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Уводна статия 
 

 

Здравейте читатели на академичния бюлетин, 

Представяме пред вас брой 1 за 2022 г., който 
доста се забави. Първоначално тръгнахме с идеята 
да направим по-обстоен преглед на 2021 г. и да 
видим какво се случи в България относно 
предоставянето на международна закрила и 
интеграцията на получилите статут, какво казват и 
самите бежанци и какви предизвикателства 
срещат. Ако имате желание да научите нещо 
повече по тази тема, бихте могли да го направите 
в анализа на Проучването на нуждите, което всяка 
година ВКБООН прави. Избухването на войната в 
Украйна на 24 февруари 2022 г. и тръгналите вече 
милиони хора към различни европейски 
страни,  ни провокира да забавим броя, но да 
съберем, без претенции за изчерпателност, 
няколко материала, в които да представим 
първите инициативи на солидарност, реакцията 
на българското общество в подкрепа и активна 
съпричастност към ситуацията. Какво се случва с 
бежанците в световен план, когато в началото на 
ХХI век има 23 действащи конфликта в света, каква 
е ролята на ВКБООН на различните места, каква е 
основната философия на Глобалния договор за 
бежанците и какви са предизвикателствата пред 
бежанците в България, бихте могли да научите в 
интервюто с г-н Нарасимха Рао Нилагири Лакшми, 
представител на ВКБООН в България от 2020 г. 
насам. Обръщаме внимание и на позабравената 
вече криза в Афганистан и какво е отражението й 
в бежанската административна и съдебна 
практика в България с текста на адвокат Тодор 
Илиев в рубриката ни „Правен консултант“. Не на 
последно място по важност, бихме искали да 
изтъкнем значението на темата за новите 
технологии в сферата на миграцията, за което ще 
научите от три проучвания в областта на Центъра 
за изследване на демокрацията. 

В уводните думи на броя бихме искали да 
приветстваме и пожелаем много успех на новата 
председателка на Държавната агенция за 
бежанците, Мариана Тошева, с която се надяваме 
да поместим интервю още в следващия брой на 
бюлетина. 

Друга новина, която бихме искали да споделим с 
Вас е, че заедно с Мулти Култи Колектив 
разработихме проект „Студенти подкрепят 
социалното включване на бежанци в София“, 
който беше одобрен и предстои да се реализира в 
партньорство с Асоциация за развитие на София, 
Български Червен кръст, ВКБООН, Български съвет 
за бежанци и мигранти и Академичния съвет по 
въпросите на бежанците. Проектът се финансира 
от Столична община по програма „Социални 
иновации“. 

Много се радваме да споделим и Ви каним да 
видите и прочетете най-новите статии на 
студентите стажанти от специалност „Арабистика“ 
на Софийски университет в Digital Student Lab. 
Друго постижение за 2021 г. е и създаването на 
първия по рода си специализиран магистърски 
курс „Принудителна миграция и закрила на 
бежанците“ за магистри също от специалност 
„Арабистика” на СУ. 

Бихме искали да споделим с вас, че Академичният 
бюлетин „Бежанците: днес и утре“ от началото на 
тази година е регистриран в Националния 
референтен списък на съвременни български 
научни издания с научно рецензиране. 

С пожелание за приятно четене, 

Редакционната колегия 

 

 

 

 

https://academia.bcrm-bg.org/digitalstudentlab/
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Приветствие от Мариана Тошева – председател на Държавната 

агенция за бежанците при Министерски съвет 
 

 
За мен е радост да мога да се 
обърна към вас в новата си роля – 
на председател на Държавната 
агенция за бежанците и 
ръководител на Оперативната 
координационна група за 
бежанците от Украйна. Да заема 
тези длъжности в подобна 
сложна ситуация, е голямо 

професионално и лично предизвикателство за мен. 
Реших да се впусна в него, водена от увереността, че 
институициите и колективът от неправителствен 
сектор, бизнес и академия трябва и могат да работят 

заедно в търсене на решения на проблемите на 
бежанците. Щастлива съм, че инициативи като това 
списание създават общо пространство за обмен на 
информация и идеи и градят все по-тясно връзката 
между всички нас. Виждам в читателския кръг на 
академичния бюлетин будна общност от 
преподаватели, изследователи, студенти и колеги, 
която подкрепя и движи напред системата за закрила 
и интеграция на бежанците в България. На добър час 
на всички и благодаря за сътрудничеството и 
подкрепата!  

Мариана Тошева 

 

 

 

фото: ДАБ при МС 
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Статистика за периода януари – април 2022 
 
 

Потърсили и получили международна закрила  

 

Лица, настанени в центровете на ДАБ към 31.03.2022 

 

 

 

 

Статистически данни за лицата, потърсили международна закрила 
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Статистически данни за лицата, получили международна закрила 

  
 

Статистически данни за непридружените непълнолетни лица, потърсили закрила през 2022 г. 

  

Страни на произход за непридружените непълнолетни лица, потърсили закрила през 2022 г. 

 

*Данните са предоставени от ДАБ при МС 

 

Подробна статистическа информация можете да намерите онлайн в 
системата НАВИГАТОР. 
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Статистика за лицата, бягащи от войната в Украйна (към 24.05.2022) 

279 976 99 193 39 143 60 290 107 476 

влезли в България останали в 
България 

деца настанени регистрирани за 
временна закрила 

 

Влезли и напуснали България 

 

Пристигнали в България – по седмици от годината 

 

Останали в България 

 

Повече информация е налична на Портала за оперативни данни на ВКБООН. 

 

 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
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2021 г. през погледа на бежанците: резултати от проучването на 

ВКБООН на нуждите  
Ива Парцалева, ВКБООН 
 

 

На фона на 2022 г., през която България 

подслонява най-много бежанци от ратификацията 

на Женевската конвенция през 1992 г. изобщо, 

2021 г. не изглежда така драматична. В същото 

време обаче през изминалата година системата за 

международна закрила в страната ни трябваше да 

отговори на нуждите на три пъти повече лица в 

сравнение с предишната, да действа в условията 

на пандемия и да се справя с последиците от 

геополитически трусове като този с изтеглянето на 

САЩ от Афганистан и завръщането на талибаните 

начело в Кабул.  

И през 2021 г. ВКБООН с подкрепата на 

Държавната агенция за бежанците и партньори от 

държавния и неправителствения сектор1 

осъществи най-голямото проучване на нуждите на 

бежанците, т.нар. Проучване по пол, възраст и 

принадлежност към социална група. Въпреки 

ограниченията, свързани с Ковид-19, бяха 

организирани 25 фокус групи в периода август-

октомври 2021 г. във всички териториални 

поделения на ДАБ (с изключение на транзитния 

център в с. Пъстрогор), Специалните домове за 

временно настаняване на чужденци на Дирекция 

,,Миграция” в Бусманци и в Любимец, както и с 

групи бежанци на външни адреси в София, 

Пловдив и Стара Загора. Следващите редове 

представят основни резултати от допитването. 

Контекст 

През 2021 г. молба за международна закрила в 

България подават 10 999 лица или най-много от 

периода 2015-2016 г. и разгара на гражданската 

война в Сирия (когато молбите са около 20 000 на 

година). За сравнение през 2020 г. в страната 

закрила търсят едва 3525 души.  

                                                           
1 25 души от 12 държавни институции и НПО взеха участие в 
мултидисциплинарните екипи, провели интервютата 

В топ три на страните на произход и през 2021 г. 

остават Афганистан (6026), Сирия (3758) и Ирак 

(479), като се отбелязва увеличение на процента 

на афганистанските граждани: повече от 

половината от всички молби са подадени от 

афганистанци. Другите основни страни на 

произход през 2021 г., подобно на 2020 г., са 

Мароко (206) и Пакистан (173).  

Процентът на прекратените процедури за 

определяне на статут на бежанец е много висок: 

2870 от общо 6172 решения, взети от ДАБ през 

2021 г., което представлява почти 46% от всички 

решения. Общо председателят на ДАБ е подписал 

143 решения за предоставяне на статут на 

бежанец (59 за сирийци, 50 за афганистанци, 13 за 

иракчани и др.) и 1876 решения за предоставяне 

на хуманитарен статут (1792 за сирийци, 33 за 

афганистанци, 19 за лица без гражданство). 

Общият процент на признаване се е увеличил до 

62% от всички решения по същество, в сравнение 

с 37% през 2020 г. 

Броят на молбите за закрила на непридружени 

деца през 2021 г. рязко нараства: от 799 през 2020 

г. на 3172 през 2021 г. Това представлява почти 

29% от всички молби за международна закрила в 

България за 2021 г. По-голямата част от тези молби 

са подадени от кандидати от Афганистан (2603).  

През 2021 г. няма лица, презаселвани в България. 

Министерският съвет реши на 25 август 2021 г. 

България да приеме 70 лица, евакуирани от 

Афганистан, които са работили за българското 

посолство или за ЕС и НАТО. До края на годината 

49 са пристигнали в страната. 11 непридружени 

деца са релокирани в България от Гърция по 

споразумение от предишната година. 
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Профил на участниците в проучването 

От 228 участвали във фокус групите, най-младият 

участник е на 8 г., а най-възрастният - на 58 г. 

Мнозинството лица са търсещите международна 

закрила: 169, докато броят на интервюираните, 

получили международна закрила, е 59. 

Според пола профилът на респондентите е 

представен в следната графика: 

 

59 от всички 67 интервюирани деца са 

непридружени. Три от непридружените деца са 

момичета. 

По възраст профилът на респондентите е 

представен на следната графика: 

 

По страни на произход разпределението е както 

следва: 

                                                           
2 Това право те получават три месеца след подаване на 
молбата за международна закрила 

 

Информация за нивото на образование на 

участниците в проучването е налична за 155 от 221 

пълнолетни лица и е както следва: 

 

Само 41 интервюирани споделят, че притежават 

оригинални дипломи от различни етапи на 

образователния си път, като едва шестима 

разполагат с тези документи в България. 

Специалностите на тези, които имат висше 

образование, са: арабска филология (2), 

педагогика (2), ИТ, публична администрация, 

медицина, инженерство, геология, топография, 

туризъм. 

Поради много по-големия брой интервюирани 

новопристигнали търсещи закрила лица, едва 54 

от пълнолетните участници имат официално 

право на работа към момента на фокус групите2. 

Събрана е информация за 48 от тях. 13 заявяват, че 

работят, като шестима са подписали трудови 

договори. От тези 13 лица две са жени. Едно лице 
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със статут на бежанец има собствен бизнес - за 

ремонт на автомобили. Други 22-ма души 

заявяват, че търсят реализация на пазара на труда. 

Хората работят във вериги за бързо хранене, 

строителство, логистика (складови работници), 

заводско производство. Един е шофьор на 

камион, използващ свидетелство за управление, 

издадено от Турция, поради невъзможност да 

притежава такова в България. Нито едно от 

интервюираните лица не е регистрирано и не се е 

възползвало от услугите на Бюрата по труда на 

Агенция по заетостта. 

Основни резултати 
 

 

Достъп до територия 

Резултатите от проучването за 2021 г. бележат 

значително влошаване по отношение на достъпа 

до българска територия в сравнение с всички 

предишни издания. 

Цитат: „Българската граница е място, където 
закони няма. Тя има само свои жестоки закони." 
Мъж,29 г., търсещ закрила, Сирия 

 

22 лица съобщават, че са влезли законно в 

страната (с виза, чрез процедури за събиране на 

семейството или чрез релокация). От 147 лица, 

отговорили на въпрос за нерегулярното си 

влизане, 88 докладват, че са успели да влязат в 

България при първия си опит. Останалите са 

направили два, три или повече опита, като 27 

души имат повече от пет. Рекордният брой е 15 

опита и е докладван от непридружено дете от 

Афганистан. Следващата графика показва броя на 

опитите за влизане по националност: 

 

 

„Хванаха ни, след като бяхме вървели около два 
часа в България. Качиха ни в полицейска кола и 
ни върнаха до оградата. Отвориха врата в нея. 
На вратата стоеше полицай с палка и всеки от 
нас беше ударен по главата, преди да бъде 
изритан обратно в Турция”. 
Мъж, 23 г., търсещ закрила, Афганистан 

 

Тенденцията сирийците да са изправени пред 

най-нисък риск, а афганистанците - пред най-

висок риск да бъдат изтласкани от територията на 

България, се запазва от миналите години: 56% от 

сирийците твърдят, че са влезли при първия си 

опит (51 души от 91), докато за афганистанците 

процентът е 42% (26 от 62). 

Рекордно голям брой лица (75 от 181 отговорили) 

докладват злоупотреби при влизането си, 

извършени основно от българската Гранична 

полиция.  

 

53 души твърдят, че са били бити, като насилието 

включва удари с полицейски палки, ритане, 

ухапване от кучета. 35 лица съобщават, че 

български гранични служители са откраднали 

телефоните и/или парите им. 

„Полицаите се подредиха в две колони и ни 
принудиха да тичаме между колоните, като ни 
удряха с палки от двете страни.“ 
Мъж, 24 г., търсещ закрила, Афганистан 
 

“Събраха ни раниците и дрехите и ги запалиха в 
голям огън. Останахме дори без обувки, а беше 
зима и имаше сняг." 
Момче, 16, търсещо закрила, Афганистан 
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"Последния път просто не донесохме нищо, за 
да не ни го вземат. Пет пъти полицията в 
България взе всичките ни пари и телефони." 
Жена,23 г., търсеща закрила, Сирия 

 

Регистрира се подобрение по отношение на 

достъпа до устен превод както по време на 

задържането, така и през първите 24 часа, за 

които мнозинството от лицата потвърждават, че са 

прекарали в местно полицейско управление. 42 

лица споделят, че полицията е предоставила 

възможност за устен превод - лично или по 

телефона. Въпреки това, според отговорилите, 

преводачите помагат при полицейски разпит 

относно метода на влизане в България и 

пренебрегват всякакви допълнителни въпроси 

или молби. 18 души споделят, че преводачите са 

били груби и недоверчиви. 

Само 19 души или около 10% от интервюираните, 

които са влезли в България по нерегулярен начин 

през последните две години (181), са били 

директно насочени към процедурата за 

международна закрила в ДАБ, без предварително 

да бъдат настанени в Специалните домове за 

временно настаняване на чужденци (СДВНЧ), 

управлявани от МВР. Всички те са непридружени 

деца. Освен това бяха установени редица случаи, 

при които лицата се явяват лично в центровете на 

ДАБ, но вместо молбите им за международна 

закрила да бъдат регистрирани там, хората са 

задържани от полиция и изпратени в СДВНЧ, 

откъдето подават молбите си.  

Други 19 души са съдени за незаконно влизане, в 

нарушение на принципа за ненаказване на лица, 

търсещи международна закрила, на основание 

незаконно влизане. 

Условия в СДВНЧ 

Обратната връзка за условията в СДВНЧ в 

Бусманци и в Любимец през 2021 г. е негативна, с 

много по-голям брой оплаквания в сравнение с 

предходни години.  

Средният срок на задържане на интервюираните 

лица е 22 дни, с повече от 10 дни по-дълъг от 

годините преди 2020 г. Това се дължи на 

задължителния период на карантина като част от 

мерките срещу Ковид-19. Изолацията към 

момента на фокус групите продължава 14 дни, 

след които хората могат да подадат молба за 

международна закрила.   

Не е прекратена практиката на задържане на 

непридружени деца, като 40 от 59 интервюирани 

деца в рамките на проучването, са били настанени 

или в Бусманци, или в Любимец. Това продължава 

да се случва чрез ,,прикрепянето” им с несвързан 

възрастен или регистрацията им като 

пълнолетни.  

Основните проблеми, идентифицирани от 

отговорилите, са (подредени според честотата на 

споменаването им): 

- Липса на достъп до тоалетни и бани между 22 ч. 

вечерта и 7 ч. сутринта 

Настанените лица, с изключение на тези в 

семейната част, нямат достъп до хигиенните 

помещения през нощта, тъй като коридорите и 

стаите са заключени. Има бутон за спешни случаи, 

който може да бъде натиснат, но повечето лица 

твърдят, че персоналът често пренебрегва 

сигналите им. 

- Липса на адекватна медицинска помощ и липса на 

лекарства 

Въпреки че и в двата центъра има лекар, са 

регистрирани множество оплаквания относно 

ограничения достъп до медицинска помощ 

поради липса на система за заявяване на такъв 

преглед. Не се осигурява превод по време на 

посещението при лекаря, като някои лица дори са 

принудени да плащат на други настанени за 

такава помощ. Съобщава се за липса на 

подходящи лекарства. 

„Трябва да си в списъка за лекаря – когато 
пристигнеш, те питат какви заболявания имаш и 
ако посочиш някакви, те вкарват в списък. По-
късно, ако не си в списъка – не можеш да видиш 
лекар.” 
Мъж, 19 г., търсещ закрила, Сирия 
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„Лекарите дават лекарствата, които имат, а не 
тези, от които имаме нужда. Те разтварят хапче 
във вода за всичко.“ 
Мъж, 25 г., търсещ закрила, Сирия 
 
,,Имам рак на костите. Взеха ми лекарството, 
когато пристигнах и не ми го дадоха по време на 
престоя ми. Лекарят ми даде само панадол." 
Мъж, 29 г., търсещ закрила, Сирия 
 
„Трябват ти 10 лева, за да отидеш на лекар с 
преводач. Плащаш на настанените от по-
отдавна, които знаят езика.” 
Мъж, 26 г., търсещ закрила, Сирия 

 

- Проблеми, свързани с периода на карантина 

Докато са под карантина, хората обикновено се 

настанени в препълнени стаи, които не могат да 

напускат в продължение на 14 дни. Достъпът им 

до тоалетни е регламентиран, разрешен само два 

пъти на ден преди да отидат в столовата. Лицата 

нямат достъп до телевизия, интернет, мобилни 

телефони или други развлекателни дейности. 

И в Бусманци, и в Любимец хора твърдят, че по 

време на карантината са се разболели, но не са 

получили никаква помощ. В двата центъра хора, 

които вече са били под карантина, съобщават за 

смесване с новопристигнали лица, което прави 

изолацията им безполезна. 
 

- Липса на информация, превод и комуникация с 

персонала 

Както и в предишни години, липсата на 

информация и превод и в двата центъра беше 

посочена като проблем от голяма част от 

респондентите. В СДВНЧ не се провеждат 

информационни сесии. Много респонденти 

споделят, че полицаите често отказват да общуват 

с тях. 

Липсата на превод в местата за задържане води 

до липса на информация и на общо разбиране за 

процедурата за международна закрила в 

България, както и до невъзможност за достъп до 

услуги като правна помощ, медицинска или 

психосоциална подкрепа. Редица лица споделят, 

че са подписвали документи на български език, 

който не разбират. Много от задържаните не са 

наясно с причините за задържането им, с техните 

правни възможности, с периода, който трябва да 

прекарат в СДВНЧ, системата за закрила или 

съществуващата подкрепа, въпреки наличните 

информационни видеоклипове на девет езика, 

произведени от ВКБООН. Видеоклиповете не се 

прожектират, като нито един задържан не 

съобщава, че ги е гледал. 
 

- Лоши условия на задържане 

Други проблеми, идентифицирани по време на 

фокус групите, са свързани с препълнените стаи, 

често много горещи през лятото, легла със 

заразени с дървеници и други насекоми матраци, 

липса на достатъчно храна и дрехи според сезона, 

високи цени на продуктите, продавани в 

магазинчетата, особено в СДВНЧ Любимец. Освен 

това 100% от интервюирани лица, задържани в 

СДВНЧ Любимец, твърдят, че не са получили 

никакъв хигиенен пакет при пристигането си. 
 

-Проблеми с други задържани, настанени 

дългосрочно 

Редица отговорили споделиха, че лицата, които са 

прекарали по-дълъг период в СДВНЧ, са 

установили свои собствени правила и често искат 

пари от новопристигнали лица за различни услуги. 

Те включват купуване на мобилен телефон без 

камера, цигари, превод. 
 

-Насилие от страна на служители на Дирекция 

,,Миграция” 

Проучването за 2021 г. отбеляза значително 

влошаване по отношение на докладването на 

насилие в СДВНЧ. 22 лица твърдят, че са били 

жертва или свидетели на физическо насилие от 

страна на полицаи. 
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Някои от респондентите не са наясно с причините 

за подобни действия, докато други обикновено 

определят като причина искането си да посещават 

тоалетна през нощта. Няколко респонденти 

твърдят, че са били бити веднага след 

пристигането си. Съобщава се, че подобно 

малтретиране обикновено се извършва в 

помещения, които не са обхванати от 

видеонаблюдение. 

