или национални публични власти. Освен стратегии за местна интеграция, други теми на поканата са 

намаляване на пречките за достъп на мигранти до услуги, допълнителни законови пътища за миграция, жертви на трафик на хора, 

преход на децата мигранти към зряла възраст. 

Краен срок за кандидатстване: 16 февруари 2021 | Повече информация >>>  
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̶̨̨̛̛̛̥̱̦̦̦̌�̛̛̥̪̦͕̌̌�̛̛̯̜̥̍ཷ̛̛̦̔̐�̛�̸̨̛̱̖̦͕̍́�̛̬̖̦̔̌́�̛�̛̬̯̖̔̌ཷ̛̭�̛̛̥̪̦͕̌̌�̨̨̬̔̍ལ̨ཷ̸̛̖̭�̶̛̛̛̛̦̯̌ལ̛͕�̭ལ̛̻̬̦̌̚�̭�
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̨̪̬̖̭̯̔̌ལ̛̺́�̴̶̨̛̛̦̬̥̌́�̌̚�̶̛̛̦̯̖̬̯̐̌́̌�̛̥�̦̌�̪̬̌̌̌̚�̦̌�̯̬̱͕̔̌�̨̯̌�̛�̨̨̨̯̦̭̦�̨̯̬̱̔ལ̨-̨̛̛̭̱̬̯̖̐ཷ̛̦̯̖�̛̥�̪̬̌ལ̌͘��ʥ̨̛̬̹̱̬̯̖�
̛�̨̛̪̭̯̖̬̯̖�̭̖�̨̬̪̬̭̯̬̦̌̌́̚ལ̯̌�̭ལ̨̨̨̦̍̔�̭̬̖̔�̖̍ཀྵ̶̛̦̯̖̌�̛�̦̌�̨̛̛̯̖̬̯̬̯́̌�̦̌�̶̨̨̛̛̬̖̭̯̬̦̦̐̌-̛̪̬̖̥̯̖̌ཷ̛̦̯̖�̶̨̖̦̯̬ལ̖�̦̌�ʪʤʥ͘ 

ʿ̨ལ̸̖̖�̴̶̨̛̛̦̬̥̌́�̌̚�̨̪̬̖̯̌�̖�̦̌ཷ̸̛̦̌�̦̌�̭̜̯̌̌�̦̌�ʤ̶̶̨̛̛̭̌́�̌̚�̬̌̚ལ̛̛̯̖�̦̌�ˁ̴̨̛́�̛�̭̜̯̌̌�̦̌�ངʻˁʥ͘� 
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https://www.sofia-da.eu/
https://knsb-bg.org/index.php/tag/migrant-net/


Sofia MENAR Film Festival за поредна година ще представи културата и 

традициите на ислямския свят 

За да разберем другия, е важно да знаем от каква среда идва. Един от начините да опозаем 

бежанците е да надникнем към културата и традициите на местата, от които идват. Sofia MENAR 

Film Festival е кинофестивал, който запознава българската публика с културата и традициите на 

ислямския свят. Програмата на Sofia MENAR Film Festival представя най-доброто от игралното, 

документалното и късометражното кино на Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка, като 

включва и специално подбрани тематични събития, свързани с държавите от този регион, както и 

с обичаите на етническите групи, които обитават земите им. Събитието се провежда всяка година 

през януари и тече паралелно в София и други големи български градове. Организира се от 

„Позор” и е най-мащабното подобно културно събитие за Балканите. 

Тази година фестивалът ще се проведе онлайн в периода 15-31 януари, а повече информация 

може да бъде намерена онлайн.  

