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СТАТИСТИКАТА ЗА БЪЛГАРИЯ  

01 януари -  7 септември 2021* 

Потърсили и получили закрила 

4670 

лица 

726 

лица 

Изготвени интеграционни профили 

*Данните са предоставени от ДАБ при МС и са актуални към дата 07.09.2021 г. 

4670 

1175 

122 

29 

РЕСУРСИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

Статистика на Държавна агенция за бежанците при 

Министерски съвет  

Миграционна статистика на Министерство на 

вътрешните работи 

Data and Figures Navigator  - Навигатор за 

статистическа информация на Български съвет за 

бежанци и мигранти 

Глобална статистика на ВКБООН - Агенцията на ООН 

за бежанците 

Информация за България в Asylum Information 

Database 

 

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 

Колко бежанци  живеят в 

България? 

Въпреки че има информация за броя на 

лицата, получили международна закрила в 

България, до момента няма данни колко от 

тях реално се намират в страната. 

Преброяването ще предостави тези важни 

данни, благодарение на изменения в 

Закона за преброяване на населението и 

жилищния фонд през 2021 г. На 

преброяване подлежат всички, които са на 

територията на страната или обичайно 

пребивават тук, без значение дали са 

български, или чужди граждани, 

включително бежанците и лицата без 

гражданство.  

https://www.aref.government.bg/node/238
https://www.mvr.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/programni-dokumenti-otcheti-analizi/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://niem.refugee-integration.bg/data/
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/


ОТКРИВАНЕ НА БЮРО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И                     

УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В СОФИЯ 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНИ ВЛАСТИ 

На 17 септември се състоя официалното откриване на Бюрото за 

информация и услуги за чуждестранни граждани – съвместна 

инициатива на Асоциация за развитие на София, Български Червен 

кръст, Върховния комисариат на ООН за бежанците и „Пазари 

Възраждане“, с подкрепата на Столична община. Бюрото ще осигурява 

условия за по-лесен достъп на граждани на трети страни до услуги, 

предоставяни от местните власти и неправителствени организации в 

София.  Пространството ще позволява гражданите на трети страни, 

включително бежанците, да бъдат информирани за съществуващата в 

столицата подкрепа, да получават правни и социални консултации и да 

организират свои събития. Бюрото е първата по рода си инициатива 

България, при която под един покрив ще си сътрудничат община и повече от десет международни и неправителствени 

организации, работещи с бежанци и мигранти.  

Български съвет за бежанци и мигранти подкрепя създаването и работата на Бюрото като част от стратегическите си 

усилия за подпомагане на общините за интеграция на бежанците и разширяване възможностите за местно развитие в 

България.  

Бюрото за информация за чуждестранни граждани се намира на адрес гр. София, бул. „Христо Ботев“ 111. 

КАКВА Е СЪДБАТА НА БЕЖАНЦИТЕ У НАС  

РАЗКАЗ ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ 

ГЛАСЪТ НА БЕЖАНЦИТЕ 

Каква е съдбата на бежанките от Афганистан и Близкия 

изток? Темата коментираха в студиото на „Денят започва“  

по Българската национална телевизия Линда Ауанис - 

председател на Съвета на жените бежанки в България, и 

Силсила Махбуб - член на Бежански консултативен съвет.  

„Много е тежка темата. От деня, когато започна това нещо 

вътре в самия Афганистан [идването на власт на 

талибаните—б.а.], аз и другите хора, които сме извън 

страната, ни е много трудно да ви обясним как се чувстваме, защото сме работили за промяна“, каза Силсила Махбуб.  

Линда Ауанис, която е бежанка от Ирак, разказва, че, когато е пристигнала в България преди 26 години, ситуацията е 

била много различна. „В момента има повече организации, които помагат на бежанците, особено на жените. Ние 

работим и с мъже и с цели семейства. Жените по-бързо се интегрират, по-бързо научават български език, имат огромно 

желание за промяна. Единствено не знаят правата и задълженията си, затова сме ние, за да им помагаме“, каза Ауанис. 

Тя подчерта, че постепенно жените започват да мислят за образование и вечерно училище. Линда Ауанис заяви, че 

оръжието на жената е в образованието, заетостта, където тя може да разчита на себе си и да се развива заедно с 

другите в новата страна.  