„Биха ни, когато пристигнахме – докато се 
преобличахме. На мястото няма камери за 
наблюдение. Там ни бият. 4-5 униформени ни 
удрят без причина, само се смеят и ни 
унижават”. 
Мъж, 33 г., търсещ закрила, Сирия 
 
,,Не разбрах защо ме бият. Вероятно са искали 
да ме накарат да ги уважавам." 
Момче, 15г., търсещо закрила, Сирия 
 
,,Бият ни като кучета. Всеки път, когато поискаме 
да отидем до тоалетната. Всеки път, когато се 
забавим да се върнем от столовата." 
Мъж, 47г., търсещ закрила, Египет 
 
,,Ако спазвате правилата, няма да имате 
проблем. Имахме дори молитвена стая с килим: 
полицията уважава това място и аз съм им 
благодарен." 
Мъж, 33 г., търсещ закрила, Афганистан 

 

 

 

Качество на процедурата за международна 

закрила  

Положителната тенденция за аудиозапис на 

всички интервюта на международна закрила се 

запазва, като не са докладвани случаи на подобен 

пропуск. В повечето случаи протоколите от 

интервютата са прочетени и преведени на 

търсещите закрила, преди да бъдат подписани, 

особено в центровете в кв. Враждебна и кв. Овча 

Купел. Пропуски в тази важна процедурна 

гаранция са установени в РПЦ Харманли, особено 

сред афганистанските граждани, и в по-малка 

степен в центъра във Воена рампа. 

Почти всички респонденти споделят, че са 

представили без проблем своята бежанска 

история. Не е така с афганистански граждани в 

ускорена процедура, които съобщават за 

негативни нагласи от страна на преводачите и 

оспорват верността на решенията по техните 

молби за закрила. Молбите на всички 46 

пълнолетни лица от Афганистан, участвали във 

фокус групи в центровете на ДАБ, са разгледани в 

ускорено производство.   

Най-сериозни оплаквания по отношение на 

качеството на устен превод имат лицата в РПЦ 

Харманли. Участниците във всички фокус групи с 

афганистански граждани твърдят, че преводачът в 

центъра е имал негативно отношение, открито е 

поставял под въпрос достоверността на 

споделената информация и не е превел правилно 

думите им. Отрицателни отзиви бяха 

регистрирани и по отношение на устния превод на 

и от кюрдски език. 

„Преводачите понякога са дори по-лоши от 
полицаите, имат изкривено чувство за 
значимост, защото могат да решават съдби.“ 
Мъж, 24 г., търсещ закрила, Афганистан 
 

„Когато влязох за регистрация, преводачът ми 
каза: Имаш една минута. Той не повярва на 
възрастта ми. Прекъсна ме и оспори всяка дума, 
която казах.“ 
Момче, 17 г., търсещо закрила, Афганистан 
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Друг проблем, идентифициран по време на фокус 

групите и потвърден от администрацията, е 

забавянето на интервютата за международна 

закрила в РПЦ Харманли поради малкия брой 

преводачи. 

Настанените в РПЦ Харманли изразиха 

загриженост, че не са информирани 

предварително за датата и часа на техните 

интервюта. По този начин лицата рискуват да ги 

пропуснат. Дори и ако са в центъра, настанители 

неочаквано влизат в стаите им и вземат 

регистрационните им карти, като ги подканват да 

се явят на интервю без време за подготовка, 

събиране на документи или дори за подходящо 

облекло. 

Условия на прием в центровете на ДАБ 

Проучването за 2021 г. регистрира 

противоположни тенденции по отношение на 

условията за прием в центровете на ДАБ в София 

и този в Харманли. 

Настанените лица в трите приемателни центъра в 

София оценяват условията като задоволителни. Не 

са регистрирани особени притеснения относно 

инфраструктурата, с изключение на няколко 

оплаквания относно леглата и баните в центъра 

във Военна рампа. Подобрение в сравнение с 

предходните години се отчита по отношение на 

оплаквания от инфектирани матраци с дървеници 

и други насекоми, като респондентите свързват 

тези проблеми главно със СДВНЧ. Жените 

споделят задоволство от редовното снабдяване с 

бебешки млека и памперси. Регистрирано е 

подобрение по отношение на достъпа до 

информация, като по-голямата част от 

отговорилите в София оценяват положително 

разбирането си за процедурата за международна 

закрила и наличната подкрепа и услуги. 

Респондентите с медицински проблеми твърдят, 

че са получили необходимата здравна помощ и са 

били регистрирани при общопрактикуващ лекар. 

Не бяха споделени проблеми или опасения по 

отношение на сигурността в центровете. 

Най-високи нива на удовлетвореност са 

регистрирани в центъра в кв. Враждебна, където 

хора от четири фокус групи оцениха като най-

ценна възможността да общуват спокойно с 

настанители, социални работници, 

администрация, което ги кара да се чувстват 

комфортно и подкрепени. 

„Във Враждебна е рай в сравнение с Бусманци. 
Семействата имат свои стаи, хората могат сами 
да си готвят, да купуват продукти”. 
Жена, 23 г., търсеща зaкрила, Сирия 

 

В София са регистрирани оплаквания основно по 

отношение на количеството, качеството и 

разнообразието на храната, включително липсата 

на специализирана храна за лица със специфични 

хранителни нужди по медицински причини. 

Липсата на интернет връзка беше повдигната 

неколкократно, особено от онези респонденти, 

чиито деца са записани в училище. Като основна 

трудност по време на престоя си в ДАБ търсещите 

закрила посочват липсата на финансови ресурси 

за покриване на основни нужди. Част от 

интервюираните казват, че живеят в крайна 

бедност, а някои от търсещите закрила твърдят, че 

не са получили навреме месечната си издръжка от 

20 лева. 

Нивата на удовлетвореност са много по-ниски в 

РПЦ Харманли. Най-честата тревога, регистрирана 

в центъра, е липсата на информация. 

Интервюираните лица не могат да намерят 

отговори на елементарни запитвания и нямат 

лице за контакт, към което да се обърнат. 

Администрацията е създала система, в която 

настанените лица могат да подадат писмена 

молба или въпрос, но процесът отнема много 

време (отговорите обикновено отнемат повече от 

седмица). По този начин хората докладват и 

демонстрират много ограничено разбиране за 

процедурата за закрила, наличната подкрепа, 

техните права и задължения. Намаленото 

присъствие на неправителствени организации 

заради мерките срещу Ковид-19 също подкопава 

достъпа на хората до услуги. 
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Този проблем е свързан основно с липсата на 

превод по социални въпроси. Преводачите в 

центъра се занимават само с регистрацията на 

новопристигналите лица и интервютата за 

международна закрила, като така социалните 

експерти на ДАБ остават без канал за комуникация 

с настанените лица. Респондентите единодушно 

споделят, че не познават тези служители и в 

случай на проблем търсят информация и подкрепа 

сред общността и другите настанени. 

Липсата на превод възпрепятства и достъпа до 

медицинска помощ. Респондентите подчертават 

невъзможността да се срещат с лекаря в центъра, 

тъй като той го посещава само два пъти седмично 

и се занимава основно с ваксинации срещу Ковид-

19. Хората се оплакват, че когато лекарят е в 

отпуск, няма медицинска помощ със седмици. 

Освен това, дори ако успеят да отидат на преглед 

и получат рецепта с лекарства, не могат да ги 

получат, тъй  като ДАБ не помага за купуването им. 

Лицата, които се нуждаят от специализирано 

лечение, срещат трудности при получаването му в 

болницата в Харманли, като няколко респонденти 

твърдят, че прегледите са отказани от персонала 

там. 

Настанените в РПЦ Харманли допълнително 

повдигнаха въпроси, свързани с отношението на 

някои служители на ДАБ, като бяха регистрирани 

множество оплаквания за унизително и 

неуважително отношение, главно от страна на 

някои преводачи, настанители и охрана. 

Съобщава се за крясъци и използване на 

унизителни думи, неочаквано нахлуване в стаи, 

изземване на регистрационни карти, дори 

унищожаване на лично имущество. 

Непридружени деца 

59 непридружени деца бяха интервюирани в 

рамките на шест фокус групи в РПЦ Харманли и 

РПЦ София (сигурните зони в кв. Овча купел и кв. 

Военна рампа). Ранно идентифициране и 

последваща грижа чрез механизмите за закрила 

на детето продължават да са слаби. 

По-голямата част от интервюираните 

непридружени деца не демонстрират разбиране 

за ролята на техния законен представител от 

Националното бюро за правна помощ и 

социалните експерти от отделите за закрила на 

детето. Повечето от децата никога не са 

разговаряли с тях и са ги виждали само по време 

на интервютата си. Само едно от интервюираните 

деца твърди, че има телефонния номер на своя 

представител и знае как да се свърже с него. 

Огромната част от непридружените деца остават 

извън образователната система. Дори записаните 

в училище признават, че не участват активно в 

обучителния процес. Основната причина, която 

очертават, е онлайн обучението и липсата на 

знания по български език. Без никакво въвеждащо 

обучение по български, децата лесно губят 

интерес и мотивация. Повечето от 

интервюираните деца не успяват да посочат 

името на един свой учител или дори класа и името 

на училището си. 

,,Предпочитам да спя до обяд. След това 
излизаме на разходка и играем игри по 
телефона през нощта." 
Момче, 16г., търсещо закрила, Афганистан 

 

По отношение на условията за прием, децата 

изразиха високо ниво на задоволство от двете 

сигурни зони в София. Младежите във Воена 

рампа подчертаха добрата си комуникация и 

доверие, установено със социалните работници 

на МОМ, които управляват зоната. В Овча купел 

бяха изразени притеснения относно отношението 

към децата от страна на охранителите. 

След получаване на международна закрила или 

при отказ, непридружените деца рядко се 

настаняват в подходящи социални услуги поради 

липса на достатъчен капацитет от страна на 

системата за закрила на детето. Децата с 

международна закрила не могат да получат лични 

документи поради липса на постоянен адрес.  
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Интеграция 

И през 2021 г. няма държавна институция, която да 

отговаря за интеграционните дейности, а това 

изправя новопризнатите бежанци пред 

непосредствен риск от бездомност и социално 

изключване 

Намеренията на интервюираните да останат или 

да напуснат, са представени в следната таблица: 

Четири основни мотива се посочват от търсещите 

закрила и бежанците като ключови за решението 

им да се установят в България: 

- Осигуряване на образование на децата им (лесен 

достъп до училище при пристигане); 

- Започване на стабилна и добре платена работа 

(неограничен достъп до пазара на труда); 

-Чувство за уют и приемане от българското 

общество, 

-Културни прилики в начина на живот между 

България и техните страни на произход, каквито 

не се срещат в западните страни. 

От друга страна, тези, които твърдо декларират 

намерението си да напуснат страната, посочват 

като причини: 

-Роднини и приятели в други европейски страни; 

-Голяма общност от техни сънародници в други 

европейски страни; 

 

-Невъзможност за намиране на жилище след 

приключване на процедурата за международна 

закрила и невъзможност за покриване на основни 

разходи за живот; 

-Липсата на интеграционна подкрепа и финансови 

ресурси през първите месеци след напускане на 

центровете за ДАБ; 

-Лош опит с грубо отношение от страна на 

полицията и други представители на български 

институции. 

Лицата, получили международна закрила, които 

все още пребивават в приемателните центрове на 

ДАБ, единодушно посочват адресната 

регистрация и намирането на място за живеене 

като свой най-голям проблем и грижа.  

Невъзможността да се идентифицират 

наемодатели, желаещи да имат наематели 

бежанци, и да се осигурят опции за адресна 

регистрация, принуждава почти всички лица да 

плащат няколко стотин евро за такава 

регистрация. Според анкетираните обикновено 

заплащаната сума е около 350-400 евро на човек. 

Тази сума се увеличи до края на 2021 г. 

„Купуването” на адрес е толкова често, че редица 

интервюирани в РПЦ Харманли го смятат за част от 

официалната процедура. 
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Повечето от интервюираните бежанци в рамките 

на Проучването, които все още са настанени в 

центровете на ДАБ, имат ограничени контакти с 

българското общество и признават, че не познават 

българската култура, история и дори града, в 

който живеят. По-голямата част от тези 

респонденти нямат дори основни познания по 

български език, като такива курсове липсват в 

София към момента на проучването.  

,,Имаме нужда от повече информация: как да се 
преместим в София, какви са възможностите. 
Ще остана, ако намеря работа и мога да 
издържам семейството си." 
Мъж, 33 г., хуманитарен статут, Сирия 

 

Интервюираните бежанци, които вече живеят на 

външни адреси (30 интервюирани лица, 

включително 12-те преместени момчета от 

Гърция) дават съвсем различна картина. 

Приоритетните въпроси, идентифицирани от 

отговорилите, са свързани с жилището, но също и 

работа, езиково обучение, достъп до социално 

подпомагане, семейни помощи за деца, 

здравеопазване, шофьорска книжка, банкови 

сметки и др. 

По-голямата част от анкетираните признават, че 

финансовото им положение в страната е трудно 

поради необходимостта да плащат наеми, да се 

грижат за многодетни семейства и заетост в 

нискоквалифицирани сектори. 

По-голямата част живеят в апартаменти под наем, 

които са намерили с помощта на арабската 

общност или чрез агенции за недвижими имоти. 

Няколко лица са подпомогнати в търсенето от 

техни работодатели или други български познати.  

Интервюираните бежанци в Пловдив и Стара 

Загора посочват липсата на обучение по български 

език като една от основните си тревоги. Докато 

неправителствените организации в София 

предлагат такива възможности, извън столицата 

подобна подкрепа е ограничена. Положително 

развитие в това отношение през 2021 г. беше 

подписването на договор между Агенцията по 

заетостта и БЧК за езиково обучение на 20 

безработни лица, ползващи международна 

закрила.  

Девет от 18-те възрастни бежанци, пребиваващи 

на външни адреси, са наети, а други трима търсят 

работа. Повечето от тях работят в строителството, 

автосервизи, индустрията за бързо хранене, 

фабрики. Почти всички са намерили работата си 

със съдействието на арабската общност и работят 

за арабски работодатели. Като най-голяма 

загриженост по отношение на заетостта 

респондентите подчертават достъпа до банкови 

сметки. Трудностите при откриването им 

възпрепятства и получаването на обезщетения 

при безработица или други социални помощи. 

Продължаващ проблем, докладван отново от 

участниците, е отказът на дирекциите за социално 

подпомагане да изплащат семейни помощи за 

деца на лица с международна закрила. Не е 

регистрирана съществена промяна в тази 

дискриминационна политика, въпреки че 

решенията на ДСП са отменени от 

административните съдилища по 21 дела през 

2021 г. Никой от участниците не съобщава, че е 

получавал подобни обезщетения. 

Малцина от безработните лица плащат здравните 

си осигуровки и са регистрирани при 

общопрактикуващ лекар. Няколко от 

респондентите не са знаели за необходимостта да 

прехвърлят здравноосигурителните си вноски от 

личния номер на чужденец към ЕГН. 

Сериозно безпокойство, изразено от 

респондентите, е трудността при издаване на 

шофьорска книжка в България: бежанци и лица с 

хуманитарен статут не могат да признаят 

свидетелствата си и трябва да преминат цялото 

обучение и процедура за получаване на българска 

книжка. Писменият изпит се провежда на 

български или английски език, като се изисква 

оригинална диплома от училище. Само един от 

респондентите е потвърдил, че е успял да си 

издаде шофьорска книжка. 

Лицата, които вече имат статут на бежанец или 

хуманитарен статут, проявяват голямо желание да 
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опознаят българския бит и култура. Мнозина 

казват, че въпреки силната подкрепа от арабската 

или афганистанската общност предпочитат 

контактите с българи. Някои от интервюираните 

общуват със съседи българи, колеги и учители на 

децата си. Въпреки това те чувстват, че контактите 

им не са достатъчни, което им пречи да научат 

езика.  

„От деня, в който стъпих в Стара Загора, никога 
повече не съм се чувствал чужденец.“ 
Мъж, 28 г., хуманитарен статут, Сирия 

 

За трета поредна година нито един от 

респондентите - нито в центровете на ДАБ, нито 

на външен адрес - не споделя, че е станал жертва 

на ксенофобски прояви. Много участници обаче 

признават административните трудности и 

предразсъдъци, които изпитват главно при 

търсене на жилище (масово нежелание на 

наемодателите да дадат домовете си на бежанци) 

или при общуване с местните власти и банкови 

институции. 

„Не ни се е случило нищо, което да ни накара да 
напуснем България. Българите са много 
гостоприемни. Обичаме да ходим в Борисовата 
градина.” 
Жена, 21г., хуманитарен статут, Сирия 

 

Повече информация, както и препоръките въз 

основа на резултатите от проучването, можете да 

прочетете в доклада, качен на уебсайта на 

ВКБООН: www.unhcr.org.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.unhcr.org/
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Украинската криза в България 
Ива Парцалева, ВКБООН 

 

Ако в началото на 2022 г. някой беше казал, че 

само за няколко седмици в България спасение от 

война ще потърсят над 100 000 души и че това ще 

са граждани на европейска държава, едва ли 

щеше да има кой да повярва. Уви, Старият 

континент се оказа арена на военни действия, а 

институтът на убежището, последователно 

развиван на световно и регионално ниво през 

последните седем десетилетия, отново беше 

призован да осигури шанс за безопасен и достоен 

живот на избягалите от насилието хора. 

Конфликтът в Украйна предизвика вълна от 

принудително разселване, непозната в Европа от 

Втората световна война. От 24 февруари до 

средата на май страната е напусната от 6 млн. 

души, главно жени и деца, а още 7,5 млн. са 

вътрешно разселени. Съседните на Украйна 

държави са изправени пред предизвикателство с 

огромни мащаби: Полша вече е приела над 3 млн. 

души, в Румъния числото скоро ще достигне 

милион, а в Унгария и малка Молдова влезлите 

бежанци са около 500 хил. 

България - въпреки че не дели обща граница с 

Украйна, също е сред държавите, които са дали 

подслон на хиляди бежанци. Само през първата 

седмица на конфликта броят на хората, влезли на 

българска територия, надхвърля 25 000. Това е 

повече отколкото България приема за година по 

време на сирийската криза - през 2015 и 2016 г., 

когато молбите за международна закрила са по 

около 20 хиляди1. Към 10 май 2022 г. на българска 

територия по данни на Гранична полиция са 

влезели 248 085 души от Украйна, от които 104 067 

са останали в страната или 41,95%. Рекордът по 

брой влезли лица за ден е поставен на 8 март и 

достига 7200 души, а обичайно граничните власти 

регистрират между 2000 и 3000 нови лица всеки 

ден.  

                                                           
1 По данни на ДАБ за 2015 г. молбите са 20 391, а за 2016 г. 
- 19 418. 

 

 

 

Графика по държави 
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Това сериозно предизвикателство наложи 

създаването на Оперативна координационна 

група (ОКГ) към Министерски съвет със заповед на 

премиера Кирил Петков от 4 март. За неин 

ръководител беше определен полковник Валери 

Рачев, който в края на април беше заменен от 

новия председател на Държавната агенция за 

бежанците Мариана Тошева. Към щаба бяха 

създадени шест работни групи: граничен контрол, 

влизане в страната и производство за 

международна или временна закрила; транспорт; 

настаняване; социални въпроси; заетост; 

публична информация и връзки с обществеността. 

Работата на щаба се извършва под контрола и в 

сътрудничество с екипа на вицепремиера по 

ефективно управление Калина Константинова. 

Наред с тези работни групи се създаде и 

механизъм за координация с неправителствения 

сектор чрез специална група под Съвета за 

развитие на гражданското общество2. В нея 

участие вземат над 30 неправителствени 

организации, които предоставят услуги на 

бежанците от Украйна. Те имат възможност да 

обсъждат проблеми, идентифицирани на терен, 

както и възможни решения всеки петък в 

директни срещи с вицепремиера и нейните 

съветници. В резултат от обсъжданията се 

създадоха и координирани от международни и 

неправителствени организации подгрупи - за деца 

(ВКБООН, УНИЦЕФ и НМД); за образование 

(ВКБООН и УНИЦЕФ); противодействие на трафик. 

Неправителственият сектор беше активно 

въвлечен и в разработването на предстоящи 

законодателни промени, главно в Закона за 

убежището и бежанците - а чрез него и в други 

нормативни актове, които да гарантират достъпа 

до права на получилите временна закрила лица. 

Така украинската криза се превърна във 

възможност за сътрудничество на институции и 

гражданско общество, каквото секторът досега не 

познаваше.  