 

Humans in the Loop - социалното предприятие, предоставящо обучение и 

заетост на бежанци с награда от Министерството на труда и 

социалната политика 

На 15 декември 2020 г. българското социално предприятие „Humans in the 

Loop“ (HITL) , което предоставя обучение и заетост на търсещи закрила и         

бежанци, спечели годишната национална награда за социални иновации, 

свързани със заетостта, присъздана от Министерството на труда и социалната 

политика. Наградата беше връчена от министъра на труда и социалната поли-

тика, Деница Сачева, като признание за работата на организацията със засег-

нати от конфликти хора и усилията за интеграция им на пазара на труда он-

лайн. HITL е създадена в България от Ива Гумнишка през 2017 г., като социал-

но предприятие, което наема и обучава бежанци, за да предоставя услуги за обработка на данни на компании като разработ-

ване и тестване на алгоритми за машинно обучение (ML). Понастоящем HITL разполага с персонал от над 250 бежанци, които 

работят за развитието на някои от най-иновативните приложения на изкуствения интелект (AI). Служителите на HITL преми-

нават специализирано обучение в сферата на информационните технологии и са подготвени да станат професионалните 

„humans in the loop“ в близко бъдеще. Услугите, които предлагат, включват събиране на данни, анотиране на данни и вали-

диране на модела. Освен това HITL предлага и други услуги като уроци по български и английски език. HITL получи многоб-

ройни признания за своята работа, включително спечелването на състезанието 2020 Solve - Massachusetts Institute of Technol-

ogy в категорията „Добри работни места и приобщаващо предприемачество“, което го направи първата в историята източ-

ноевропейска организация, превърнала се в екип на Solver.  

Поглед към културата на страните, от които идват 

бежанците 
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https://menarfest.com/
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Отчетност към бежанците и обратна връзка 

Приключи проучването на нуждите на бежанците по възраст, 

пол и принадлежност към социална група за 2020 година 

През месец ноември беше поставен финалът на Проучването на нуждите на бежанците по възраст, пол и принадлежност към 

социална група за 2020 година. Поради ситуацията с COVID-19 и въведените противоепидемични мерки проучването в по-

голямата си част беше проведено чрез попълване на въпросници - онлайн и на хартия с възможност за последващо телефонно 

интервю, но също бяха проведени и няколко фокус групи. В него се включиха 149 търсещи и получили закрила лица, установили се 

в София, Харманли, Пловдив и Нова Загора. Проучването отчете информираността на бежанците за COVID-19 като висока, като по-

голямата част от лицата не са срещали затруднения с достъп до услуги. Проучването също показва, че неправителственият сектор е 

най-големият източник на подкрепа за лицата. Почти половината от лицата, обхванати от проучването са посочили, че пандемията 

е оказала негативно влияние върху работата им, най-вече в секторите хотелиерство, ресторантьорство, кол центрове, търговия и 

производство. Друг важен момент, отчетен от Проучването, са трудностите с достъпа на децата бежанци до онлайн обучение, 

като Проучването показва, че факторът за това е езиковата бариера, липсата на образователна подкрепа, както и липсата на 

технически средства. Като цяло секторите, където бежанците изпитват най-големи нужди от подкрепа, са заетост, финансова 

подкрепа, храна и облекло, образование, здравеопазване и жилищно настаняване. Всички тези резултати бяха представени на 

финален онлайн семинар, организиран от ВКБООН—Агенцията на ООН за бежанците със съдействието на Държавната агенция за 

бежанците и с участието на широк кръг НПО и публични институции. Препоръките направени по време на работните срещи и 

подробните резултати от проучването ще бъдат представени в доклад, който ще бъде публикуван на сайта на ВКБООН България.  

Проучване на нагласите на българите към бежанците за 2020 

година показват: Намалява информираността на българите по 

темата за бежанците 

Информираност на българското общество 

Информираността за бежанците е на много ниско ниво и с годините намалява допълнително. Това показват проучванията на 

Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН) от 2019 г. и проучването на Института по социология и 

философия на БАН от 2020 г. През 2020 г. делът на българите, които са напълно неинформирани относно бежанците, достига 

87,9% в сравнение с 78% през 2019 и 63,7% през 2018 г. По-голямата част от българите (90,9%) не поддържат контакт с бежанци 

през 2020, а 76,8% никога не са се срещали с бежанец.  