 

Гледайте интервюто в сайта на БНТ >>> 

https://bntnews.bg/news/kakva-e-sadbata-na-bezhankite-u-nas-1167684news.html


УЧАСТИЕ НА БЕЖАНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН 

СЪВЕТ В РЕГИОНАЛНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА 

ВКБООН С НПО ЗА ЕВРОПА   

ИНИЦИАТИВИ НА БЕЖАНЦИ 

През септември Бюрото за Европа на ВКБООН, в сътрудничество с 

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) и International Council of 

Voluntary Agencies (ICVA), организира регионални европейски 

консултации със структури на гражданското общество от целия континент 

по проблеми на включването, интеграцията, социалната закрила на 

бежанците. Сесиите между 21 и 23 септември 2021 г. бяха  фокусирани 

върху укрепване на съвместната работа и партньорствата на местно ниво. 

Един от основните фокуси за първи път беше поставен върху включването 

на самите бежанци в процесите по вземане на решения. Бяха 

представени препоръки на организации, създадени и ръководени от бежанци, за това как национални и местни власти 

и неправителствени организации да подкрепят усилията им за застъпничество и самостоятелни проекти. 

Положителният опит на България със създаването и дейността на Бежанския консултативен съвет беше споделен от Ива 

Парцалева от Представителството на ВКБООН и Силсила Махбуб - член на Бежанския консултативен съвет. 

Консултативният съвет подкрепя лидерството на бежанците чрез участието им в развитието на политики, които имат 

пряко влияние върху благоденствието на бежанските общности с фокус върху интеграцията на местно ниво. Силсила 

представи първия проект на Консултативния съвет - платформата за борба със слуховете www.rumorfree.org, целяща да 

идентифицира и управлява слуховете сред и за бежанците, като ги опровергава, използвайки официални източници и 

предоставя правилна и достоверна информация за тях. 

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА БЕЖАНСКИЯ                            

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ 

Бежанският консултативен съвет има своите нови трима членове - Алан 

Абдулкарим, Роди Намо и Ясмин Зураик, всички от Сирия. Тримата, бяха 

избрани през юли след конкурс, организиран от БКС и ВКБООН, който 

включваше онлайн кандидатстване и интервю с комисия. Алан e 

офталмолог, но откакто е в България се занимава с IT проекти. Роди 

работи в кол център и често се включва в дейностите с бежанци на 

неправителствения сектор като доброволец. Ясмин, която е едва на 18 г., 

е най-младият член на БКС, като от тази година е студент по архитектура. 

Тримата бяха въведени в работата на Съвета, като се включиха в 

еднодневно обучение. По време на обучението новите членове на БКС 

бяха запознати с правната и институционална рамка  на световния режим 

за международната закрила и неговия национален контекст. С тях броя на членовете на БКС става 11. Амбициите на 

тримата са да развиват експертиза и инициативи в областта на образованието, заетостта и културната адаптация. Добре 

дошли и успех!  

Повече информация за Бежанския консултативен съвет можете да намерите на сайта на ВКБООН за България 

https://rumorfree.org/
https://www.unhcr.org/bg/%d0%b1%d0%ba%d1%81


РАБОТИЛНИЦА ЗА ФИНАНСОВО                       

ВКЛЮЧВАНЕ НА БЕЖАНЦИ 

УСТОЙЧИВОСТ НА ИНТЕГРАЦИЯТА 

През септември Представителството на ВКБООН проведе 

Работилница на тема „Финансово включване на бежанци“ за 

доставчици на финансови услуги и неправителствени организации. 

Семинарът разгледа въпроси, свързани с улесняване на достъпа на 

бежанци до финансови услуги в България, като достъп до банкови 

сметки и възможности за подкрепа на предприемачество чрез  

микрокредитиране. В семинара  все участие г-жа Сузане Клинк, 

съветник по икономическа независимост и включване към Бюрото 

за Европа на ВКБООН.  

Тя сподели опит и добри практики по темата. В рамките на 

събитието г-н Милен Христов, експерт към Български Хелзинкски 

комитет, представи доклад „Достъп до финансови услуги на лица, търсещи или получили закрила в Република 

България“, възложен от ВКБООН. В семинара взеха участие представители на държавни институции, банки, 

микрокредитиращи организации и други доставчици на финансови услуги, както и представители на водещите 

неправителствени организации, работещи за закрила и интеграция на бежанците. 