 

                                                           
2 СРГО е конституиран съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, като неговият състав 

 

 

Временна закрила 

На 4 март 2022 г. Европейският съюз въведе в 

действие за първи път в историята си създадената 

в контекста на войните в Западните Балкани 

Директива за временна закрила за бежанците от 

Украйна. От своя страна, на 10 март българското 

правителство прие Решение 144, което с 

влизането си в сила четири дни по-късно 

задейства временната закрила и в нашата страна. 

Това постави престоя на украинските бежанци в 

България в различна правна рамка от останалите. 

Най-общо, разликите между временната закрила 

и традиционно прилаганата международна 

закрила са три:  

Временната закрила изключва необходимостта от 

индивидуална преценка на личната история на 

всеки бежанец и по този начин, от една страна, 

ускорява достъпа на хората до права и услуги, а от 

друга, облекчава работата на отговорните 

институции;  

Временната закрила се предоставя за определен 

период, на този етап за срок от една година с 

от 14 НПО, избрани след национално гласуване, е утвърден 
с решение на МС от 16 февруари 2022 г. 
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възможност за удължаване до три, докато 

международната няма времево ограничение; 

Правата, които хората с временна закрила - поне 

при създаването на Директивата, са по-

ограничени в сравнение с тези на получилите 

международна. Българските власти заявиха 

намерение и прилагат на практика мерки, които 

да изравнят правата на двете групи.  

Едно от първите големи предизвикателства, с 

което ОКГ трябваше да се справи, е масовата 

регистрация за временна закрила. На нея право 

имат както граждани на Украйна, така и лица, 

получили международна закрила в Украйна, и 

граждани на трети страни, пребивавали легално в 

Украйна, които не могат да се завърнат в страните 

си на произход. Създаден беше специална 

Автоматизирана информационна система (АИС) 

,,Временна закрила”, чрез която да се 

осъществява регистрация, а от 15 март започва 

разкриването на места за регистрация. Те се 

осъществява от служители на МВР. 

Първоначалните опашки пред пунктовете 

намаляха с откриването на над 120 такива в цялата 

страна, за да може България да се похвали с един 

от най-високите проценти на регистрация в целия 

ЕС: 99 688 от 104 067, или 95,79%. Тази крачка е 

важна основа за идентифицирането на всички 

лица в нужда, планиране на политиките и 

осигуряване на адекватни мерки за подкрепа.  

В същото време, въвеждането на статута на 

временна закрила предизвика спорове между 

юристите за това дали украинските граждани имат 

или не право да да кандидатстват и получат 

международна закрила. След като само до края на 

март бяха регистрирани 1200 молби на украински 

граждани за международна закрила, на 8 април 

2022 г. председателят на ДАБ издаде заповед, с 

която се нарежда незабавно преустановяване на 

регистрирането и образуването на производства 

за международна закрила на разселени лица от 

Украйна,  а вече образуваните такива се 

прекратяват. Фондация за достъп до права ФАР 

обжалва тази заповед, като предстои 

Административен съд София-град да разгледа 

делото. 

Настаняване 

Украинската криза предизвика огромна вълна от 

съпричастност сред българските граждани, които 

първи оказаха подкрепа на идващите бежанци, 

като отвориха домовете си за тях. За часове 

изникнаха няколко фейсбук групи и онлайн 

платформи, чрез които първите семейства 

намериха подслон. Най-голямата такава структура 

беше изградена от BG4UA, група предприемачи и 

представители на стартъпи. Само за първите 

няколкото седмици на съществуване на тяхната 

платформа регистрация си правят 3150 души, като 

техни доброволци успяват да намерят частно 

жилище на близо 850 украински семейства.  

Мащабът на кризата обаче не позволи 

посрещането й само чрез активната гражданска 

позиция и солидарност на обществото и още на 10 

март, наред с решението за предоставяне на 

временна закрила, МС гласува и финансиране за 

настаняване на хората и изхранване на бежанците 

в обекти, регистрирани в Националния 

туристически регистър. По-късно тази заповед 

беше променена, за да се създаде регистър, в 

който наред с хотелите да бъдат включени и 

почивни станции на общините и на държавните 

институции. Всички те получават по 40 лв. на ден 

за всяко настанено лице, като за тази сума са 

длъжни да осигурят три хранения. До 15 април 

всички украински бежанци можеха да се ползват 

от тази подкрепа, а след това - само онези, 

регистрирани за временна закрила.  

 © UNHCR/Dobrin Kashavelov 

https://aref.government.bg/sites/default/files/uploads/img6D99.pdf
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Мярката, която се прилага за първи път в България 

по отношение на бежанци изобщо, приключва на 

31 май. Към 9 май 59 914 лица се възползват от 

настаняване по програмата в 1138 хотела и 

учреждения в цялата страна.  

ОКГ в Министерски съвет упорито търси 

възможност за настаняване на хората в почивни 

бази на национални и местни власти след 31 май, 

като по думите на Мариана Тошева към 5 май 

идентифицирани са 33 000 места. Тя обаче 

направи уговорка, че някои от тези свободни 

места са в бази, които изискват ремонтни 

дейности. В същото време се планират и 

допълнителни мерки за настаняване чрез 

включване на лицата в пазара на труда и 

финансова подкрепа за наем.  

Към момента на писане на статията въпросът къде 

ще отидат всички настанени лица след 

приключването на програмата, стои с пълна сила. 

Липсата на яснота и очакваното преместване на 

хората създава сериозни предизвикателства пред 

самите бежанци и организациите, които работят с 

тях. Всички интеграционни мерки като заетост, 

образование, обучение по български език, наред 

със здравеопазване и социално подпомагане са 

обвързани с местоживеенето на хората.  

Предизвикателство - както и до момента, е 

настаняването на хора в курорти, където няма 

добре изградена образователна и социална 

инфраструктура, a възможностите за работа са 

ограничени до туристическия сектор. Щабът в МС 

ще даде приоритет на настаняването след 31 май 

на уязвими лица, а усилията са насочени към 

изпращането на хората на места, където 

интеграционната мрежа е по-плътна.  

Заетост 

С получаване на временна закрила украинските 

бежанци имат пълен достъп до пазара на труда 

без никакви допълнителни изисквания, по реда на 

българските граждани.  

                                                           
3 https://www.bta.bg/bg/news/economy/227889 

Българският бизнес проявява голяма активност и 

желание за наемане на бежанците от Украйна от 

първия ден, тъй като традиционно страда от липса 

на кадри. Още в самото начало от 

работодателските организации обявиха, че 

родният пазар на труда може да осигури 200 000 

работни места3, по-късно министърът на 

иновациите растежа Даниел Лорер посочи 

числото 150 0004.  

По данни на Агенцията по заетостта 1543 

работодатели са потърсили услуги за наемане на 

украински бежанци между 24 февруари и 9 май, 

като са внесени 2185 заявки за 8211 свободни 

работни места. АЗ е събрала информация и за 

нагласите на работодателите чрез онлайн 

формуляр, попълнен от 315 фирми. Най-много 

потребности са заявени в областта на 

индустриалните дейности, производството и 

преработвателната промишленост, 

електротехниката, електрониката и автоматиката, 

химичните технологии, хранителните технологии, 

туризма и търговията. 

Агенцията консултира активно и самите бежанци 

от Украйна. По данни към 5 май 2022 г. нейни 

мобилни екипи са посетили 866 локации и са 

консултирали 10 234 лица, а други 2351 са 

попълни специално създаден от АЗ онлайн 

формуляр. Чрез тези канали е установено, че 69% 

от лицата заявяват готовност да започнат работа 

веднага, а 18% в рамките на един до шест месеца. 

Образователният ценз на украинците е 

значително по-висок в сравнение с този на 

бежанците от Близкия изток и Централна Азия, 

което позволява по-разнообразни възможности 

за включване в заетост: 65% от хората докладват, 

че имат висше образование, 32% - средно.  

Прави впечатление - а това се споделя и от 

организациите на терен, че предпочитанието на 

хората е за временна и сезонна заетост, като по 

данни на АЗ 24% от консултираните лица са 

посочили като предпочитание администратор в 

хотелиерството, 22% - камериери, 18% - работник 

4 https://frognews.bg/novini/daniel-lorer-nad-150-000-
zaiavkite-rabotni-mesta-bejantsite-ukraina.html 

https://www.bta.bg/bg/news/economy/227889
https://frognews.bg/novini/daniel-lorer-nad-150-000-zaiavkite-rabotni-mesta-bejantsite-ukraina.html
https://frognews.bg/novini/daniel-lorer-nad-150-000-zaiavkite-rabotni-mesta-bejantsite-ukraina.html
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в заведение за хранене и т.н. Разбира се, това се 

обяснява с неясните дългосрочни планове на 

хората. В същото време обаче, има заявки за 

работа и в редица регулирани професии - тези на 

педагози, инженери, юристи и лекари. Там обаче 

процедурите за признаване на дипломи и 

квалификации са сложни и изискват дълго 

време5.  

Американското посолство в София, заедно с 

фондация ,,Америка за България” и 

Американската търговска камара първи започнаха 

с организацията на кариерни форуми, на които да 

се даде възможност за директна среща между 

украинци и бизнес. Няколко такива форума бяха 

организирани във филмово студио ,,Ню Бояна”, 

както и в Двореца на културата и спорта във Варна. 

Агенция по заетостта също организира подобен 

целенасочен форум на 11 май в София, а 

украинските граждани се насърчени да се 

включват и в редица традиционни трудови борси 

на АЗ. На 19 май 2022 г. ВКБООН, в сътрудничество 

с осем неправителствени организации, 

организира и най-големия подобен форум досега 

в Интер Ескпо Център в София.  

По данни на НАП в периода 24 феруари - 7 април 

трудови договори са подписали 2482 лица.  

Въпреки цялата активност предизвикателства не 

липсват, като сред тях освен колебанията и 

неясните планове на хората, са липсата на умения 

по български език, невъзможността да бъде 

осигурена грижа за децата, тяхното 

местожителство в курорти и др. Затруднения 

съществуват и при регистрацията на трудовите 

договори в НАП, която заради софтуерни 

проблеми през първите седмици трябваше да се 

прави на място.  

Украинската криза отприщи и голяма активност 

сред частния сектор с развити политики за 

корпоративна социална отговорност. Много 

фирми предоставиха щедри дарения, основно на 

                                                           
5 Обсъждат се възможностите за улеснено признаване на 
дипломи за гражданите на Украйна. В този дух е и 
специална препоръка на Европейската комисия от 8 април 

организациите, които работят на терен. Най-

големият център в София – „Отворени врати”, 

управляван от фондация „За доброто”, се 

помещава в сградата на софтуерния университет 

Soft Uni, които предоставиха безвъзмездно офиса 

си за месеци наред. Сред стотиците доброволци в 

центъра има и служители на различни фирми, 

които им позволяват да помагат на място в 

работно време и по този начин подкрепят 

работата на терен. Технологичният бизнес се 

оказа активен и в усилията си да помогне за 

евакуацията на цели компании от Украйна в 

България. Във Варна ICT Cluster, сдружение на 

местните IT фирми, подкрепи създаването на 

информационно бюро за бежанците. 

Образование 

Министерство на образованието и науката, което 

от 2017 г. е създало и прилага нормативна рамка 

за работа с деца бежанци, още през първите дни 

след 24 февруари публикува процедури и 

заявления за записване на украинските деца в 

държавните и общинските училища. Определени 

бяха отговорни служители във всяко регионално 

управление на образованието, създаден беше 

информационен материал с процедурата за 

записване. МОН и ВКБООН организираха на 30-31 

март и среща на всички 28 РУО в страната, на която 

бяха обсъдени оперативни въпроси по 

включването на децата.  

 

2022 г. За признаване на квалификации на лицата, избягали 
от руската инвазия в Украйна, достъпна тук. 

© UNHCR/Dobrin Kashavelov 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)2319&lang=en
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Министър Николай Денков обяви, че 

образователната система има ресурс да приеме 

20 000 деца от Украйна6. Това обаче на този етап 

изглежда малко вероятно, тъй като включването 

им на практика е минимално.  

Основната причина за това е продължаващото 

онлайн обучение, което украинската 

образователна система успява да организира. 

Украинската държава взе решение всички деца да 

завършат учебната 2021/2022 година служебно, за 

което да получат необходимите свидетелства. 

Така огромната част от учениците предпочитат да 

продължат обучението си онлайн, не само заради 

надеждата да се приберат скоро у дома, но и 

поради късния етап на учебната година, който 

трудно ще позволи на новозаписаните деца у нас 

да завършат успешно на български език.  

По данни на МОН от края на април едва около 900 

заявления за записване в детски градини и 

училища са подадени в РУО, като само 200 деца са 

реално записани и посещават занятия.  

Затруднения в този процес се появиха и заради 

допълнителните изисквания, наложени от 

Министерство на здравеопазването поради 

разликата във ваксинационните календари на 

двете държави. За записване в училище децата е 

необходимо да представят резултат от специална 

фекална проба (получаването на резултатите 

отнема две седмици), а за детска градина е 

необходимо представяне на ваксинационен 

паспорт с всички изискуеми ваксини. Тъй като 

мнозина от родителите не разполагат с такива и 

не са склонни да реимунизират децата си, това се 

оказа сериозна пречка.  

Достъпът до детски градини е възпрепятстван и от 

липсата на места в големите градове, както и 

въобще на подобни услуги в курортите, където се 

намират мнозинството бежанци. Затова и основен 

приоритет на ОКС е да се обособят алтернативни 

детски центрове, като за целта се идентифицират 

                                                           
6 https://bntnews.bg/news/obrazovatelnata-ni-sistema-mozhe-
da-poeme-do-20-000-deca-bezhanci-ot-ukraina-
1188461news.html 

пространства и служители, включително от 

украинската общност. Острата необходимост от 

такава грижа, която е важно условие за 

независимостта на възрастните и включването им 

в заетост, пък отключи и по-общия разговор за 

липсата на регулация на родителските 

кооперативи и алтернативните форми за детска 

грижа в България.  

Приоритет пред образователните институции на 

този етап трябва да е изграждането на план за 

действие през летните месеци, който да включва 

образователни мерки за децата, които вече са 

записани - като допълнително обучение по 

български език и подкрепа по отделни предмети, 

и информационна кампания и проактивна 

политика за записване на останалите. Без подобен 

подход рискуваме идния септември да се окажем 

с огромен брой нови ученици, които не владеят 

български език или с хиляди деца, които учат 

дистанционно в Украйна, без никаква връзка с 

нашата система.  

Обучение по български език 

Украинската криза повдигна отново въпроса за 

отговорната институция за обучението на 

български език като чужд за възрастни. На 

практика, такава в страната няма, като нито МОН, 

нито Министерството на труда и социалната 

политика припознават този ангажимент, поради 

което досега бежанците разчитаха изцяло на 

неправителствения сектор за тази интеграционна 

мярка.  

НПО-тата в лицето основно на БЧК и Каритас 

София увеличиха броя на курсовете си, като 

благодарение на финансиране от ВКБООН, БЧК ще 

има възможност да организира езиково обучение 

и извън София. Каритас София от своя страна 

започна и първите си курсове по български език за 

деца. Наред с тези традиционни актьори, към 

които трябва да се причисли и Международната 

организация по миграция, по време на 
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украинската криза изникнаха серия 

доброволчески инициативи.  

Създадени бяха онлайн платформи, в рамките на 

които доброволци обучават бежанци, а по места 

регионални библиотеки, читалища, центрове за 

подкрепа на личностното развитие, детски 

центрове и дори областни администрации 

организираха безплатни курсове по български. На 

някои места напълно безплатно с преподаването 

в тях се заеха университетски преподаватели, 

какъвто е случаят в Благоевград и Югозападния 

университет „Неофит Рилски”.  

 

Здравеопазване 

Здравеопазването без съмнение е една от най-

сложните сфери, тъй като според действащото 

законодателство (чл. 39 от Закона за убежището и 

бежанците) към датата на решението на МС за 

предоставяне на временна закрила, получилите я 

имат право само на спешна медицинска помощ. 

Медицинска грижа по реда на българските 

граждани се полага само на уязвимите лица, които 

според ЗУБ са деца до 18 г., бременните жени, 

самотните родители с ненавършили пълнолетие 

деца, възрастните хора и хората с увреждания, 

тежки здравословни проблеми, психични 

разстройства, жертви на трафик или понесли 

изтезание, изнасилване или други тежки форми на 

насилие. Предизвикателство се оказа оценката 

кой е уязвим, която трудно би могла да бъде 

направена от полицейските служители, 

осъществяващи регистрацията за временна 

закрила. Затова бяха взети мерки за промяна на 

Закона за здравното осигуряване и за приемане на 

Постановление на МС, с което 

здравноосигурителните вноски стават за сметка 

на държавата: за лицата до 18 г. и над 63 г. за 

жените и 65 г. - за мъжете това ще е валидно за 

целия срок на временната закрила, а за лицата 

между 18 г. и 63 г. за жените и 65 г. за мъжете - за 

срок 90 дни от дата на предоставянето на 

временната закрила.  

Още преди тези изменения държавни и общински 

болници, ДКЦ-та и общопрактикуващи лекари и 

специалисти започнаха предоставяне на 

безплатни прегледи и грижа на украинските 

граждани в нужда.  

Наред с всички тези мерки беше дадена 

възможност и за социално подпомагане и 

еднократна помощ от 375 лв. на домакинство.  

Така въпреки огромния мащаб на кризата и 

въпреки годините липсваща национална политика 

и система за интеграция на бежанците, 

правителството се старае да действа бързо и 

ефективно в търсенето на решения. 

Сътрудничеството с неправителствения сектор и 

въвличането на много заинтересовани страни 

отговаря на подходите, утвърдени в 

международен мащаб и в Глобалния договор за 

бежанците. Това дава основания за надежда, че 

ще бъдат изградени механизми, които да се 

използват и в бъдеще и че кризата ще бъде и 

използвана и като възможност за развиване на 

капацитета на институциите за работа с бежанци. 

ВКБООН работи тясно с българското правителство 

и ОКС, като в България от края на април е и 

Координатор на извънредната ситуация, г-н 

Такеши Морияма, който съдейства за създаването 

на планове за действие на национално ниво и 

координира помощта, оказвана от агенциите на 

ООН в страната. ВКБООН ще подкрепи бежанците 

чрез своите партньори от неправителствения 

сектор с дейности за 900 000 долара.  

 
 
 

© UNHCR/Dobrin Kashavelov 
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BG4UA: Има с какво България да е ново начало 
Разговорът с Елина Желева проведе Ваня Иванова, ИЕФЕМ-БАН 

 

Макс Гурвиц е управляващ директор на един от 

инвестиционните фондове за стартиращи 

компании в България – Витоша Венчър Партнърс, 

член на БЕСКО, Асоциацията за български 

стартъпи. Още в деня на обявяване на войната, 

Добромир Иванов от БЕСКО се обажда на Макс 

като човек, който познава много хора в Украйна, 

за съдействие в търсене на начини за евакуация на 

украинци, работещи в български IT компании, за 

което ще получат и подкрепа от правителството. 

Макс споделя с Елина Желева, неговата 

партньорка в живота, а тя предлага да направят 

форма, в която хората да се записват. Той я 

създава и я пускат с пост в LinkedIn. Постът е 

споделен около 30 хил. пъти в рамките на 12 часа 

и събира 3 милиона гледания. Елина разказва: 

„Ние просто не очаквахме такова нещо. И хора от 

Украйна започнаха да се записват вътре и да искат 

евакуация.“  

Вниманието е привлечено не само на украинци, 

но и на хора от България, които започват да звънят 

и да питат как да помогнат. Като един отличен 

организатор Елина разбира, че трябва да се 

направи нова форма и за тях. Така е създадена 

втора форма, в която започват да се записват 

всички хора, които искат да окажат съдействие, 

някои искат да дарят пари, други предлагат 

настаняване, транспорт, време. Така се стига до 

друга неочаквана бройка – 3 хил. регистрирани 

доброволци, „което не сме го очаквали, ние 

мислехме, добре, наши приятели, 50-60 някой 

друг да се закачи, когото не познаваме, 50 - 60 

души да се съберем, ще се организираме някак, 

ще направим работни групи - транспорт, храна, 

посрещане. Събрахме 3 хиляди човека и стана 

весело“. Почти на случаен принцип от групата 

доброволци е сформиран екип, който да 

представлява ядрото на доброволците, това са и 

хората, които са представени на сайта. Към тях след 

време се присъединяват още двама-трима за нуждите 

на най-новите дейности.  