Проучванията показват, че българите не проявяват ксенофобия в отношението си към бежанците. 51,5% описват отношението си 

към тях като „нито позитивно, нито негативно“. По отношение на интеграцията на бежанците за българите по-важни са социални 

умения, отколкото антропологични характеристики, като например цвят на кожата или раса. 84% заявяват, че за тях е най-важно 

бежанците да „приемат местния начин на живот“ (84%), 80% казват, че трябва да „имат професионални умения“, а 77% смятат, че 

трябва „да се самоиздържат“. 

Основните страхове спрямо бежанците са: страх от извършване на престъпления, страх от разпространение на културните и 

религиозните вярвания на бежанците, страх от разпространение на болести. В годината, в която светът живее в условия на 

пандемия, страхът, че бежанците могат да разпространят болести, намалява до най-ниското си ниво за последните две години 

(32%). 

Проучванията отчитат тенденция към по-толерантно отношение спрямо правото на работа на хората, търсещи закрила, и на 

възможността бежанците да доведат в страната свои близки и роднини. Българите проявяват повече толерантност и готовност за 

подкрепа спрямо бежанци, отколкото към икономически мигранти. Според проучването през 2020 г. 62% от българите биха 

приели хора, които бягат от война и преследване в държавите им на произход. 

Повече информация >>> 

https://www.unhcr.org/bg/12505-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-2019-2020.html


 

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ 

Организации, работещи в сферата на интеграцията на бежанците 

Представителство на Върховния комисариат за бежанците в България                                    

(ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците) 

Представителството на ВКБООН в България предоставя стратегическа подкрепа на 

общините в сферата на планирането, разработването и прилагането на проекти 

свързани с интеграция на бежанци.  

www.unhcr.bg | bulso@unhcr.bg 

Български съвет за бежанци и мигранти 

Българският съвет за бежанци и мигранти предоставя подкрепа на общините и 

всички останали заинтересовани страни, като разработва и поддържа 

информационна инфраструктура за интеграция на бежанците в България, 

осъществява застъпническа дейност и работи за укрепване на сътрудничеството 

между различните заинтересовани страни, включително общините.  

www.refugee-integration.bg | www.bcrm-bg.org | bgrc@bulrefcouncil.org 

Български Червен кръст 

Със своите програми и дейности БЧК се стреми да улеснява социалната и 

икономическа интеграция на бежанците в България, да предотвратява изолацията на 

мигрантите и да спомага за формиране на положителни обществени нагласи към тези 

две групи в българското общество.  

www.redcross.bg | secretariat@redcross.bg 

Каритас София 

Каритас София подпомага социално-икономическата интеграция на бежанците, като 

предоставя набор от целеви интеграционни мерки с фокус върху образованието и 

трудовата заетост.  

www.caritas-sofia.org |  st.anna@caritas-sofia.org 

Съвет на жените бежанки в България 

Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в 

процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Организацията 

подкрепя правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро 

бъдеще за себе си и своето семейство независимо от пол, раса, националност, 

религиозна или етническа принадлежност. 

www.crw-bg.org | office@crw-bg.org 



Бюлетин „Интеграция на бежанци в 

България“ се разработва и разпространява 

от Български съвет за бежанци и мигранти 

по проект, финансиран от 

представителството на Върховния 

комисариат за бежанците на ООН в 

България.  

Бюлетинът е насочен към всички 

заинтересовани страни в процеса на 

интеграцията на бежанците и цели да 

предостави актуална и достоверна 

информация относно броя на лицата, 

потърсили и получили международна 

закрила, сътрудничеството между 

заинтересованите страни, актуални 

дейности, проекти и събития, както и 

възможности за финансиране. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 

С цел подобряване и надграждане на 

предоставените Информационни 

материали, отправяме покана за 

обратна връзка. 

ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА 

www.bcrm-bg.org 

www.refugee-integration.bg 

www.refugee.bg 

https://intranet.bcrm-bg.org/enewssheetfeedback/