ВКБООН подкрепя бежанците при достъпа до заетост и създаването на дейности, генериращи доход чрез 

микрофинансиране и създаване на бизнес. През последните пет години ВКБООН и партньорите му допринесоха за 

процеса на създаване на около 10 микропредприятия и за включването на няколкостотин бежанци на пазара на труда в 

страната, за да се улесни социално-икономическата им интеграция. Много от тези бизнеси се нуждаят от достъп до 

микрокредитиране, за да разширят дейността си. Необходимо е те да бъдат осигурени от финансово устойчиви и 

социално отговорни финансови институции в страната. В допълнение бежанците имат нужда и от други видове 

финансови услуги като например достъп до спестовни сметки, разплащателни сметки за физически и юридически лица, 

плащания/парични преводи и лизингови услуги. Усилията на всички заинтересовани страни за намиране на решение на 

съществуващите трудности ще продължат въз основа на препоръки, формулирани в рамките на събитието.  

ОТ ДОБРИ ПРАКТИКИ КЪМ ИНОВАЦИИ: 

ОБЩНОСТ ЗА ИНОВАЦИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 

През август се състоя първата среща за създаване на общност за иновации за 

интеграция и приобщаване на бежанците, организирана от Български съвет 

за бежанци и имигранти, в която неформално участие взеха бежанци, 

представители на местни власти, неправителствени организации, както и 

ВКБООН. Срещата беше организирана по проект RefuIn - Иновативен 

инструментариум за интеграция на бежанците.  

По време на срещата беше дискутирана нуждата от иновации в променения 

глобален контекст, както и различни практики за генериране на иновации. В 

рамките на събитието бяха представени материали за генериране на 

иновации и добри практики - „Дизайн мислене“ и „Дърво на промените и 

решенията“.  

https://bcrm-bg.org/wp-content/uploads/2021/09/RefuIn_Design_Thinking.pdf
https://bcrm-bg.org/wp-content/uploads/2021/09/RefuIn_Design_Thinking.pdf


ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ ОТНОСНО         

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  ЗА БЕЖАНЦИ 

УКРЕПВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВАТА 

ВКБООН и Агенцията за социално подпомагане (АСП) проведоха в края на 

септември информационна сесия по въпросите за достъп на възрастни 

търсещи и получили закрила лица до социални услуги и прилагане на 

новия Закон за социалните услуги (ЗСУ) и приложимото вторично 

законодателство в България. По време на срещата бяха представени ЗСУ 

и правилника за прилагането му. По време на срещата представителите 

на ВКБООН, съвместно с партньорските неправителствени организации 

споделиха и обсъдиха с представителите на АСП казуси и конкретни 

индивидуални случаи от практиката. Бежанците все още невинаги 

получават достъп до специализирани социални услуги заради непознаване на социалната система, езикова бариера, 

културни различия, но и нежелание на част от доставчиците да работят с целевата група.  Въпреки това новият ЗСУ е 

разглеждан от организациите, които работят с целевата група, като стъпка напред в усилията за подкрепа на бежанците, 

тъй като предоставя право на достъп на всички нуждаещи си, включително търсещи закрила и лица без гражданство.  

В рамките на събитието беше заявена готовност за сътрудничество между АСП,  НПО и ВКБООН, както и беше направено 

предложение за участие на представители на АСП в оперативната работна група, която разглежда отделни случаи на 

бежанци и лица с хуманитарен статут в нужда от подкрепа за интеграция. Ниво, което е предпоставка за изграждане на 

устойчив механизъм и подкрепяща среда  за интеграция на бежанците.  

СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКО 

СДРУЖЕНИЕ ЕВЕТ 
През септември гражданско сдружение ЕВЕТ организира семинар на тема 

„Изграждане на приемащо общество: инициативи за прием и интеграция“. В семинара 

участваха представители на ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти и 

Фондация „Мисия Криле“. В рамките на семинара беше представена актуална картина 

на бежанската ситуация в България с фокус върху пандемията от COVID-19, нейното 

отражение върху интеграцията на бежанците, ваксинацията на бежанците, както и 

актуални статистически данни за потърсилите и получилите международна закрила в 

България.  