Елина обяснява: „И с този екип създадохме два 

основни процеса, единият беше по евакуацията, 

т.е. как да се насочват хората от Украйна, да им се 

дава адекватна информация, към съответните 

транспорти, гранични пунктове. И другото е да се 

подготвим, като дойдат хора в България, да има 

къде да ги настаняваме.“ И започват 

организацията на доброволческата база данни, 

като обединяват всички, които могат да осигурят 

транспорт, всички, които могат да осигурят 

настаняване, екселски таблици, за да може лесно 

да се търси, да се отбелязва, когато някой отива да 

транспортира. Създава се  един мини кол център, 

който, от едната страна гледа заявките от 

украинци, а от друга – предлаганото от 

доброволци.  

В същото време започват разговор с група IT 

специалисти, които искат да направят платформа, 

в която украинците, като в one-stop shop, да могат 

да влязат и да търсят информация за настаняване, 

транспорт, каквото им трябва. Така два екипа 

започват да работят паралелно, единият 

разработва платформата, а другият работи по 

евакуация, настаняване, като в един момент 30 

доброволци работят заедно в един кол център A 

Data Pro, който им предоставя място. Скоро, IT 

екипът започва да обсъжда с Оперативната 

координационна група в МС да се използва 

тяхната платформа като част от създадената по-

късно официална платформа - 

www.ukraine.gov.bg: „Имаше голяма 

приемственост от страна на правителството, но и 

проактивност от наша страна, защото ние през 

цялото време знаехме, че това, което правим, ще 

го правим, докато се налага, но трябва да стане 

част от официалния канал. Ние виждахме във 

времето как започват да се появяват фейсбук 

групи за настаняване, в един момент може би на 
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втората седмица се появи и друга платформа, 

НПО-тата започнаха да вършат същото. А за 

бежанците това е объркващо, защото те не знаят 

на кого да вярват и към коя платформа да се 

обърнат. В началото, когато е криза, е нормално 

дори да има и десет канала, но ние знаехме, че в 

един момент всички е добре да се влеем в един. 

Хубаво е, че правителството прие да го интегрира, 

не само IT решението, но и всичко, което бяхме 

създали като процеси в кол центъра, защото ние 

си бяхме разработили цяла система, скриптове, 

процес на онбординг на хора, които идват в кол 

центъра да работят, така че имаше няколко 

фактора, за да се наредят нещата“.  

Част от доброволците работят онлайн, защото 

документите, които им трябват, са в облак, 

трябват им само телефон, имейл и достъп до 

компютър, друга част са физически в кол центъра 

в офиса на A Data Pro. Някои доброволци въобще 

не живеят в София, други имат възможност да 

отделят 2-3 часа на ден. Елина разказва: „Никога 

не сме имали изискване да са на място, но много 

от тях избраха да са физически заедно, което 

понякога помага, не само за организацията, но и 

чисто емоционално да имаш хора около себе си, 

защото да работиш в кол център в тази ситуация, 

е много, много тежко. Tи спасяваш хора, работиш 

с човешки съдби, натоварването е изключително 

голямо, и там имаше хора, които за два дни просто 

прегарят.“ 

Как се преодолява това напрежение и какво ги 

води напред, какви умения са нужни в такава 

ситуация, Елина обяснява за тях с Макс по следния 

начин: „Ние сме предприемачи по душа, по 

призвание. Аз от седем години управлявам 

собствена компания, да решаваш проблеми на 

ежедневна база, е нещо, което, когато имаш 

собствен бизнес, се научаваш. Много често не 

виждаш много добре как ще се развият нещата, не 

знаеш дали ще имаш успех, ти просто се надяваш 

да сполучиш, но ги гледаш нещата ден за ден, 

просто се опитваш в дадения ден да решиш 

проблема, който е най-адекватен и имаш някаква 

такава много далечна визия, че помагаш на 

някаква група хора. Има ги организаторските 

способности. Има доза късмет в цялото нещо, 

случихме и на много добър основен екип, въпреки 

че случайно събрахме тези хора, те също имат 

много силни организаторски способности. Имаме 

добра мрежа, това също помага, защото някой 

път, ако нещо не ти стига, обаждаш се и има кой 

да ти помогне“.  

 

Много интересна е личната история и мотивация 

и на двамата главни герои в тази история, която те 

започват сами да осъзнават и обсъждат помежду 

си, когато журналисти ги питат какво ги е накарало 

да направят всичко това: „При Макс нещата са 

много интересни, защото той не е от България, той 

е, както сам казва, ‚българин по избор”. От 10 

години живее тук и е избрал това място, но след 

България, мястото, където е прекарал най-много 

време и професионално е бил ангажиран, през 

последните няколко години, е Украйна - страшно 

много конференции, стартъп събития, обучения, 

инвестиции, 43 пъти е ходил в Украйна през 

последните години, миналата година правиха 

обиколка, като роудшоу с негови колеги из цялата 

Украйна и се срещаха със стартъпи във всичките 

градове, някои от които сега са разрушени. Той е 

свързан с Украйна по този професионален начин. 

Аз съм била в Украйна два или три пъти, не помня, 

заедно с Макс сме били на професионални 

събития, срещи с предприемачи. Но аз идвам от 

семейство на бежанци, моята прабаба точно 

преди 100 години, тя е била на 12, със сестра й, 

която е била на 17 и майка им, доста подобна 

история като на всичките украински жени с децата 

си, които идват сега и се чудят накъде да поемат. 

Прабаба ми идва от Гърция по едно споразумение 

след войните за обмен на етнически групи, имаме 

ги документите вкъщи, плюс това аз прабаба ми си 
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я спомням. Аз съм израснала с това какво значи да 

построиш нов живот, да поставиш ново начало на 

изцяло ново място и то сама жена с две деца“. 

Впечатляваща и силно въздействаща е тази 

работеща формула – предприемачески и 

организационни умения, силен основен екип, 

добра мрежа с разнообразие от умения и опит, 

лична и професионална връзка с историята на 

хората и страната в нужда. Но какво прави екипът, 

след като се случва предаването на щафетата на 

официалната държавна платформа. Екипът с 

Елина и Макс остават активни седмица след това, 

за да са сигурни, че всичките започнати от тях 

случаи са доведени до решение. След това 

решават да стартират дарителска кампания, 

голяма част от хората, които се регистрират на 

платформата за доброволци, реално са казали, че 

биха искали да дарят пари: „И стартирахме 

дарителска кампания, всъщност това е едно от 

нещата, които правим в момента, много активно 

работим по него, голямата ни цел е 1 млн. лева, но 

работим на микро цели, първата беше 250 хил., 

която събрахме, сега работим по втората цел, 

която е 500 хил. лева. Работим с Фондация BCause, 

която е нашият партньор по дарителството, 

мениджър на цялата кампания. Създават и има 

малък изследователски екип с помощта на 

Фондация „Америка за България“. Финансирахме 

двама човека, които да правят изследване какви 

са най-належащите нужди, непокрити от други 

неправителствени организации или от държавата, 

или от други инициативи, неформални, 

граждански, за да можем да инвестираме именно 

там“.  

Изследването им показва, че най-голямата и 

незадоволена нужда е детската грижа, детски 

занимални, детски центрове, за децата, които 

реално стоят в апартаменти и хотелски стаи, 

заедно с родителите си, изложени на 

непрестанните разговори и тревоги за войната, 

едновременно с това се намират в напълно нова 

за тях среда и нямат къде да отидат. Така на 6 

април стартира конкурсът НОВО НАЧАЛО с 

обявяването на отворена покана за набиране на 

проектни предложения с фокус детска грижа и 

образователни дейности за деца от Украйна. 

Екипът в същото време работи и по 

разработването на български прототип на такъв 

център за деца. „Една IT компания ще ни 

предостави безплатно цял етаж, с част от 

средствата ще можем да наемем украински 

учители, които да занимават децата, най-вероятно 

ще направим кът за майки, оборудван с компютри, 

ако им се наложи да отидат на видео интервю и 

т.н., защото целта е, от една страна, да помогнем 

на децата и да ги извадим от това ежедневие, 

което не трябва да е ежедневието на никое дете, 

но, от друга страна, да освободим малко време и 

ресурс на майките, защото те са основно майки, да 

се погрижат за себе си, да започнат да си търсят 

работа, да помислят за следващите стъпки“. 

Доброволческата общност продължава да се 

развива и да работи активно в платформа Discord. 

Доброволците в нея се самооргнизират, има 

различни канали, където общуват и случват 

различни акции. Относно мащаба и размаха на 

доброволческата съпричастност  Елина споделя 

„нямаше кътче в България, където да не можеше 

да настаним. Самите бежанци избират големите 

градове Варна основно, София като втора 

локация“. 

Импулсът, който започват Елина Желева и Макс 

Гуртвиц, грее с яркостта и мащаба си, а това, което 

остава да топли след такава среща, са и финалните 

думи на Елина: „За България положителното е, че 

се изграждат някакви процеси, които не ги е 

имало, които се надяваме да останат както на 

държавно ниво, така и в гражданското общество“. 

 

Повече за дейността може да се намери на 
следните линкове: 
 
https://www.bg4ua.com/  
 
https://www.bcause.bg/daritelstvo/news-
giving/805-novo-nachalo-finansira-dva-proekta-
konkursat-prodalzhava-do-4-may.html 

 

https://www.bg4ua.com/
https://www.bcause.bg/daritelstvo/news-giving/805-novo-nachalo-finansira-dva-proekta-konkursat-prodalzhava-do-4-may.html
https://www.bcause.bg/daritelstvo/news-giving/805-novo-nachalo-finansira-dva-proekta-konkursat-prodalzhava-do-4-may.html
https://www.bcause.bg/daritelstvo/news-giving/805-novo-nachalo-finansira-dva-proekta-konkursat-prodalzhava-do-4-may.html


 

 

28 

 

Бежанците: днес и утре 

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 10(01)/2022 

Николай Стефанов, ръководител на Центъра за съдействие на 

бежанци от Украйна – Варна: 

Не сме оставили нито един човек на улицата 
Интервюто направи Ваня Иванова, ИЕФЕМ-БАН, 

7 април 2022 г. 

 

Как започна цялата инициатива? На коя дата? 

Кой я стартира? 

Колкото и да е невероятно, самото начало аз съм 

го пропуснал, тъй като бях болен. Два-три дни 

след началото на войната са започнали първите 

сигнали, че се очакват хора да посетят техни 

близки и познати тук. Първите, които получиха 

тази информация, са фондация „Украински дом“: 

те са една бакалийка, където хора даряват на 

украинци без възможности различни неща, още 

преди войната. Тези хора получиха първите 

сигнали и започнаха да търсят варианти какво да 

правят и как да помогнат. Когато ситуацията 

започва да се разраства, те търсят помощ, от 

общината не получават и се обръщат към 

областния управител. Няколко човека заедно с 

областния управител идват да говорят с 

ръководството на спортната зала, за да им 

предоставят помещение, което се случва на 2 

март.  Така на 3 март областният управител ме 

помоли да координирам работа за два-три часа, 

да наместим работния процес, така да се каже ,и 

да си ходя да си гледам задачите, и така повече от 

40 дни вече.   

 

И как се случи координирането на работния 

процес? 

Тръгнахме като снежна топка, бяхме първо трима-

четирима души, които завъртяхме по десет 

телефона. Ежеминутно, ежечасно, ежедневно 

мълвата се разпростираше, хора започнаха да 

идват, едни да търсят помощ, други да предлагат 

помощ, и ние трябваше да направим тук една 

много добра колаборация между тези 

информации и да ги съберем в едно, и да 

започнем да подреждаме, и това цялото нещо на 

крак и на едни хвърчащи тефтери. И когато вече то 

стана по-широко и мащабно, започнахме да 

призоваваме и за доброволци. Те самите хора, 

които идват и виждат за какво става дума, тръгват 

да звънят телефони и много бързо вълната от 

добрина заля града и започнаха да идват всякакви 

хора. Някои предлагаха къща, за да се настани 

семейство, други даваха свободна стая в 

жилището си и казваха, че могат да вземат майка 

с две деца, и така, от уста на уста. Нямахме в 

началото нито медии, нито гласност, никой не 

знаеше за проблема. Началото беше трудно, 

защото, когато сме шепа хора, няма на кого да 

оставиш, а и не можеш да си тръгнеш, не може да 

минеш покрай деца, които чакат, да им кажеш 

„сега затваряме, елате утре сутринта в 9 часа“. 

Имахме едни 48 часа, в които буквално не си 

бяхме тръгвали от тук. Докато звъннеш на някой, 

той да си уреди неговите смени, за да дойде утре 

да поеме, и да направим някакво ядро от 5-6 

човека, които да се въртим на по 13-14 часа смени, 

за да може все пак да почиваме и да сме 

адекватни. И така започна всичко. 

Било е много напрегнато, а много ли бяха хората 

още в самото начало или се увеличиха 

постепенно? 

От 3-ти до 7-8-ми посрещахме от по 50 до 100 

човека на ден и толкова на нощ, и от към 10-ти, 

фото: Център за съдействие на бежанци от Украйна 
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като започнаха автобусите, станаха по 500 човека, 

пикът вече на 15-ти март беше от по 1000 души, 

представяте ли си? 1000 души, когато няма още 

система, няма сайт, държавата няма идея какво ги 

правим, няма хотелиери, които да знаят, че ще 

получават пари и ще отворят. А докато се подготви 

един зазимен хотел - да се стопли и да се изчисти, 

да се наеме персонал, да се осигури храна, минава 

една седмица минимум. И започнахме, отворихме 

хотели с желание на собствениците и с помощта, 

наша, на доброволците. Отиваме в Метро, 

купуваме метли, чували, гъби, препарати, отиваме 

в студения хотел и започваме да го чистим. От 

сутринта до вечерта сме готови. Идват тук 

украинците, настаняваме ги, подават ръка, 

започват да чистят и те самите. Две-три майки в 

най-топлото помещение приспиват децата, и 

започват да чистят и заедно за около 24 часа 

отваряме хотел, който с целия персонал не можем 

да отворим за една седмица. Това е реална 

ситуация. Правихме някакви страшни чудеса. И не 

сме оставили нито един човек на улицата, което е 

най-голямото ни постижение всъщност и не само 

това, но не сме оставили нито едно домашно 

животно. Всички тези хора, ако от 100 човека 60 са 

деца, всяко второ е с домашен любимец. А да 

намериш хотел, който да пуска и домашни 

любимци, не стига, че децата сами по себе си са 

потенциално опасни да рисуват по стените, да 

изцапат мебелите и т.н. Да ги вземат и с домашни 

любимци беше страхотно предизвикателство. И 

на фона на всичко това се променяше и 

информацията от държавата, защото за първи път 

се сблъскваше с такъв проблем, не знаеше как да 

реагира. И първо беше „хайде да платим на всички 

безусловно“, добре, след това „40 лв. с ДДС“, след 

няколко дни „40 лв. без ДДС“. Добре, „обаче няма 

да е безусловно, ще е само за тези, които са в 

туристически обекти“. В този момент идват едни 

десетки хора, които са пуснали бежанци в 

домовете си и в разни летни вили и допълнителни 

апартаменти и казват „какво правим сега, нас тази 

мярка не ни хваща“, „ами, да, не ви хваща“. След 

това казаха, че мярката ще е само за регистрирани 

бежанци. По това време ДАБ и полицията 

регистрираха по 1 човек на един час, а ние вече 

имахме десетки хиляди хора тук, които нямаше 

как да ги регистрираме. Променяха се постоянно 

условията. И в тази неяснота, ние стоим на първа 

линия и не знаем колко човека ще дойдат, един 

автобус, 10 или 20 автобуса, къде ще ги настаним. 

Местата свършваха постоянно, имахме вечери, в 

които изчерпвахме капацитета, но идват хора, 

стоят във фоайето. Чакаме, сутринта се обажда 

един хотел, готов съм, тръгваме да настаняваме. 

Такива инфарктни ситуации много пъти сме имали 

и целият този стрес, в комбинация, че тези хора 

при тебе са дошли по някакъв начин и те гледат в 

очите, в ръцете и чакат от тебе решение, направо 

е смазващо. И се чувстваш безпомощен, няма на 

кого да звъннеш, не можеш да ги оставиш на 

улицата, значи от 3-ти до 15-ти беше най-тежкият 

период. След това горе-долу знаехме какво да 

очакваме, имахме информация от КПП-та какви 

автобуси, какви влакове идват, макар и неточна, 

идваше някаква информация и от държавата какво 

се очаква да се случи. Постепенно нещата 

започнаха да си идват на мястото, не знам на коя 

дата се включиха полицията, пожарната, 10 човека 

от общината, 12 човека от областна управа и вече 

направихме един екип от 50-60 човека, плюс още 

толкова доброволци, и нещата тръгнаха. До 

момента са минала около 220-230 доброволци 

през нас, които са активно участвали и работили. 

 

А как протичаше самата регистрация? 

На петия ден ми стана ясно, че на едни хвърчащи 

бележки, на които пишем имена и хотели, този 

вариант няма как да просъществува и си дадох 

фото: Център за съдействие на бежанци от Украйна 
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сметка, че трябва да си направим някакъв софтуер. 

Първо беше една екселска таблица на компютър, 

но звъннахме и помолихме IT-та да ни направят 

някакъв много елементарен софтуер, който е 

качен в облак, за да може няколко човека 

едновременно да работят от телефоните си и 

таблетите си, за да имаме някаква статистика, 

колко души са дошли при нас, къде сме ги пратили 

и така. Това постепенно всеки ден го развивахме, 

добавяйки допълнителна информация от 

практиката. И това впоследствие стана нещо като 

база данни, като основа на това, което прави 

държавата. Ние го предоставяхме като готов 

работещ вариант и те стъпиха на това, за да си 

направят реално тяхната регистрационна форма. 

Така наречената регистрация е чисто наша 

инициатива за нас, за нашата статистика. В един 

момент на мен ми беше ясно, като дойде време 

да се плаща на тези хотели, може би тази 

информация ще трябва да я предоставим, защото 

хотелите през тяхната система удостоверяват кой 

кога как е дошъл, регистриран, настанен, 

напуснал, но предположих, че тъй като не е 

нормална ситуация, туристите няма да си платят 

като тръгнат, най-вероятно ще се изисква и от нас, 

тази информация да я сверим, за достоверност, 

затова започнахме да я водим много стриктно тази 

статистика. В последствие се оказа, че тя е много 

полезна, че различни институции започнаха да ни 

питат примерно колко човека имаме от кой град, 

колко от тях каква професия имат, колко от тях 

биха искали да започнат работа. И реално тази 

база данни се оказа много добро решение, което 

сме измислили.  

 

А трудно ли Ви беше да убеждавате хотелите да 

настанявате хора в тях? 

Много трудно беше. Вижте сега другата гледна 

точка: имате хотел, 100 стаи, за 200 човека, трябва 

да наемете минимум 10-15 човека персонал, това 

са 15 000 лв., ще имате 10 000 лв. ток, защото март 

месец беше много студен, тези хора - 200 човека 

да ядат 3 пъти на ден са още едни 50 хил. лева, 

грубо казано, нали? Т.е., вие, за да напълните тези 

100 стаи с бежанци, ще започнете с 70-80 000 лв. 

този месец разходи. Кой има такава възможност 

да го направи благотворително? С много 

убеждения, че няма как да не се плати, ще се плати 

по някакъв начин. Но им го казва кой? Някакъв 

доброволец в някакъв център. На базата на 

някаква такава добра дума, кой би инвестира 50-

100 хил. лева и да чака после евентуално някой да 

му ги възстанови? 

Тогава какво Ви даваше вяра на Вас самия, че това 

ще се получи? 

Ами, бях убеден, че няма как по друг начин да се 

случат нещата. Това не може да остане на ниво 

доброволци и ентусиасти и хора, които да решат 

такъв европейски проблем, той не е проблем на 

община Варна, нито е проблем на държавата 

България, това е общоевропейски проблем. Аз 

получавах информация, че в Полша вече има 

примерно, половин милион, в Румъния още, 

милиони хора, които вече заливат Европа. И няма 

как 100 човека да ги приберем по къщите си и да 

им покрием разходите. Беше ясно и беше въпрос 

на време да се вземе някакво решение. Освен 

това, тъй като съм и регионален координатор на 

„Продължаваме промяната”, имам и кого да 

питам и получавах потвърждение, че се работи за 

решение. Въпросът беше да не се променя 

информацията, през 2-3-5 дни, което тук 

вселяваше смут и хората започваха да звънят и да 

питат. Превърнахме се в институция, хотелиерите 

искат да регистрират свободния си хотел в нашата 

система, а не в националната. Казват, че искат да 

са сигурни, че го има в нашия компютър и ни питат 

за всичко. И препредаваме вече и опита си. Идват 

хора от Балчик, които искат да отворят такъв 
фото: Център за съдействие на 

бежанци от Украйна 
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център. Искат да им кажем какво да направят, да 

споделим софтуер, да ги каним на обучения. Ние 

им обясняваме, че нищо не им трябва, казваме 

им: „Отваряйте и започвайте работа, работата ще 

ви научи сама“. 

А има ли и други центрове вече отворени? 

Да, има, в Бургас, аз лично призовавах в Бургас да 

се задействат, тъй като там е най-голямата леглова 

база в България. Имат 200 хил. легла в Слънчев 

бряг. Украинското консулството е в Бургас.  

А каква е динамиката в престоя на хората в 

хотелите, като цяло?  

Огромна динамика има, много проблеми. Първо, 

част от украинците лъжат, те казват ние имаме 

нужда от настаняване, добре, приготвили сме 

хотел, намерили сме транспорт, завели сме ги, 

настанили сме ги, настаняват се вечерта, хапват, 

къпят се и на другия ден стават и заминават. Те са 

имали през цялото време идея, че пътуват транзит 

през България за Гърция, Германия, Турция, но не 

ни казват и понеже са пътували 18-20-30 часа, 

използват възможността да рестартират и да си 

продължат по пътя. Това обаче за нас е голям 

проблем, тъй като аз ги настанявам с идеята, че те 

ще стоят, хотелиерът казва: чакай сега, ти ми ги 

докара в 2 часа през нощта, в 6 часа си вече бяха 

заминали, направили са ми цялата стая на нищо, 

сменям чаршафи, чистя, подсушавам, зареждам, 

поръчал съм храна, трябва да я изхвърля, кой ще 

ми ги плати тези разходи. Второ, към днешна дата 

имам следния проблем: всеки един от тях, който 

има ЛНЧ, той става с права, които имаме аз и вие, 

той може да реши, че напуска този хотел и се 

настанява в съседния. И никой нищо не може да 

му каже. Това не минава през нас, което поражда 

следния проблем: всичките бази, които са 1-2-3 

звезди, хората, които са настанени там, ние ги 

настаняваме сега, те не знаят още къде се 

намират, но ден-два се ослушват, контактуват 

помежду си, имат общи групи и чуват, че в 

съседство има 4-5-звезден хотел на същите 

условия, отиват на рецепцията, питат за стаи и се 

местят. Хората от новия хотел няма как да знаят, 

че се местят от друг хотел, хората от стария хотел 

са недоволни, защото им се изпразва хотелът, те 

са взели персонал, храна, затопляне. От всички по-

малко категоризирани обекти хората се местят 

към по-високата категория и този процес ние не го 

контролираме, не можем да го спрем, не му 

влияем по никакъв начин, но се създава страхотен 

смут.  

 

И според Вас хотелиерите още колко биха 

издържали това, защото то е наистина голямо 

напрежение за всички с тази неяснота? 

Още не е минало дори първото плащане, то 

трябва да се състои между 6 и 11 април, да видим, 

но да кажем, че няма какво да стане, то, ако не се 

състои, ще стане страшна война, ясно е, че ще 

платят. Тук вече ги разделяме на две, даже на три. 

Една част от базите са държавни, те са по-ниско 

категоризираните, те такива пари и през сезона не 

могат да видят, защото за една майка с две деца 

те вземат 120 лв., каквито и разходи да имат, 

повече от 40-50 лв., за нощувка и изхранване 

нямат, т.е. на стая им остават 60-70 лв. Така че част 

от базите ще са щастливи, колкото и да останат 

тези украинци при тях. Другата част обаче, които 

са с хубавите бази, 4-5 звездните хотели, тези 

пари, които ще ги вземат за един месец от 

украинците, ще си ги вземат в една вечер от 

сезона. Те ще искат да освободим техните бази и 

с право. Има няколко хода, единият е да ги 

прехвърлим в зимните курорти, или в други бази. 

В момента държавата мисли по този въпрос. 

Третият е да се заселват в някакви местности, в 

които има условия, а пък няма хора. Чакаме да го 

измислят на национално ниво, така или иначе е 
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ясно, че нещата са в процес, и всеки ден има нещо 

ново, и се променя ситуацията, и ние се  

нагаждаме. Аз съм убеден сега, че като мине 

първото плащане, ще се явят доста желаещи, 

които не вярват, които аз ги убеждавах, че ще се 

случат нещата и са се подготвили, и само чакат да 

мине първото плащане, да видят, че всичко е 

наред, и ще се наредят тук на опашка, за да си 

предлагат базите. Така че вече не го мислим, вече 

проблеми нямаме, беше в началото.  

Има ли търсене на квартири от хората? Дали 

някои украинци мислят за по-дълготрайно 

установяване, въпреки че това е комплексна 

ситуация и е трудно да се предвиди? 

Има украинци, които също бягат от войната, но те 

са с възможности, ние не помагаме на тях, те сами 

се оправят. Във Варна ние сме 300 хил. човека, 

имаме 35 хиляди украинци, от които 11 хиляди са 

на помощи, т.е. има едни 25 хиляди вече, които са 

по-скоро като туристи. Другата група украинци са 

тези, на които днес им е паднала бомба на 11 етаж 

на блока, жената си е грабнала малкото и 

голямото дете и идва в центъра с дрехите на гърба 

си. Тази жена няма нито къде да спи, нито какво 

да яде, нито какво да облече, това са хората, които 

са при нас, настанили сме ги. Голяма част от тези 

хора имат желание да работят. Тъй като повечето 

са майки с деца, за да започнат работа, трябва 

децата им да са на градина и на училище, и цялата 

им документация да е в ред. 

А усеща ли се нуждата от курсове по български 

език? 

Има курсове, но не това е решението, поне според 

мен, много време ще отнеме и няма да има време 

да ги научим на български език, за да се влеят в 

нашата система. Аз съм предложил решение, 

което вече локално работи. Събирам 5 хотела, 

които са в близост, в които има най-много хора, в 

Златни пясъци, в един от най-големите хотели, 

взехме три помещения, в които да има интернет. 

Събрахме всички украинци и им предоставихме 

тези помещения, едно за ясла, друго за детска 

градина, трето за училище. По две жени дежурят 

и децата учат, занимават се. Предоставяме 

медицинско лице. Украинска образователна 

система все още работи онлайн. На таблети, 

компютри, големите сядат онлайн, учат, малките 

ги занимават. Така освобождаваме 1000 майки, 

които да могат да започнат да работят в рамките 

на същите хотелски комплекси, за да се избегне 

пътуване и повече усложнения. Така те самите ще 

имат самочувствие и ще им минава по-бързо 

времето, работейки, а не да стоят в една хотелска 

стая и да се чудят какво се е случило с мъжете им.  

 

Това, че изпробвате решения и после казвате 

какви резултати дават, е много ценно, има пряка 

връзка с националното ниво, с каква цел беше 

визитата на Кирил Петков, други посещения 

имали ли сте? 

Неговата визита беше с цел да види как работим и 

да ни поздрави, разходи се до КПП-та, за да види 

там какво се случва, след това дойде вице-

премиерът Калина Константинова с неин екип, за 

да види как работим, отидоха до Бургас. Редовно 

сме посещавани от различни институции и 

политици, общо взето, който се е поинтересувал, 

съм му обърнал внимание и съм му обяснил какво 

правим и как го правим. Може да не е най-

добрият вариант, но се справяме с това, с което 

разполагаме.  

А транспортът, който осигурявате, другите 

услуги, всичко това дарения ли са? 

Голяма част да, разполагаме с два буса на 

общината, два на полицията, един на военните, 

това всичко е постигнато с времето, с молби. В 

началото бяхме доброволци с колите си и чакахме 

дарения. Идва някой, пуска 100 лв., отиваме да 
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заредим една кола, тази кола започва да извозва 

хората, така започнахме, докато го направихме 

малко по-мащабно и по-професионално. 

Споменахте Гърция, Германия, Турция, от 

историите, които стигат до Вас, защо ги 

привличат тези дестинации? 

Основно това са места, на които имат познати, 

роднини, тези, които нямат, остават в България 

поради простата причина, че са относително 

близо до Украйна и бързо могат да се върнат 

сухопътно, може би културата и битието ни също 

са сродни. А и честно казано, докато в Румъния и 

Полша има палаткови лагери, тук все още такива 

няма, т.е. условията, които им предоставяме, не са 

никак лоши. Тези, които заминават, не го правят, 

защото в Германия ще ги посрещнат много по-

добре от тука, а отиват там при познат, роднина. 

Има много групи, в които те си обменят 

информация и общо взето от тях знам, че при нас 

условията са повече от добри в сравнение с всички 

останали. Защото в Германия, ако отидат, да, там, 

може би получават по-добро настаняване, но пък 

веднага те задължават да започваш да учиш 

немски, има някакви рестрикции, не е такава 

свободно, както е при нас. Ние в крайна сметка 

нищо не искаме от тях, нямаме нито едно условие.  

Много организации изтъкват и същността на 

психологическата подкрепа и психологичната 

помощ, Вие от прекия си досег какво бихте 

казали? 

Има нужда, да, повечето са с паник атаки, с друг 

вид психични разстройства, леки, тежки. За 

щастие, имаме хора от фирми, болници, аптеки, 

частни лекари, всякакъв вид помощ, ние се 

опитваме да я систематизираме и да я съберем на 

едно място, и общо взето, който от каквото има 

нужда безплатно я получава. От самото начало 

още преди да стане ясно, че могат да използват 

нашата здравна система като един здравно 

осигурен българин, трите най-големи болници в 

града дойдоха и казаха, че ще извършват 

медицински услуги за украински граждани, 

влезли след 24 февруари в страната, без да искат 

нищо от тях. И всеки дойде и предложи някакви 

услуги, и реално от самото начало сме ги покрили 

всичките им такива нужди, една жена щеше да 

роди буквално тук при нас в залата, имаме 

починал в болница, имаме хора с операции, с 

нужда от лекарства, да се закарат от тук в болници, 

частни случаи буквално всекидневно ни заливат.  

 

Кажете малко и за самите доброволци? 

Най-различни хора сме се събрали тук, и аз реално 

на част от тях имената дори не знам, въпреки че 

сме тук рамо до рамо, колко време, особено тези 

от нощната смяна. Днес пазачът ме пита къде 

отивам, понеже не си нося баджа вече, загубих го, 

не знам къде е. Човекът не ме познава и не ме 

пусна да вляза в центъра, толкова много вече 

доброволци се извъртяха, че дори не се 

разпознаваме. Тук в центъра видях много голяма 

вълна на съпричастност. Видях хора, които имат 

скромни възможности и дават много от себе си. 

Идва жена, която гледа сама дете, в апартамент в 

две стаи, в които едната стая е освободила, за да 

приеме в другата майка с дете да й помогне. Това 

само ни обнадеждава, че човечността я има у 

хората и наистина трябва да се говори за нея, за 

да предизвиква още добрина. Да, ще има и хейт, 

все ще се намери някой да капне една капка 

катран в кацата с меда, то е ясно, но като цяло сме 

добри и състрадателни хора. 

Г-н Стефанов, благодарим Ви за отдадената 

работа и отделеното време да споделите с 

читателите на академичния бюлетин за 

ситуацията във Варна. 
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Н. Л. Нарасимха Рао, представител на ВКБООН в България: 

Глобаната солидарност е в основата на закрилата на бежанците 
Интервюто води и преведе Ваня Иванова, ИЕФЕМ - БАН 

 

 

Г-н Рао, благодарим за възможността да 
осъществим така чаканото интервю с Вас за 
академичния бюлетин. Бихте ли първо се 
представили с няколко думи и казали какви бяха 
първите Ви впечатления, като започнахте 
работа в България. 

Благодаря Ви много за това интервю. За нас е 
важно да общуваме добре с академичните среди, 
медиите, мозъчните тръстове, интелектуалците, 
важно е да имаме тази връзка, да поддържаме 
дискусия за това кои са правилните политики 
спрямо бежанците, така че съм Ви много 
благодарен, че поехте тази инициатива и 
дойдохте да разговаряте с мен днес. 

Започнах да работя за ВКБООН преди около 28 
години, веднага след университета, първата ми 
работа беше във ВКБООН. Работил съм в почти 10 
държави и съм щастлив, че сега съм в България. 
Запознат съм с работата в Азия, Африка и Европа; 
преди да дойда тук, бях в Косово за около 4 
години, като се грижихме за положението на 
разселените хора от войната между Косово и 
Сърбия през 1999 г. Така че се радвах да се върна 
в регион, който познавам. В една съвсем нова 
страна трябва да се учиш от нулата, в този смисъл 
имах известна представа за Западните Балкани и 
малко за България, всъщност идвах на лично 
пътуване тук, преди да започна работа. 
Впечатлението беше, разбира се, красивата 
природа, бях толкова изненадан да видя 

зеленината във вашия град, особено в София, 
зелените гори, които в много страни изчезват. По 
отношение на бежанците, ВКБООН работи от 
много дълго време в България, от 1993 г. насам, в 
тясно сътрудничество с различни държавни 
институции, неправителствени организации и 
други партньори за изграждането на системата на 
убежище в страната. През 2014-2015 г. 
пристигналите бежанци от Близкия изток и Азия 
допринесоха със създаването на опит как страната 
да се справя с такъв вид кризи, така през годините 
България e изградила правна рамка, 
институционален капацитет, както и практически 
опит как да се справя с внезапното пристигане на 
голям брой хора. Така че, по мое лично мнение, 
правителствата трупат опит в изпълняване на 
международните и националните си ангажименти 
по отношение на закрилата на бежанците. Има 
някои въпроси, които продължавам да поставям 
на съответните органи, но като цяло беше много 
положително да видя как се справя България: 1) 
като член на ЕС; 2) като външна граница на ЕС и 
граничеща с държави като Турция, която е 
приютила голям брой бежанци на своята 
територия; и 3) като икономика, която не е толкова 
силна, колкото другите държави в ЕС. Така че с 
всички тези трудности страната се справя много 
добре, това бяха първите ми впечатления. 

Какви приоритети си поставихте на базата на 
тези първи наблюдения, които очертахте? 
Периодът съвпадна с началото на пандемията 
от COVID-19 и това вече го направи 
допълнително предизвикателен? 

COVID-19 засегна всички нас и това беше труден 
период, броят на търсещите закрила 
първоначално намаля, но от средата на 2020 г. се 
увеличи отново. Всички хора, които бяха 
задържани в центровете на МВР, първо бяха 
поставени под карантина за 14 дни, така че бяха 
необходими от две до четири седмици преди да 
започне процесът на предоставяне на 
международна закрила, така че това беше наше 
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притеснение. Второто предизвикателство, което 
имахме, беше търсещите закрила да се 
ваксинират, защото хората имаха опасения. 
Имаше гореща телефонна линия, на която хората 
да се обаждат и да изясняват въпроси, свързани с 
пандемията, координирана от Българския Червен 
кръст. Те се интересуваха с какво помага 
държавата, какво е налично и какво не е налично, 
а правителството предостави възможност за 
ваксинация, така че който искаше, беше 
ваксиниран. Излязохме от тази криза и се 
надяваме, че няма да се върнем в нея отново. 

Бихте ли ни дали няколко примера за широкия 
спектър от дейности и работа, с които сте се 
сблъсквали в други страни и контексти от 
Вашата работа? 

Много е интересно самото излагане на широк 
спектър от различни контексти, работил съм в 
градски условия на изток, но в различна среда, 
както и в условия на масово разселване, като 
например в Южен Судан, а също и в условия на 
вътрешно разселване, като например в 
Северозападна Сирия, имал съм възможност да се 
запозная с различни видове системи. Когато 
говорим за градски ситуации, каквато е ситуацията 
и в България, където се предоставя статут на 
базата на индивидуални молби и процес на 
тяхното разглеждане, всеки има право да потърси 
международна закрила, основанията, за която 
трябва да се изяснят, като се проучи личната 
история на преследване на лицето. Това се случва 
в много други държави, преди сирийската криза 
Турция имаше подобна система, Индия също, а 
много държави в Европа също имат такива 
системи. Разликата между България и други 
страни е в това дали ВКБООН играе много активна 
роля в предоставянето на закрила и в защитата на 
статута на тези хора. Тъй като някои правителства 
се провалят в поемането на активна роля, те молят 
ВКБООН да я поеме. Когато става въпрос за 
Европа, особено за държавите-членки на ЕС, 
ситуацията е по-различна. Правителствата 
защитават и подпомагат бежанците и основната 
отговорност е на държавите, така че тук 
правителствата поемат водещата роля, а нашата е 
да ги подкрепяме да изпълняват задълженията си. 
Това, което правим, е да проверим дали 
законодателството отговаря на стандартите и ако 

има пропуски, да им обърнем внимание, да видим 
дали има достатъчно институции, които работят в 
областта, дали институциите имат съответния 
мандат и капацитет, и ако капацитетът е проблем, 
да използваме опита на други държави и да 
кажем, че трябва да се направи това и това, за да 
се отговори на стандартите. Така че това е фокусът 
в България, наричаме този вид операции 
застъпнически. Ако има някакви пропуски, които 
виждаме, се опитваме да се застъпим, казвайки на 
правителството: моля, посрещнете тези пропуски, 
обърнете им внимание. И така, основната разлика 
е, че в други операции, особено в развиващите се, 
бедните страни, ВКБООН поема водещата роля, за 
да помогне на правителствата в много области, 
докато в Европа, както и в България 
правителството има водеща роля, а ние играем 
поддържаща роля, в определени области. 

Миналата година имаше годишнина от 
подписването на Женевската конвенция, бихте 
ли разказали малко повече за това как тя се 
развива през годините? Сърцевината й е 
стабилна, но дали са необходими промени? И как 
тя е свързана с Глобалния договор за бежанците?  
И как той реално влияе на ситуациите на местно 
ниво? 

Това е много добър въпрос, който обхваща целия 
исторически контекст на настоящата ситуация. 
Както ви е известно, Конвенцията беше приета в 
контекста на периода след Втората световна 
война.  Международната общност се обединява в 
искането си да има агенция, която да бъде 
упълномощена да се занимава с проблемите на 
бежанците от онова време. Създаването на 
ВКБООН има за цел да гарантира изпълнението на 
Конвенцията и е направено с разбирането за 
временен проблем, но 70 години по-късно все 
още ВКБООН съществува. Сега има близо 90 
милиона бежанци в света, това е мащабът на 
проблема. Конвенцията, както правилно 
споменахте, все още е валидна, дори и да е 
направена преди 70 години, например принципът 
на забрана за връщане е станал част от 
международното обичайно право, дори и 
държавата да не е подписала Конвенцията, този 
принцип все още е приложим за всяка държава по 
света. Въпреки Конвенцията съществуват някои 
проблеми. Ако разглеждаме ситуацията с 
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бежанците по света, има конфликти, четох 22 
активни конфликта, а с Украйна – вече 23 активни 
конфликта по света и тези конфликти водят до 
разселване на хора както във вътрешността на 
страната, така и извън границите. Около 70% от тях 
се намират в съседни държави, като самите те 
често имат конфликти и проблеми с правата на 
човека, повечето са развиващи се, бедни 
държави, така че за тези приемащи държави е 
голямо предизвикателство да се справят с голям 
брой хора. В този контекст международната 
общност, водена от ВКБООН, обсъди на Общото 
събрание през 2019 г. и предложи Глобалния 
договор за бежанците. Това не е нова конвенция 
или изменение на Конвенцията, а демонстриране 
на ангажимента на страните за предоставяне на 
закрила и помощ на хората, разселени по света и 
един от важните принципи, които Глобалният 
договор за бежанците предложи, е 
международната солидарност. Решаването на 
проблема с бежанците не е проблем на една, две 
държави или само на съседните, а глобален 
проблем. Всички държави трябва да се обединят 
и да помогнат на бежанците, така че глобалната 
солидарност е в основата. Ангажирането на 
приемащите страни, където хората са разселени, 
също е важно, бежанците са в трудни ситуации, но 
също така и приемащите общности, хората, 
живеещи в това село, живеещи в градовете, са 
непосредствените хора, които също са засегнати. 
Така че ситуацията трябва да се разглежда като 
цяло. Не можем да я разглеждаме само като 
хуманитарна и да се опитваме да предоставяме 
само хуманитарна подкрепа, има тесни връзки 
между хуманитарните въпроси и въпросите на 
развитието, така че привличането на различни 
актьори, свързани с развитието, и наличието на 
дългосрочна визия е важен аспект на Глобалния 
договор за бежанците. Ангажирането на местните 
власти е много важно. Третото нещо са 
глобалните легални пътища. Преди, когато 
ставаше въпрос за решения, ние имахме три 
традиционни посоки – доброволното 
репатриране беше едно от най-предпочитаните 
решения за разселените хора, когато те искаха да 
се върнат в страната си; второто решение, ако 
първото не е възможно, беше да им се помогне да 
се интегрират в приемащата страна, където и да се 
намират, но там имаше предизвикателства в 

някои страни, които имат проблеми с 
интегрирането на голям брой хора, а третото 
решение, за много малък брой бежанци, беше 
презаселването в трета страна. Това, което 
видяхме през 2014-2015 г., е, че хората започнаха 
да търсят други варианти и да продължават пътя 
си. Например, ако са били в Турция, те решават да 
отидат в друга страна, за да имат по-добър живот, 
защото не са получавали нужната закрила в 
страната, в която се намират. Или защото там няма 
икономически и социални възможности за тях, за 
да използват уменията и знанията си, няма 
възможности на пазара на труда. Така, като част от 
Глобалния договор, възникна идеята, че трябва да 
се създадат легални пътища и на хората да се 
предоставят законни възможности да се 
преместят в други страни. Пример е събирането 
на семействата, което е традиционно, но също 
хората трябва да имат възможности да се 
преместят по други причини, свързани с 
образованието и труда. Посланието за 
солидарност от Глобалния договор за бежанците, 
прието през 2019 г., се случва сега. С войната в 
Украйна, хората започнаха да бягат от страната и 
когато влязат в държавите-членки на ЕС, 
правителствата ги посрещат с отворени сърца, 
проявяват състрадание, хуманитарен ангажимент 
и отговорност. ЕС каза, че това е колективна 
отговорност и солидарност, че всички трябва да 
работим заедно, и активира Директива за 
временна закрила и сега на украинците се 
разрешава да се движат в рамките на ЕС в 
продължение на 90 дни, тъй като това е безвизов 
режим. Това е вид солидарност и подкрепа, 
предвидена като част от Глобалния договор за 
бежанците, и това се случва и е много добър 
пример за останалата част от света, че винаги, 
когато има криза, трябва да има солидарност 
между страните. Това е голяма промяна, която 
Глобалният договор за бежанците донесе. 