Поради изразен интерес от страна на участниците към ситуацията в Афганистан беше 

представена актуална информация за случващото се, както и за броя лица от 

Афганистан, потърсили и получили международна закрила в България. В този контекст 

беше направена и презентация за конкретните исторически и етно-религиозни 

специфики на Афганистан.  

Опитът на гражданските организации за изграждане на толерантни и приемащи 

общности на местно ниво беше представен от Фондация „Мисия Криле“, която 

активно изпълнява проекти, програми и дейности за подпомагане на интеграцията на 

бежанците в Харманли и Стара Загора. От страна на Български съвет за бежанци и мигранти бяха представени 

механизмите за финансиране от ЕС на неправителствени организации в сферата на интеграцията на бежанците и 

местното развитие.  



ТРУДОВА БОРСА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И                   

БЕЖАНЦИ В ХАРМАНЛИ 

ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

Интеграцията на бежанците на пазара на труда е базов компонент от тяхното 

приобщаване. Именно поради това организациите, работещи с бежанци, 

организираха в края на август трудова борса в град Харманли. На нея среща 

си дадоха пет компании и 24 лица, настанени в регистрационно-

приемателния център на Държавната агенция за бежанците в града, които 

търсят работа. 

Три от компаниите бяха местни и предлагаха сезонна заетост, свързана с 

гроздобер с цел винопроизводство. Другите двама работодатели бяха от 

сферата на бързото хранене и предлагаха затост в Пловдив и София. Броят на подписаните трудови договори все още не 

е ясен, но всеки един работодател направи първочална заявка, че е идентифицрал няколко подходящи нови служители. 

По данни на ДАБ и НПО се наблюдава увеличен интерес от страна на частния сектор за наемане на работници от 

бежанската общност.  

ВАКСИНАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ  

Бежанците в България  имат право да бъдат доброволно ваксинирани срещу COVID-19 по 

реда и условията за българските граждани. Провеждат се и редица целеви мерки и кампании, 

свързани с осъществяване на ваксиниране в Регистрационно-приемателните центрове на 

Държавната агенция на бежанците.   

Броят на ваксинираните лица в РПЦ от началото на кампанията към 15 август е 186, като се 

наблюдава най-голям интерес към процеса в Харманли (115 души). Ваксинираните лица в  

центъра в Овча купел са 4, във Военна рампа 8, във Враждебна 33+15 (на първа игла) , в с. 

Баня—26. Бежанците попадат в пета група от националния план за ваксиниране. Всички 

приоритетно се ваксинират от екипи на РЗИ с еднократната ваксина на Johnson.   

ДАБ и неправителствените организации полагат усилия за информиране на целевата група, както чрез индивидуални 

консултации, така и чрез разработване и разпространяване на информационни материали, като тези на Български 

Червен кръст и Български съвет за бежанци и мигранти. Бежанският консултативен съвет публикува информация и 

опровержение на  слуховете относно ваксините в платформата www.rumorfree.org.  

Информационни 

материали на БЧК 

 

Информационни 

видеа на БЧК  

 

SOS брошура на 

БСБМ 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRMSBRC%2Fposts%2F499100564860390&show_text=true&width=500
https://bcrm-bg.org/wp-content/uploads/2021/03/SOS-COV-19-web.pdf
https://rumorfree.org/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRMSBRC%2Fposts%2F499100564860390&show_text=true&width=500
http://www.refugee-integration.bg/%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/
https://bcrm-bg.org/wp-content/uploads/2021/03/SOS-COV-19-web.pdf


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАКЕТ ОТ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ: 

ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕС ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРИОБЩАВАНЕ КАТО 

ИНСТРУМЕНТ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОПУСКИТЕ. СВЪРЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

НИЕМ С ДЕЙСТВИЯТА НА ЕС ОТ 2021 ДО 2027 Г. 

РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

През  септември беше представена последната публикация на Migration Policy Group в рамките 

на проекта НИЕМ, чиито национални партньори за България са Мулти Култи Колектив и 

Български съвет за бежанци и мигранти. Докладът изследва до каква степен политиките за 

интеграция на бежанци на отделните държави са в съответствие с принципите, ценностите и 

целите на Плана за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027 г.). Политиците и 

заинтересованите страни могат да идентифицират области, в които Планът за действие на ЕС 

може да помогне за преодоляване на пропуските и нуждите в политиката. Използването на 

резултатите от НИЕМ може също да помогне за оценка на Плана за действие през следващите 

години. Конкретните препоръки към Европейската комисия и държавите-членки включват 

предложения как да се насърчи изпълнението на Плана за действие и да се направи по-

ефективен.  