А какво да кажем за уроците, извлечени от 
войната в Сирия и бежанците, които 
пристигнаха в Европа през 2015-2016 г.? И сега 
има много бежанци от този регион, които са 
наистина натъжени от факта, че не е имало 
такава реакция, когато те са били в нужда? И се 
водят много дискусии за двойните стандарти? 
Какво е Вашето мнение по тези въпроси?  
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Съпричастността, реакцията и солидарността, 
демонстрирани от ЕС и Европа като цяло, показаха 
как тези правителства могат да отварят границите 
по гостоприемен начин, развивайки рамката за 
защита и подпомагане на бежанците. Наясно сме 
с факта, че преди да се случи украинската криза, 
някои държави водят политика, която не е много 
гостоприемна към бежанците, а в политическия 
контекст има националистически, ксенофобски 
разкази. Но зачитането на правата на човека и 
правата на бежанците не е избор, а морално и 
правно задължение на тези държави. Това, което 
настоящата криза извежда на преден план, е, че 
бежанците не могат да бъдат дискриминирани 
въз основа на националност, цвят на кожата, раса, 
религия или начин, по който влизат в страната. 

Предоставянето на достъп до територията и до 
процедурите за закрила е основна отговорност, и 
тази отговорност следва да се изпълнява, без да 
се гледа дали хората идват от Сирия, Афганистан 
или други страни, така че именно за това се 
застъпваме. Не трябва да третираме търсещите 
закрила въз основа на тяхната самоличност или 
начина, по който влизат - законно или незаконно, 
тъй като хората бягат, без да мислят за документи, 
те се опитват да спасят живота си, събират някакви 
неща и бягат. Разбира се, държавите имат 
суверенни права да охраняват границите си и 
сигурността е въпрос от първостепенно значение 
за тях, в това няма съмнение, но трябва да има 
система, която да балансира между тези две неща 
–  загрижеността за сигурността и задълженията 
по отношение на правата на човека. Това е 
системата, която ние насърчаваме и се надяваме, 
че сложната ситуация с бежанците от Украйна ще 
послужи като много добър пример за останалата 
част. 

Във връзка с профила на бежанците от Украйна –  
майки с деца, в сравнение с профила на други групи 
бежанци, които търсят закрила в България и 
реакциите на българското общество, към 
първите с повече разбиране спрямо вторите, как 
бихте обяснили това? И не е ли нужно повече 
комуникация, за да има по-добро разбиране към 
всички, които търсят закрила в България? 

Да, има опасения по отношение на бежанците и 
много дезинформация, няма добро разбиране кои 

са тези хора, защо идват, какво им се дава. 
Например, когато направихме проучване, някои 
хора отговарят, че това са фундаменталисти, 
вероятно лоши хора и те ще дойдат и ще навредят 
на обществото, кой иска такива хора. Такъв е 
образът, който се изгражда за бежанците. 
Комуникацията е много важна. Заради един 
бежанец, който прави нещо лошо, не може да се 
твърди, че всички са такива. Бежанците се нуждаят 
от подкрепа от международната общност, от вас и 
от мен, и от други държави. Вторият въпрос е, че 
също сме чували,  че се дават много пари за 
бежанците, но това не е вярно. Ако отидете и 
видите например сегашните условия в 
регистрационния център в Харманли, те са много 
лоши, ние сме казвали на правителството да 
подобри условията, но за тях също е въпрос на 
средства. ЕС дава пари, за да се подобрят 
условията на прием: това не означава, че 
бежанците ще бъдат третирани по-добре от 
гражданите на дадената страна. Също така не им 
се дават помощи, това не се случва, може да се 
види и като причина, поради която много от 
търсещите международна закрила, след като 
дойдат в България, дори след като получат статут 
на бежанци, все още предпочитат да продължат 
пътуването си към други страни, по-богати страни, 
където имат повече възможности за работа. Така 
че комуникацията е много важна, за да може да се 
промени образът на бежанците и да играят 
положителна, конструктивна роля за 
икономиката, обществото като цяло. 

Искахме да направим проучване в Харманли как е 
изглеждала икономическата ситуация в Харманли 
преди т.нар. криза с бежанците и след нея, как се 
е променила икономиката, станала ли е много по-
жизнена в общината, има ли повече хора, повече 
продукти, има ли производство, повече ли неща 
се случват. Много млади образовани хора от 
България напускат и това води до липса на 
работна ръка на пазара на труда. Тези липси има 
нужда да бъдат попълнени. Аз обсъдих този 
въпрос с правителството на България. Може би 
искате хора със сходен културен произход и 
виждате по-скоро украинците като част от 
демографската политика. Моят аргумент беше, че 
сред украинците има такива като вас, добре 
образовани, с висок стандарт на живот и може да 
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искат да се преместят в Германия, ако заплатата е 
по-добра за същата работа. Може да се окаже 
трудно да задържите това население в България, 
може би интеграцията би била по-лесна, но да ги 
задържите, ще бъде предизвикателство. Важно е 
внимание да се обърне на бежанците, които вече 
са на територията на България и да им се 
предоставят необходимите услуги, така че те да 
станат част от работната сила на страната и да 
допринесат за икономиката на България. Така че, 
комуникацията трябва да представи 
положителните фактори на грижата за бежанците 
в една страна и как това ще помогне на 
икономиката. И ако това послание стигне до 
хората, негативното възприятие ще се промени. 

Направихме проучвания и в тях ясно се споменава, 
че когато хората бягат от война, в обществото 
преобладава мнението, че трябва да им се 
помогне. Дали част от бежанците застрашават 
сигурността на страната, е работа на държавата, 
затова има процедура по предоставяне на статут и 
това е важно да се комуникира с обществеността.  
Бежанците могат да бъдат полезни за обществото, 
когато процедурите се управляват правилно и 
бежанците са подкрепяни правилно. 

Четем и чуваме истории, че на българо-турската 
граница има случаи на нечовешко поведение 
спрямо търсещите закрила, за които съобщават 
и правозащитни организации? До каква степен 
ВКБООН може да повлияе в такива ситуации? 

Ситуацията в България е такава, че за Граничната 
полиция е предизвикателство да се справя с 
пристигането на много хора, като външната 
граница на ЕС, където България е отговорна и за 
останалата част от Европа. Тази външна граница е 
с държава, в която се намира най-големият брой 
бежанци в света, досега, до украинската криза, 
сега Полша приема подобен брой. Има опасения, 
че ако се води политика на отворени граници, 
може да дойдат голям брой хора и това да бъде 
предизвикателство за държавните институции да 
се справят с тях, но също така и в икономическо и 
културно отношение. Не го виждам като умишлен 
проблем, а като проблем на управлението. Това, 
което се опитват да направят, е да не ги 
насърчават да влизат. Когато търсещите закрила 
влизат и с тях се отнасят нечовешки, плашат ги с 

кучета, стрелят във въздуха и т.н., това ги плаши, 
изглежда, че тези неща се случват от време на 
време, не оправдавам това, но това, което правят, 
е да покажат, че не сте добре дошли тук, опитват 
се да филтрират. Така че моята позиция е, че 
предвид задълженията спрямо Конвенцията, на 
хората трябва да се осигури достъп до 
територията и до процедурата. На граничните 
контролно-пропускателни пунктове трябва да има 
система за проверка на хората, поне 
предварителна проверка, тези, които имат 
основания за международна закрила да влязат в 
процедура. До момента няма консенсус в ЕС как 
да се управляват външните граници по отношение 
на работата с търсещите закрила, има нещо като 
солидарност, но тя не работи ефективно, опитът в 
Гърция и Италия не е положителен. Необходими 
са подходящи системни процедури, които да 
гарантират, че хората имат достъп до територията 
и процедура, надяваме се това да се промени в 
бъдеще. 

 

Какво ще кажете за пунктовете за регистрация 
на река Дунав, за системата, създадена там за 
украинските бежанци сега? Ако тя работи, може 
да бъде пренесена и на другите граници и това да 
се разглежда като добра практика, за да се 
започне процедурата на ранен етап и в същото 
време да се намали натискът както върху 
идващите хора, така и върху граничната полиция 
и администрацията по места? 

Това, което се случва в момента, е добър пример 
в контекста на бежанците, защото правителството 
реагира много положително, така че ние се 
надяваме и ще продължим да работим с властите, 
за да въведем тази система в останалата част от 
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системата за предоставяне на закрила, без 
значение откъде идват хората, стига да твърдят, че 
се нуждаят от международна закрила, независимо 
каква форма е тя – временна или дългосрочна 
закрила. Достъпът до процедурата трябва да бъде 
осигурен, както е направено със ситуацията с 
бежанците от Украйна. Това е нашият 
застъпнически подход към правителството и аз 
очаквам, че те ще въведат промените. Ние сме се 
застъпвали за това развитие и в миналото, но сега 
става още по-важно те да дадат добър пример. 
Неотдавна нашият Ситуационният координатор за 
региона на ВКБООН, който е със седалище в 
Женева, посети България. Тя повдигна този въпрос 
за ускоряване на процеса на регистрация. Сега 
процедурата отнема време, броят на хората, 
които идват от Сирия, Афганистан и други страни, 
се увеличава от 2020 г. насам, а ресурсите са 
пренасочени към украинската криза. Тя спомена 
на председателя на Държавната агенция за 
бежанците, че не трябва да пренебрегваме 
другите търсещи международна закрила и да 
подобрим цялата система. Готови сме да 
подкрепим правителството за създаването на 
такива системи, да повдигнем тези въпроси и да 
продължим да ги обсъждаме. 

Споменахте Държавната агенция за бежанците. 
Защо тя не реагира толкова дълго време след 
началото на войната в Украйна? Кой трябва да 
координира действията в новата бежанска 
ситуация? 

България е натрупала доста голям опит от 1993 г., 
когато се въвежда законодателството, и от 
пристигането на бежанците в Европа от 2014 г. 
насам, има опит в държавните институции, 
включително ДАБ, и всички те имат умения и знаят 
как да се справят с такива ситуации. Това е 
предимство за сегашното правителство, да види 
какъв капацитет има в държавата и как да го 
използва. Много сме щастливи, че подобно на 
други страни членки на ЕС, България отвори 
вратите си за посрещане на украинските бежанци 
и всъщност България даде няколко добри 
примера. Първо, тя е една от малкото страни, 
които започнаха да прилагат Директива за 
временна закрила. Второ, още в началните етапи 
на кризата, през първата седмица след 24 
февруари, те решиха, че няма значение дали 

хората имат документи, или не, ще ги пуснат да 
влязат в страната. Третият добър пример е, че 
започнаха да издават веднага документи за 
временна закрила. Това са добрите практики, 
въпреки че координацията започна малко 
хаотично, но те се организираха до известна 
степен и въведоха системи, които работят добре, 
и ние сме много впечатлени, че точно в този 
момент започнаха процедурата по регистрация за 
временна закрила и вече са направили до 40 000 
души, има шестдесет регистрационни центъра, 28 
места, и са обучили 600 служители, което е много 
добър и впечатляващ начин да се реагира на 
ситуацията. 

Така че всичко това са добри практики, но 
правителството не бива да пренебрегва 
капацитета на някои институции като ДАБ, 
Гранична полиция или дирекция „Миграция“, и 
съм сигурен, че те използват този капацитет и 
обучават новите служители на МВР за 
регистрационни дейности. Ангажирането на тези 
институции в началото и въвеждането на 
подходящ механизъм за координация би било 
идеално, но при всяка криза това се случва, хаосът 
е норма. Важното е, че когато се срещнах с 
госпожа Константинова, тя каза „имаме добра 
воля да помогнем на тези хора“, това е първата 
стъпка - желанието да се помогне на хората, 
второто е да се организира процесът, което те 
правят и всичко си идва на мястото. Определено 
бихме искали по-добра координация, особено 
между гражданското общество, агенциите на 
ООН, трябва да работим заедно, в момента 
правителството прави всичко, което трябва. Както 
казах, отговорът за бежанците не е отговор на 
една държава и на една институция, всички трябва 
да участват, това е колективна солидарна работа, 
така че би било добре правителството да 
ангажира гражданското общество и агенциите на 
ООН. Не казвам, че те не го правят, но 
систематично, като се състави карта кой какво 
прави, къде има дублиране, за да се използват 
максимално полезно ресурсите, това е много 
важно. Всеки дава пари в брой, всеки осигурява 
настаняване. Бежанците във всяка кризисна 
ситуация стават много наивни, защото търсят 
помощ от всеки и навсякъде, те се доверяват и 
тогава в тези ситуации има безскрупулни хора, 
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има лоши хора, които се възползват от 
уязвимостта, и това важи особено за децата и 
жените, особено за младите самотни жени. Има 
риск от сексуална експлоатация и злоупотреба и 
ние искаме те да са наясно, и има нужда от много 
кампании и правителството активно да работи в 
тази посока. Трафикът на хора е изключително 
опасен и трафикантите могат да използват 
ситуацията: ще те заведа в Германия, където ще 
имаш по-добра работа, повече пари, а когато 
пристигнеш там, ще ми върнеш парите: хората са 
уязвими и приемат всичко. Трябва всички да 
работят такива ситуации да бъдат предотвратени. 
И също така има възможност за насилие, основано 
на пола, в контекста на конфликта, хората са 
стресирани, дори родителите могат да бият 
децата си, те самите са стресирани, не знаят какво 
ще се случи утре, в собствената им страна. Трябва 
да сме наясно, трябва да подкрепяме системата, 
да предотвратяваме, да реагираме на ситуацията. 
И третата област, която много ни тревожи, са 
непридружените непълнолетни деца, 
правителството е създало условия за тези деца, но 
осигуряването на необходимите грижи и 
подкрепа е много важно. Знам, че Държавната 
агенция за закрила на детето в България се опитва 
да си върши работата, но трябва да положим 
повече усилия, да обърнем повече внимание на 
този сериозен проблем и да сме сигурни, че тези 
деца получават грижи, приемна грижа и подкрепа 
от общността, а не са оставени сами да се борят за 
себе си. Провеждаме много обучения за 
повишаване на осведомеността, работим в много 
тясно сътрудничество с криминалната полиция за 
непълнолетни и с други полицейски системи, 
проведохме обучения с националната комисия за 
борба с трафика на хора, така че се обединихме и 
работим за повишаване на осведомеността, за да 
действаме незабавно. И това са сериозни 
проблеми, не е само да връчиш хигиенен 
комплект, да осигуриш настаняване и да вземеш 
тези 40 лева, и това е нормално, отговорността не 
свършва дотук. 

Половината от тези хора се придвижват напред 
заради роднини, приятели, смятате ли, че това е 
част от възможността за свободно пътуване в 
ЕС в рамките на 90 дни, възможно ли е изобщо да 
се предвиди колко постоянна ще бъде цялата 

ситуация, за да се планира съответно процесът 
на интеграция? 

Ситуацията е много трудна. Опитваме се да 
направим бърза оценка на нуждите, да разберем 
намеренията на хората, имаме специалисти на 
терен, които се опитват да съберат тази 
информация, но тя не може да е стопроцентово 
вярна. Хората правят своя избор в зависимост от 
ситуацията, за щастие ЕС има свободен безвизов 
режим за украинците, те могат да пътуват и да 
останат 90 дни като туристи, а с Директивата за 
временна закрила това става много по-лесно. 
Това, което разбирам, е, че ЕС сега работи по 
централизирана система за регистрация, 
базирана на информационни технологии. 
Процентът на хората, които остават в България от 
началото до сега, е около 47, той остава стабилен, 
половината от хората остават, половината от 
хората заминават, но това може да се промени. 
Първата вълна от хора, които започнаха да 
заминават, са тези, които имат ресурси и 
възможности да заминат, и то най-вече собствен 
транспорт. Втората вълна, която очакваме, са 
хората, които остават. 30 милиона са хората, които 
са блокирани в зоните на конфликт, и ако има 
безопасен път за тези хора да напуснат, това са 
също хора, които могат да бъдат много по-
зависими от приемащата страна и 
международните общности, за да им помогнат по 
много начини. Те може да нямат коли, може да 
нямат пари, за да оцелеят сами, може да нямат 
имоти в някои от тези страни, така че втората 
вълна, ако се случи, е много по-зависима и също 
така тази вълна са хора, които ще дойдат, може да 
нямат роднини или познати, основният им 
интерес е да бъдат на сигурно място. Някои от тези 
хора може да не се смятат за сигурни в Молдова, 
Румъния, те може би възнамеряват да дойдат в 
България. България също има голяма диаспора в 
Украйна, между 130 000 и 200 000 души, които 
може да дойдат. Одеса ще играе много ключова 
роля. Ако градът бъде нападнат и хората могат да 
напуснат, мнозина ще предпочетат да дойдат в 
България, така че тази втора вълна, ако се случи, е 
по-зависима от подкрепата на правителството и те 
може би няма да имат намерение да пътуват 
другаде. Причината също някои от тези хора да 
останат по-близо е, че се надяват ситуацията да се 
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подобри и могат да се върнат веднага. Ако отидат 
на по-далечни места като Италия, Германия, може 
би връзката им с родината няма да е лесна, така 
че някои от тези хора остават, защото искат да 
запазят това усещане, но също така може и да 
нямат средства да пътуват по-нататък. Да останат 
тук и да видят какво ще се случи в Украйна, така че 
това население само ще расте, както споменах 
47% сега, това може да се увеличи доста. Когато 
говорих с правителството, не искам да звуча 
тревожно, но правителството каза, че украинското 
население, което търси закрила в България може 
да се увеличи до половин милион. 

А доколко България използва средствата, 
предоставени от ЕС за бежанци? Как може да се 
промени това в настоящата ситуация? 

Част от средставата за интеграция по 
европейските фондове не се харчат, тъй като няма 
система за интеграция. Моята позиция е, че 
докато не се създаде подкрепяща среда за тези 
хора, за да се интегрират успешно, хората няма да 
остават. Те виждат добре, че България е бедна 
страна, по-разумно да отидат в Германия, там има 
по-добра система, предназначена да ми помогне. 
Но ако кажеш на човека, Германия е по-богата от 
България, но ние също имаме система, която да ти 
помогне, ако искаш да останеш. Имаме също 
добри примери, на бежанци, които след известно 
време в Германия, Холандия, разбират, че 
България е много по-топла и гостоприемна страна 
и животът в България е по-добър и се връщат, 
намират си работа и живеят щастливо в България. 
Така че въпросът е да им кажем, че вие можете да 
имате светло бъдеще и в България и да участвате 
в развитието на икономиката на България. И 
създаването на тези условия е важно, затова им 
казвам, че трябва да използват тези фондове 
пълноценно, ефективно. Това е ситуация, в която 
могат да печелят всички – помагате на хората да 
бъдат щастливи тук и помагате на собствената си 
икономика. Важно е парите, които се дават от ЕС, 

да се използват за тези цели. И се надявам, че тази 
вододелната линия, както казах, украинската 
криза, може би ще даде възможност да се смени 
нагласата и фондовете да се използват по 
предназначение. 