Специфичните нужди на лицата с международна закрила получават по-малко внимание, отколкото е необходимо в 

политиките за интеграция на мигранти на държавите-членки на ЕС. Често интеграцията на бежанците е подчинена на 

недиференцирани подходи към интеграцията на граждани на трети страни. Лицата с международна закрила, 

принудени да избягат от страните си поради насилие или от зона на войната и да търсят убежище в европейските 

страни, се сблъскват със специфични предизвикателства по пътя на интеграцията, различни от тези на мигрантите. В 

много случаи те са изоставили семействата си, имуществото си и документите си за квалификация и образование. Често 

те са преминали през травмиращи преживявания и са страдали от физическо и психологическо насилие. Следователно 

техните усилия за интеграция са по-сериозни и нуждата от подкрепа е по-голяма. 

Специалните нужди на лицата, получили международна закрила, и редица техни социални и икономически права са 

изрично споменати в Конвенцията за бежанците от 1951 г. Накратко, осигуряването на подходяща защита за лицата с 

предоставена международна закрила изисква разграничаване на техните нужди и приоритети от тези на мигрантите, 

пристигнали при други обстоятелства. 

Изтегляне >>    

ПРОУЧВАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ 

ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ И ПОЛУЧИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА ЛИЦА ПО ВЪЗРАСТ, ПОЛ И           

ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СОЦИАЛНА ГРУПА - 2021 Г. 

Всеки човек е уникален и действителните или предполагаемите различия между нас оформят нашите възможности, 

капацитет, както и нужди и уязвимост. През 2021 г.—за 15 поредна година, ВКБООН, съвместно с партньорските 

неправителствени организации, осъществява Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила 

лица по възраст, пол и принадлежност към социална група (AGD).   

Проучването се осъществява както чрез онлайн въпросници на платформата AGD.refugee.bg, така и чрез интервюта под 

формата на фокус групи в Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ, Специалните домове за временно 

настаняване на чужденци при МВР, както с бежанци, които вече живеят на външни адреси в различни общини в 

страната. През август и септември бяха организирани 24 групи с близо 200 участници. Проучването на нуждите е подход 

за планиране на дейности за закрила и интеграция на бежанците, както и за отчетност към самата целева група. 

Резултатите от проучването ще бъдат обобщени и представени в края на годината, след семинар с всички 

заинтересовани страни .  

http://www.forintegration.eu/pl/pub/europe-s-patchwork-of-refugee-integration-policies-the-eu-action-plan-on-integration-and-inclusion-as-an-instrument-to-address-deficiencies-linking-niem-results-to-eu-action-2021-to-2027/dnl/96


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 

Полезни контакти 

Организации, работещи в сферата на                   

интеграцията на бежанците 



БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 

БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

Настоящият бюлетин се издава по проект 

„Застъпничество за интеграция на бежанците в 

България“, финансиран от Върховния комисариат 

на ООН за бежанците. Бюлетинът е част от 

цялостните усилия и разработване на 

информационна инфраструктура за предоставяне 

на актуална, поверена и надежда информация на 

общините и заинтересованите страни в процеса на 

интеграция на бежанците в България.   

Публикуваните материали не изразяват по 

никакъв начин официална позиция или становище 

на ВКБООН, БСБМ или организациите членове по 

разгледаните теми. 

Всички предишни броеве и други издания на 

БСБМ са налични онлайн.   

 

Вашата обратна връзка е важна за нас!                      

С цел подобряване и развитие на 

предоставената информация и информационни 

материали отправяме покана за вашата 

обратна връзка:  

ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА >>> 

 

Научете повече: 

www.bcrm-bg.org 

www.refugee-integration.bg 

www.refugee.bg 

Български съвет за бежанци и мигранти  

гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76, офис 118 

bgrc@bulrefcouncil.org | www.bulrefcouncil.org 

https://bcrm-bg.org/%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80/
http://intranet.bcrm-bg.org/enewssheetfeedback/