Нека да завършим с няколко думи за всички хора в 
Украйна, които не могат да напуснат страната. 
Какво прави ВКБООН за тях? 

ООН като цяло има план как да реагира на 
подобни хуманитарни кризи, един от начините е 
така нареченият План за реакция на бежанците 
при който правим цялостна бърза оценка на 
нуждите въз основа на сценариите и отправяме 
призив към международната общност за 
ситуацията и от какво се нуждаем. В момента има 
13 милиона души, блокирани в зоните на 
конфликт, и те отчаяно се нуждаят от хуманитарна 
помощ, ситуацията е толкова лоша, че ако 
продължи, това ще бъде хуманитарна катастрофа. 
В допълнение към това имаме повече от 7 
милиона вътрешно разселени лица в рамките на 
Украйна, това население също се нуждае от 
подкрепа. Напусналите украинските граници вече 
са около 4 милиона, а ако конфликтът продължи, 
броят им може да се удвои. Това население също 
се нуждае от хуманитарна помощ и ние 
отправихме призив преди известно време, а 
следващият призив ще бъде отправен на 24 април, 
и ние ще представим тези нужди на 
международната общност. Ние присъстваме 
много силно в Украйна, опитвайки се да 
предоставим колкото е възможно повече 
хуманитарна спешна животоспасяваща помощ на 
хората, и правим същото в съседните и други 
страни. 

Г-н Нарасимха Рао, много Ви благодаря и от 
името на читателите на академичния бюлетин 
за това изчерпателно, информативно и 
задълбочено интервю. 
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Първи по рода си специализиран магистърски курс „Принудителна 

миграция и закрила на бежанците“ 
Емилия Братанова ван Хартен, ВКБООН 
 

За първи път през зимния семестър на 2021-2022 
г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе 
специализираният магистърски курс, озаглавен 
„Приудителна миграция и закрила на бежанците“. 
Курсът се реализира от Агенцията на ООН за 
бежанците (ВКБООН) в рамките на магистърската 
програма „Близкоизточни изследвания: общество 
и култура на арабския свят“, ръководена от проф. 
д-р Симеон Евстатиев. В него взеха участие 
няколко студенти, специалисти в сферата на 
арабистиката, вътрешните работи и сигурността, 
които в рамките на три месеца имаха възможност 
да се запознаят с основни стандарти за достъп до 
територия на бежанците, качеството на 
процедурата за предоставяне на международна 
закрила, условията на прием и елементите на 
успешната интеграция на бежанците в България и 
по света. Курсът включваше палитра от лекции и 
семинари, изнесени от Емилия Братанова ван 
Хартен, Петя Караянева и Борислав Грозданов, 
както и серия от специални гост-лектори, сред 
които: адв. д-р Валерия Иларева (Фондация за 
достъп до права), представители на Бежанския 
консултативен съвет и д-р Сагър Ал-Анези. В 
рамките на курса беше организирано и 
посещение на студентите в офиса на ВКБООН, 
където те се срещнаха с представителя в България 
– г-н Нарасимха Рао. 

 

Курсът стана реалност в резултат на 
дългосрочното сътрудничество между ВКБООН и 
Катедрата по „Арабистика и семитология“ към 
Факултета по класически и нови филологии на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Магистърският курс е естествено продължение на 
студентските практики за четвъртокурсници в 

бакалавърската програма по арабистика, които 
ВКБООН провежда вече трета година, където 
голяма част от студентите арабисти за първи път 
навлизат в бежанската тематика, като се включват 
в менторски програми за бежанци, помагат с 
преводи в различни дейности в подкрепа на лица, 
търсещи и получили закрила, или разработват 
полезни материали за страните на произход или  

пък в помощ на самите бежанци, използвайки 
знанията си по арабски език.  

Този курс беше създаден с цел да задълбочи 
знанията на студентите, които се интересуват 
професионално от Близкия изток и съдбата на 
принудително разселените лица от тази част на 
света и по-специално на тези от тях, пристигнали в 
България. По-конкретно той представи сложния и 
многолик характер на феномена принудителна 
миграция в неговите глобални, регионални и 
национални измерения от интердисциплинарна 
гледна точка, която включваше комбинация от 
правни, социални, икономически и политически 
перспективи по теми като права на човека и 
бежанско право с фокус върху достъпа до 
територия, процедурата за международна 
закрила, интеграцията на бежанците в Европа и в 
България, нагласите към бежанците, ролята на 
бежанците в процесите по вземане на решения и 
лицата без гражданство. От практическа гледа 
точка студентите имаха възможност да разработят 
проектно предложение за повишаване на 
осведомеността по темата за бежанците в 
България, като техният избор беше да стимулират 
взаимното приемане между младежи бежанци и 
млади хора от приемащата общност чрез спортни 
състезания. 

Въпреки че поради пандемията от КОВИД-19 
студентите не можаха да осъществят посещение 
на регистрационно-приемателен център към 
Държавната агенция за бежанците, те оцениха 
високо възможността да дискутират теми, 
свързани с интеграцията на бежанците в България 
и живота на лицата без гражданство директно с 
бежанци. Бяха вдъхновени, когато чуха, че 
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отговорът на въпроса „Какво е България за Вас?“, 
беше „човешки права“ въпреки всички трудности, 
с които се сблъскват бежанците в ежедневните си 
опити да си намерят квартира, работа, да изучат 
децата си в здраве и разбирателство с околните. 

В края на курса студентите разработиха анализи 
по интересни и важни теми, свързани с връзката 
между интеграцията на бежанците и 
националната сигурност, ролята на МВР за борба 
с популизма и национализма в помощ на 

интеграцията на бежанците, както и за съдбата на 
палестинските бежанци от историческата 
перспектива на израело-палестинския конфликт. В 
рамките на своето сътрудничество със СУ „Св. 
Климент Охридски“ ВКБООН се надява и занапред 
курсът да продължава да допринася за посрещане 
на нуждите и интересите на студентите от 
информация, практическо участие и 
професионална реализация в сферата на 
закрилата и интеграцията на бежанците в 
България. 
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Кризата в Афганистан и нейното отражение в бежанската 

административна и съдебна практика в България 
Тодор Илиев, Център за правна помощ „Глас в България“ 
 

Адвокат Тодор Илиев 
работи в сферата на 
защитата на човешки 
права от момента на 
дипломирането си като 
юрист през 2013 г. От 
2015 г. той е член на 
Софийска адвокатска 
колегия и 

преимуществено се фокусира в сферата на 
бежанското и миграционно право. От 2018 г. е 
част от адвокатския екип на Център за правна 
помощ „Глас в България“, като от юли 2021 г. е и 
член на Управителния съвет на фондацията. 
Преминал е множество обучения и семинари, 
свързани с бежанското и миграционното право 
в страната и чужбина, и има богат теоретичен и 
практически опит в материята. 

 

 

Установяването на пълен контрол върху цялата 

територия на Ислямско емирство Афганистан от 

страна на ислямистко-фундаменталисткото 

движение на талибаните след оттеглянето на 

силите на САЩ и НАТО от страната фокусира 

вниманието на световната общност върху 

случващото се в страната, раздирана от 

десетилетия от вътрешен въоръжен конфликт. 

Тези събития доведоха Афганистан до ситуация на 

военно положение, хаос, тежки посегателства 

                                                           
1По данни на Asylum Information 
Database/Информационната База-данни по Убежището 

срещу основните човешки права на цивилното 

население, както и невиждана по размерите си 

хуманитарна криза. Редица държави (сред които и 

България) предприеха действия по евакуиране на 

хора, които са работили за техни представители в 

Афганистан. До 31.08.2021 г., когато тези действия 

бяха възможни и летището в гр. Кабул все още не 

беше под контрола на талибаните, хиляди 

граждани напуснаха страната, като световните 

медии отразяваха стълпотворенията от хора, 

опитващи се да избягат, препълнените самолети, 

безредиците и инцидентите, съпътстващи 

масовите евакуации. Република България се 

ангажира да изведе и приеме на наша територия 

60 човека - предимно лица, работили за 

българското дипломатическо представителство 

или тези на ЕС в Кабул и членове на техните 

семейства. Държавата обаче не излезе с ясна 

позиция какво следва да се предприеме спрямо 

онези граждани на Афганистан, които са влезли на 

територията на страната преди събитията, 

посочени по-горе с цел да търсят закрила у нас. Те 

всъщност са сред най-многобройната група лица, 

подали молби за защита в Европейския съюз и 

България1 и преди завземането на страната им от 

талибаните. Същевременно афганистанските 

граждани са подложени на дискриминационно 

третиране, като процентът на позитивни решения 

по молби на търсещите закрила от Афганистан е 

под 10% на годишна база. Макар официалното 

становище на ДАБ да е, че всички молби за 

закрила се разглеждат на индивидуален принцип 

и не е налице презумтивност, тези, подавани от 

афганистанци, се разглеждат по реда на т.нар. 

ускорена процедура, уредена в Раздел II от Глава 

Шеста на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). 

Установяването на новата власт в Афганистан 

„завари“ част от тези лица в България. Някои от тях 

(AIDA/АИДА) 
https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/  

https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/
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са трайно установени, макар и без документи, 

други са с приключили бежански процедури и 

настанени в Специалните домове за временно 

настаняване на чужденци (СДВНЧ)2. За всички тези 

лица, с оглед на новите обстоятелства в 

Афганистан, които са от съществено значение, 

възникна възможността да подадат последваща 

молба за международна закрила съгласно чл. 13, 

ал. 2 от ЗУБ. 

След събитията от август 2021 г. с правния екип на 

Центъра за правна помощ „Глас в България“ 

започнаха да се свързват афганистанци 

(включително и задържани в СДВНЧ) с молба да 

им бъде оказано съдействие за подаване на 

последваща молба за закрила до ДАБ. В 

последващите молби за закрила лицата се 

позоваваха едновременно на нови обстоятелства 

от съществено значение за личното им положение 

и държавата им на произход, но имаше и молби, 

основани само на променената обстановка в 

Афганистан, като ново обстоятелство, 

обосноваващо допустимост. 

 

Съгласно чл. 76б, ал. 1 от ЗУБ интервюиращият 

орган на ДАБ взема решение по допустимостта на 

една последваща молба за защита единствено въз 

основа на писмени доказателства, представени от 

чужденеца, без да се провежда лично интервю. 

Ето защо към подадените от афганистанските 

граждани, със съдействие на ЦПП “Глас в 

България”, молби, лицата прилагаха Позицията на 

ВКБООН от август 2021 г. относно връщането в 

Афганистан, която беше основният наличен към 

онзи момент документ, преведен на български 

език, който установява по безспорен начин 

                                                           
2 СДВНЧ са специално обособени центрове от затворен тип, 
част от структурата на Дирекция „Миграция“ към МВР, в 
която при определени условия могат да бъдат настанени 

наличието на промяна в обстановката в 

Афганистан. С оглед съществената и 

общоизвестна промяна на положението в 

Афганистан се очакваше последващите молби, 

подадени от афганистанските граждани, да бъдат 

допускани и разглеждани в рамките на нови 

производства по закрила. Вместо това обаче ДАБ 

изненадващо наложи точно обратната тенденция 

като не допускаше, с малки изключения, 

последващите молби от афганистанци до 

производство за предоставяне на международна 

закрила. 

Аргументи, с които ДАБ мотивира отказите да 

допусне молбите за провеждане на последваща 

процедура, са в голямата си част бланкетни, като 

едни и същи изрази се цитират във всяко решение. 

Най-често това е, че спрямо лицето вече има една 

приключила с окончателен отказ (потвърден от 

съда) процедура и подаването на втора молба 

представлява „злоупотреба“ с бежанското право; 

че производството по разглеждане на последваща 

молба не е самоцел, нито пък средство за 

незачитане на предходни съдебни решения, 

установяващи, че съответният чужденец не е лице, 

на което следва да бъде предоставена 

международна закрила; че приложените 

доказателства, съпътстващи молбата, не са 

представени в оригинал и т.н. По отношение 

наличието на промяна в обстановката в страната 

най-често се изтъква, че съответният молител не е 

заявил конкретно да е имал проблеми с 

талибаните в рамките на предходната процедура, 

поради което се смята, че новото положение не го 

засяга в никаква степен. Представената Позиция 

на ВКБООН от август 2021 г. относно връщането в 

Афганистан не се взема предвид с мотива, че 

такива документи не обосновават допустимост на 

последваща молба. 

Всички подобни решения на лица, ползващи 

правната помощ на ЦПП „Глас в България“, бяха 

обжалвани пред Административния съд София-

лица, по отношение на когото са образувани процедури за 
връщане, само за да се подготви връщането и/или да се 
извърши процеса на извеждане. 

© UNHCR 
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град (АССГ), който в съответствие със ЗУБ, правото 

на Европейския съюз и международните актове, 

по които България е страна, стигна до изводи, 

различни от тези на ДАБ. В решенията си 

съставите от I-во отделение на АССГ прецениха (с 

едно изключение), че обстановката в 

Афганистан е ново обстоятелство, което 

самостоятелно обосновава допустимост на 

подадена от гражданин на тази страна 

последваща молба за закрила. Разбира се съдът 

разглежда и останалите доводи за допустимост на 

молбата, с оглед спецификата на конкретния 

случай. 

Прегледът на съдебната практика относно 

актуалната обстановка в Афганистан, като ново 

обстоятелство, обосноваващо допустимост на 

подадената последваща молба за защита, 

установява, че различните състави на съда правят 

сходни изводи като посочват, че: „Общоизвестна 

е информацията, че ситуацията в Афганистан в 

момента е неспокойна, непрекъснато се 

променя и към настоящия момент тя не е 

такава, каквато органът е преценявал по 

справката от м.08. на 2020 г., особено след 

изтеглянето на военните сили на САЩ и 

вземането на властта в страната от 

талибаните през август 2021 г.”3. След анализ 

на информацията за положението в Афганистан 

съдът приема, че „Позоваването от молителя на 

опасната обстановка в Афганистан и 

актуалните данни за ситуацията там 

обуславят отмяна на недопускането на 

последната му последваща молба до 

производство за закрила и връщане на 

преписката на интервюиращия орган в ДАБ за 

образуване на съответното производство по 

молбата, при преценка ситуацията в 

Афганистан и опасностите за молителя при 

евентуално връщане там“4. 

В друго решение АССГ разгледа доколко справката 

на ДАБ е пълна и актуална и посочва, че 

                                                           
3Решение № 5370/13.09.2021 г. по адм. дело № 2200/2021 г. 
на АССГ, 6 състав 
4Пак там 

„Интервюиращ орган при ДАБ към МС не е 

обсъдил приложените писмени доказателства 

от страна на търсещия закрила и не е отчел 

факта, че с тази последваща молба се 

навеждат нови факти от съществено значение 

за личното положение на молителя … и 

съответно могат да се определят като нови 

факти – в Афганистан продължава да е опасно 

за хората … ситуацията в А. в момента е 

неспокойна, непрекъснато се променя и към 

настоящия момент [20.12.2021 г.] тя не е 

такава, каквато органът е преценявал по 

Справката от 01.09.2021 година / като тази 

Справка е само за това дали талибаните 

изпращат заплашителни писма/, същата не 

отразява актуалната обстановка в 

Афганистан, особено след изтеглянето на 

военните сили на САЩ и вземането на властта 

в страната от талибаните през август 

2021г.“5. 

Освен това, за разлика от ДАБ, АССГ разглежда 

Позицията на ВКБООН и подчертава промяната в 

положението в Афганистан като самостоятелно 

основание за получаване на закрила: „На първо 

място Позицията на ВКБООН относно 

връщането в Афганистан от м. 08.2021 г. 

съдържа данни и изводи за съществена промяна 

в обществено-политическата ситуация в 

Афганистан, която е самостоятелно основание 

за претендиране на международна закрила. В т. 

5 от документа изрично е посочено, че при лица, 

чиито молби са били отхвърлени преди 

последните събития, настоящото положение в 

Афганистан може да доведе до промяна в 

обстоятелствата, което следва да се вземе 

предвид, ако се подаде нова молба за 

международна закрила. В случая е подадена нова 

молба за международна закрила и следва 

промяната в положението в Афганистан да 

бъде разгледана като самостоятелно 

основание за получаване на закрила само поради 

рисковете за заявителя от общата ситуация на 

5Решение № 7706/20.12.2021 г. по адм. дело 11181/2021 г. 
на АССГ, 9 състав 
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несигурност в страната по произход. 

Представените в хода на съдебното 

производство извлечения от публикации в 

електронни медии също съдържат данни за 

променената ситуация в държавата по 

произход и риск при връщане от Европа на 

чужденци с отказано право на закрила“6. 

 

В друго решение АССГ отменя решението на ДАБ 

и посочва, че административният орган следва да 

разгледа молбата по общия ред, като обсъди 

променената обстановка в Афганистан: 

„Позоваването от молителя на опасната 

обстановка в Афганистан и актуалните данни 

за ситуацията там, което не е обсъдено от 

административния орган, прави решението 

незаконосъобразно, неотговарящо на условията 

за редовно действие на административните 

актове, което предпоставя отмяната му и 

връщане на личното дело за разглеждане на 

молбата в производство по общия ред, като при 

новото разглеждане административният 

орган следва да обсъди променената 

обстановка в страната на произход на 

оспорващия и неговото положение в тази 

обстановка“7. 

Прави впечатление, че, въпреки че в самите 

справки, представяни от ДАБ в съдебните 

                                                           
6Решение № 7871/23.12.2021 г. по адм. дело 10081/2021 г. 
на АССГ, 43 състав 
7 Решение № 7882/27.12.2021 г. по адм. дело № 10120/2021 
г. на АССГ, 42 състав, вж също решение № 376/24.01.2022 г. 
по адм. дело № 11069/2021 г. на АССГ, 12 състав 

производства, се съдържат данни за съществено 

влошаване на ситуацията в Афганистан, 

административният орган не допуска 

последващата молба за закрила. Мнението на 

интервюиращия орган, че не следва да вземат 

предвид настъпилите през 2021 г. съществени 

обществено-политически промени в Афганистан, 

според АССГ е неправилно и на практика 

препятства достъпа до закрила на афганистански 

граждани. АССГ не само е разгледал като 

необосновани мотивите на ДАБ, че променената 

ситуацията в Афганистан не е ново обстоятелство, 

но освен това посочва, че административният 

орган е следвало служебно да събере 

доказателства за актуалната ситуация в 

Афганистан8. 

Почти цялата практика на АССГ за периода от 

август 2021 г. до февруари 2022 г. се придържа 

към разбирането, че това е самостоятелно 

основание за получаване на закрила, че 

ситуацията в Афганистан е влошена и динамична, 

и че административният орган следва служебно 

да събира доказателства за нейното развитие и да 

разглежда молбите по общия ред, като обсъжда 

променената обстановка в страната. Вярваме, че 

категоричната позиция на българския съд ще има 

позитивно влияние и върху административната 

практика спрямо разглеждането по същество на 

молбите за закрила на афганистански граждани в 

момент, в който връщането в Афганистан е на 

практика невъзможно и няма наличие на данни 

ситуацията в страната да се подобрява. 

Проследяване на отражението на ситуацията в 

Афганистан върху бежанската административна и 

съдебна практика от август 2021 г. насам е от една 

страна поредна червена светлина за качеството на 

бежанската процедура в своя административен 

стадий, и от друга – искра надежда, че 

ефективният съдебен контрол е важен инструмент 

за подобряване на това качество.  

8 Решение № 855/15.02.2022 г. по адм. дело № 11068/2021 
г. на АССГ, 3 състав. Виж също Решение № 409/25.01.2022 г. 
по адм. дело № 12171/2021 г. на АССГ, 21 състав, Решение 
№ 7176/01.12.2021 г. по адм. дело № 7176/2021 г. на АССГ, 
12 състав и др. 
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Приложимост и устойчивост на технологичните иновации в сферата 

на миграцията в българската среда: Изводи от три международни 

инициативи 
Леда Кунева , д-р Гергана Цветкова, Център за изследване на демокрацията 
 

Д-р Гергана Цветкова e научен сътрудник в 
Социологическата програма към Центъра за 
изследване на демокрацията. Автор е на редица 
статии относно човешките права, външната 
политика и демократизацията, представяйки 
работата си на множество международни 
конференции. Преди да се присъедини към CSD, 
Гергана работи като асоцииран мениджър на 
Световната организация срещу инсулта 
(Швейцария) и като програмен координатор на 
Фондация „Свободна и демократична 
България“. Има предишен опит като старши 
редактор на „Политикон“ към IAPSS и ръководи 
изследователското звено „Теория на 
международните отношения“ в тази асоциация. 
Получава степен Доктор (cum laude) по човешки 
права, политика и устойчивост от Висшето 
училище „Света Ана“, Пиза, Италия. 
 

Леда Кунева е анализатор в Социологическата 
програма към Центъра за изследване на 
демокрацията. Работи по темите за пола, 
интерсекционалните уязвимости и 
международните права на човека. Член е на 
Мрежата за миграционни изследвания на 
IMISCOE и публикува в сферата на миграцията, 
религиозното многообразие и домашното и 
основаното на пола насилие. Преди да стане 
част от CSD, заема ръководни постове в две 
неправителствени организации в Обединеното 
кралство и България. Получава двоен Бакалавър 
с почести по международни отношения и право 
от Училището за ориенталски и африкански 
науки в Лондон и Магистър по права на човека 
от Лондонското училище за икономика и 
политически науки. 

 

Въведение  

Статията цели да представи примери за 

технологични иновации в сферата на миграцията, 

като ги обвърже със спецификите на българската 

среда. Съществените части на статията представят 

фактори и предизвикателства пред 

приложимостта и устойчивостта на 

технологичните иновации в сферата на 

миграцията чрез примери от три международни 

инициативи: 

PERCEPTIONS (Understanding the Impact of 

Narratives and Perceptions of Europe on Migration 

and Providing Practices, Tools and Guides for 

Practitioners), 

ITFLOWS (IT Tools and Methods for Managing 

Migration Flows) 

MIICT (ICT Enabled Public Services for Migration).  

Статията завършва с кратки препоръки по линия 

на благоприятните условия (т.нар. enabling 

conditions) и устойчивите политики, изграждането 

на положителни нагласи към технологичните 

иновации и заявяването на отговорност и 

собственост (т.нар. ownership) в контекста на 

България.  

Технологични иновации в сферата на миграцията  

Иновациите в сферата на социалните услуги са в 

процес на постоянна еволюция спрямо социо-

демографските промени в обществото, 

технологичните трансформации и 

икономическите изменения (De Rosa, 2017: 421). 

Технологичните иновации играят все по-голяма и 

важна роля както в ежедневието, така и при 

специфични процеси и феномени като 

миграцията. Технологичните иновации в тази 

сфера са разнообразни и изпълняват редица 

функции - наблюдение, предвиждане, 

разпространение, информиране, насочване, 

интегриране, свързване и пр.; имат различни 

целеви групи потребители - управници, 

специализирани агенции, НПО мрежи, структури 

за национална сигурност, специфични групи 

https://www.perceptions.eu/
https://www.itflows.eu/
https://www.miict.eu/
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мигранти и т.н.; и могат да бъдат използвани с 

различни цели - предвиждане и контрол на 

миграционни потоци, регистрация, разпознаване 

и наблюдение на лица, предоставяне на 

информация и социални услуги онлайн, 

улесняване на обучението и интеграцията, 

събиране и разпространение на материали и 

данни. Литературата приема, че успешната 

технологична иновация в сферата на миграцията е 

достъпна за всички потребители в своята целева 

група, откликваща на нуждите на потребителите 

си и надеждна с оглед рисковете, които са ѝ 

присъщи (Farbenblum, Berg and Kintominas, 2018, 

De Rosa, 2017). Технологичните иновации, когато 

са създадени и използвани с внимание към 

уязвимостите на основните потребители, 

рисковете, нуждите и приложимите етични 

принципи, биха могли да помогнат за съставяне на 

по-добре издържани стратегии и по-изпълними 

политики. Преди да се пристъпи към 

разработване и използване на конкретен 

инструмент, продукт или услуга следва да се 

дефинират и оценят рисковете, които биха 

възникнали. Добра отправна точка за това са трите 

области, в които, според Майкъл Сандел, 

въвеждането на изкуствен интелект би могло да 

повдигне етични въпроси и загриженост: 

неприкосновеност на личния живот и 

наблюдение, предразсъдъци и дискриминация, 

както и ролята на човешката преценка (Pazzanese, 

2020).  

Трите инициативи, от които тази статия предлага 

кратки изводи и примери, съдържат технологични 

иновации в сферата на миграцията с различни 

функции, целеви групи и цели. Инициативата 

PERCEPTIONS (Understanding the Impact of 

Narratives and Perceptions of Europe on Migration 

and Providing Practices, Tools and Guides for 

Practitioners) цели да подобри познанията на 

работещите с мигранти, по темата за миграцията 

и по политики, свързани с миграцията, относно 

формирането на наративи, дискурси и представи 

за определени приемащи държави, страни по 

произход, групи мигранти, миграционни пътища, 

интеграционни подходи и пр. Инициативата 

изгражда платформа с методологически способи, 

доклади и бюлетини, както и наръчници и 

практически ресурси за идентифициране и 

осмисляне на миграционни наративи и 

преодоляване на предизвикателства, които 

възникват вследствие на утвърждаването на тези 

наративи. 

 

Инициативата MIICT (ICT Enabled Public Services for 

Migration) има за цел създаването на 

интерактивна платформа (IMMERSE), 

предоставяща информация и услуги за мигранти в 

разнообразни категории - правна информация и 

консултация, здравеопазване, транспорт, 

социални услуги и подпомагане, обучение и 

образование, заетост, жилища и настаняване. 

Платформата IMMERSE предлага достъп до 

разнообразни аспекти за интеграция в 

приемащата държава на принципа „обслужване 

на едно гише“. Тази иновация е разработена по 

метода „съсъздаване” (co-creation), при който 

целевите потребители се включват директно в 

процеса по дизайн, тестване и прилагане на 

платформата чрез разнообразни дейности 

(анкети, фокус групи, работни срещи, 

работилници за тестване и интервюта). Крайният 

резултат е платформа, отчитаща нуждите на 

целевите потребители и характерните за тях 

рискови фактори, която може да бъде приложена 

успешно в различни държави, на различни езици 

и с различни компоненти спрямо локалните 

условия.   

В основата на инициативата ITFLOWS (IT Tools and  

Methods for Managing Migration Flows) е 

създаването на интерактивния инструмент 

EUMigraTool (EMT), който има две основни 
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функции: 1) генериране на точни прогнози за 

бъдещи миграционни потоци и 2) установяване на 

рискове от социално напрежение, породено от 

пристигането на мигранти. Използвайки 

множество надеждни бази данни на различни 

глобални организации, алгоритъмът на ЕМТ 

идентифицира индивидуалните нужди на 

мигрантите преди пристигането им в Европа, като 

така помага на крайните потребители (местни 

администрации и неправителствени организации 

на първа линия) да анализират смесените 

миграционни потоци. Инструментът има 

функционалност, която позволява предвиждане 

на реалния брой лица, пристигащи в определена 

държава и регион. Това ще помага на работещите 

на първа линия професионалисти да планират по-

добре своите човешки и материални ресурси и 

дейностите си като цяло. EUMigraTool все още е в 

процес на разработване (с очакване да бъде готов 

по-късно през 2022 г.).  

 

Специфики на българската среда  

В България миграцията е силно политизирана 

тема, често неразривно свързана с националната 

сигурност, националната идентичност и 

икономическите предизвикателства (Кръстева, 

2014), включително и посредством политическия 

дискурс, в който нерядко се срещат ксенофобски, 

дискриминационни и анти-мигрантски аспекти 

(Каритас, 2019). От друга страна, проучвания на 

технологичните иновации в България показват, че 

липсата на финансиране за такива инициативи, 

квалифицирани кадри, както и на държавни 

политики за поощрение и подкрепа на 

технологичните иновации са сред петте най-чести 

пречки пред технологичната иновация в България 

(Ahmedova, 2021: 5-6). Накратко, технологичните 

иновации в сферата на миграцията в България 

срещат предизвикателства както от страна на 

миграционните политики, така и от страна на 

неналичието на достатъчна подкрепа за 

технологични иновации в обществена полза. Така 

технологичните иновации в сферата на 

миграцията в България се използват по-скоро 

спорадично, често в контекста на определена 

международна инициатива.  

Едно от най-големите предизвикателства пред 

проектно-базираните технологични иновации е 

тяхното успешно внедряване в българската среда. 

Пример за това е нуждата от изграждане на 

стабилно и устойчиво партньорство между 

заинтересованите институции (напр. Държавна 

агенция за бежанците и Агенцията за социално 

подпомагане) и неправителствени организации, 

работещи с мигранти за тяхното интегриране. 

Такова партньорство е в основата на успешното 

прилагане на платформата IMMERSE в България.  

Хранилището за знания и информация, 

разработено в течение на инициативата 

PERCEPTIONS, от своя страна, изисква наличието 

на достатъчно добре развита и активна научна 

общност в сферата на миграцията в България. 

Липсата на приоритизация на темите миграция и 

интеграция на национално равнище водят до 

стесняване на кръга от крайни потребители на 

този тип технологична иновация. 

Налице е и друг фактор, който следва да се има 

предвид в българския контекст. Съществува риск 

технологичен продукт или услуга, които предлагат 

прогнозиране на мигрантски движения, да се 

използват  не по предназначение. Разработваният 

по инициативата ITFLOWS инструмент цели да 

помогне на експертите на първа линия да 

посрещнат по-адекватно нуждите на лицата, 

търсещи закрила, а не да служи като основа за 

мерки, възпрепятстващи физическото 

придвижване на хора, които бедстват или бягат от 

военен конфликт. В контекста на България, където 
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човешките и логистичните ресурси са ограничени, 

той би спомогнал по-целенасочената 

концентрация на ресурси във времето и на 

мястото, където те са необходими.  

Приложимост на технологичните иновации 

В основата на приложимостта на социалните 

иновации от всякакъв тип, включително 

технологичните такива, е ценността на иновацията 

за нейните потребители (Virketyte and Wiklund, 

2019: 23). Първият признак, че иновативните 

продукти или услуги са добре приложени, би било 

постигането на целите, заложени от създателите 

им, съпроводено от доказателства, че иновациите 

не са били предмет на злоупотреба. Много важно 

условие за добрата приложимост обаче е и 

социалната група, за която са предназначени 

продуктите и услугите да не търпи вреди от 

тяхното приложение. Ако вземем за пример EMT, 

оптимизираното планиране на ресурси от 

професионалистите на първа линия или 

увеличената ефективност на действащи политики 

за интеграция и предоставяне на закрила биха 

били знак, че инструментът е приложен 

адекватно. Този извод обаче следва да бъде 

подсилено с гаранции, че мигрантите не са били 

обект на преследване, език на омразата или 

нарушаване на основните им права. В случая на 

IMMERSE това би означавало обхващане на висок 

процент от мигрантите в България, добрата и 

устойчива популация на платформата с данни, 

осъществяването на успешна комуникация между 

доставчиците на услуги и мигрантите чрез 

платформата и положителни стойности на 

индикаторите за оценка на влиянието на 

платформата сред мигрантите. Важно е 

доставчиците на услуги, които публикуват обяви и 

информация в IMMERSE, са преминали процес на 

валидиране, а информацията и услугите, които 

публикуват са верни, надеждни и са в 

съответствие с приложимото законодателство, 

етични стандарти и правила за защита на личните 

данни. 

Фактор от съществена важност за приложимостта 

на всяка една технологична иновация е 

привличането и включването на релевантните 

заинтересовани страни още на етап 

концептуализиране на продукта. Задължително е 

те да бъдат консултирани в етапите дизайн, 

тестване и оценка, максимизирайки 

възможността финалният продукт да отговаря на 

нуждите на онези, за които е предназначен. В 

случая на инициативата ITFLOWS, това се 

гарантира посредством активното участие в 

разработването на EMT на десет 

неправителствени организации, пряко работещи с 

лица, търсещи закрила, и на две общини, които 

участват във формулирането на политики за 

приемане и и интеграция на местно ниво. Всички 

те формират Борда на потребителите (Users 

Board). Това тясно сътрудничество между 

потребители и създатели следва принципа на  

ориентирания към потребителя дизайн, случващ 

се с активното участие на потребителя 

(participatory user-centred design). Българският 

представител в Борда е CVS-България.  

 

Добрата приложимост също зависи и от тясната 

връзка между нуждите и преференциите на 

крайните потребители и спецификите на 

технологичната иновация. По време на теренните 

проучвания в инициативата MIICT се очерта 

заключението, че между 68% и 87% от мигрантите 

в различните пилотни локации предпочитат 

мобилни устройства (смартфони) за достъпване 

http://cvs-bg.org/
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на платформата IMMERSE. Ролята на смартфоните 

в свързването на мигрантите с информация и 

услуги, които подпомагат тяхната интеграция в 

приемащата държава, е призната в литературата 

(Nedelcu and Soysüren, 2020, Farbenblum, Berg and 

Kintominas, 2018, Gelb and Krishnan, 2018). 

Потенциалното пилотиране на IMMERSE в 

България също следва да вземе предвид 

значимостта на мобилната версия или мобилното 

приложение за пълноценен достъп до 

информацията и услугите.  

На последно място, фактор за приложимостта на 

дадена технологична иновация в сферата на 

миграцията е и предварителната оценка на 

условията на национално ниво. Проучването сред 

мигранти, експерти и доставчици на услуги в 

сферата на миграцията и интеграцията в редица 

държави в рамките на инициативата PERCEPTIONS 

показва, че наративи за миграцията и приемащите 

страни се формулират и разпространяват и в/за 

България. Практици от България и мигранти, 

живеещи в България, идентифицират проблема за 

мисинформацията и несъответствието между 

очакването (наратива) и реалната ситуация: 

„очакват, например, че ще има работа, но се 

оказва, че няма работа и няма дом” (PERCEPTIONS, 

2021: 25, 41). Други участници пък възприемат 

мигрантите и миграционните потоци като риск от 

радикализация, тероризъм и престъпност (2021: 

38). Наличието на данни, че наративи, водещи до 

несъответствие на история и реалност или до 

убеждения, че мигрантите представляват заплаха 

за сигурността и безопасността, свидетелстват за 

добрата приложимост на ресурсите в 

платформата на PERCEPTIONS.  

Устойчивост на технологичните иновации 

Както бе дискутирано и в предходните секции на 

тази статия, българската среда до голяма степен 

страда от липса на благоприятни условия (т.нар. 

enabling conditions) за устойчивото прилагане на 

съществуващи проектно-базирани технологични 

иновации, които са доказали своята достъпност, 

адекватност и надеждност. От една страна, 

прилагането на една такава технологична 

иновация, каквито са примерите от инициативите 

ITFLOWS, PERCEPTIONS и MIICT, изисква 

изменения и нагаждане към локалните условия в 

течение на времето и спрямо измененията в 

широката миграционна обстановка. Оттук следва 

нуждата за изграждане на стабилни колективи и 

мрежи, които да поемат отговорност и да заявят 

собственост (т.нар. ownership) за технологичната 

иновация, инвестирайки човешки и финансови 

ресурси в нейното поддържане, разширяване и 

разпространяване сред целевите групи.  

Това е особено предизвикателно в българския 

контекст, където не е наличен единен национален 

орган, координиращ дейностите по интегриране 

на мигрантите в българското общество с оглед 

защитата на техните основни социални и 

икономически права и превенцията на 

маргинализацията и социалното им изключване. 

Липсата на финансиране за устойчивост е друг 

дефинитивен фактор за дългосрочното ефективно 

съществуване на технологичните иновации в 

сферата на миграцията в България. Именно 

поради тази причина е трудно да се прехвърля 

отговорността за осигуряването на устойчивост 

към неправителствения сектор, чиито дейности 

често са обезпечени на базата на индивидуални 

краткосрочни проекти и инициативи.  

Редно е да се спомене и ролята на обученията за 

дигитални умения и преодоляване на дигиталните 

бариери. Технологичните социални иновации, 

особено тези в сферата на миграцията, зависят от 

наличните умения на мигрантите и другите 

крайни потребители да боравят с технологични и 

комуникационни устройства, както и с базисни 

софтуерни приложения и елементи. Наличието на 

такъв тип изграждане на умения и капацитет за 

мигранти способства за по-добрите приложимост 

и устойчивост на технологичните иновации в 

локалната среда.  

Препоръки 

Благоприятни условия 

Нужно е да се създадат политики на национално 

ниво, специфично насочени към интеграцията на 
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мигранти в българската среда посредством 

технологични способи. 

Препоръчително е да се осигури национално 

финансиране за устойчиви технологични 

иновации в сферата на миграцията и интеграцията 

с доказана стойност и въздействие. 

Следва да се изградят условия за добиване на 

дигитални компетенции и умения за боравене с 

информационни и комуникационни технологии за 

мигранти. 

Следва да се работи за доразвиване на 

съществуващите дигитални компетенции и 

създаване на нови такива у професионалистите на 

първа линия, работещи с мигранти, бежанци и 

търсещи убежище.  

 

Приоритизирането на темите миграция и 

интеграция на национално ниво, включително в 

съответните политики и стратегически документ, 

би довело до по-широк кръг от потребители на 

създадени и тествани на международно ниво 

инструменти, способи и практики.  

Подобряването на законодателството в сферата 

на защитата на личните данни и неговото 

ефективно прилагане би довело до по-високо 

доверие в технологичните иновации за 

интеграция.  

Важно е да се осигури доброто взаимодействие 

между държавните структури, отговорни за 

процесите на миграция и интеграция, и 

доставчиците на Интернет и мобилни услуги с цел 

осигуряване на достъп до онлайн ресурси за 

мигранти.  

Следва да се насърчава международната обмяна 

на опит между релевантни заинтересовани 

страни.   

Отговорност и собственост 

Необходимо е да се създаде ангажираност от 

страна на разнообразни заинтересовани страни, 

които да имат капацитета да координират, 

наблюдават и оценяват дейностите по поддръжка, 

разширяване и разпространение на 

технологичните иновации сред техните целеви 

групи. 

Насърчаването на междуинституционалната и 

междуорганизационна комуникация при 

прилагането и допълнителното разработване на 

технологичните иновации е първостепенно за 

постигането на устойчивост. 

Следва да се работи систематично в насока за 

заявяване на отговорност и собственост спрямо 

технологични иновации в сферата на миграцията, 

които са с доказана ефективност и положително 

въздействие.  

Нужно е да се работи целенасочено и 

дългосрочно над устойчивите взаимоотношения 

между държавата, неправителствените 

организации, доставчиците на услуги и частния 

сектор с цел изграждане на капацитет за 

прилагане и поддържане на работещи 

технологични иновации за мигранти. 

Заключение 

Технологичните иновации в сферата на 

миграцията в България срещат известни 

предизвикателства пред приложимостта и 

устойчивостта си. На първо място, липсата на 

приоритизация на дейностите за успешна 

интеграция на мигрантите във всички аспекти на 

социо-икономическия живот в България е повод 

за притеснение относно пълноценното въвеждане 

и експлоатация на работещи технологични 

иновации. Това е допълнително усложнено от 

общите трудности, които срещат технологичните 
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иновации в България - липса на финансиране, 

подпомагащи държавни политики и 

квалифицирана работна ръка. Опитът от трите 

инициативи ITFLOWS, MIICT и PERCEPTIONS, от 

своя страна, показва, че изграждането на 

достатъчно стабилни коалиции от заинтересовани 

страни за заявяване на отговорност и собственост 

по линия на дадена технологична иновация е 

трудоемко. Неналичието на дългосрочно 

финансиране на държавно ниво за устойчиви ИКТ 

средства за предоставяне на информация и услуги 

за мигранти също играе важна роля при оценката 

на предизвикателствата пред приложимостта на 

иновациите в България. Именно поради тези 

причини настоящата статия включва кратки 

препоръки за подобряване на локалните условия 

и поемането на отговорност от ключови 

заинтересовани страни с цел успешно, устойчиво 

и дългосрочно прилагане на технологичните 

социални иновации в сферата на миграцията в 

България.  
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Академични хоризонти 
 
 

▪Лятно училище „Култури, миграции, граници“ 

(Cultures, Migrations, Borders - MigBord2022), 

Училище по социални науки, Департамент по 

социална антропология и история, Егейски 

университет, заедно с Института по 

миграционни и етнически изследвания, 

Амстердамски университет организират 

международно лятно училище за за студенти и 

изследователи на о-в Лесбос, Гърция, 4-14 юли 

2022 г. Основния фокус на училището са темите 

граници и миграции, като програмата съчетава 

теоретични подходи с лекции на преподаватели 

от осем университета и посещения на място. 

Краен срок за кандидатстване: 30 май 2022 г. 

Повече информация може да се намери тук: 

https://summer-schools.aegean.gr/MigBord2022 

 

▪Лятно училище по право и политика на ЕС в 

областта на имиграцията и убежището,  се 

организира от Мрежата за правни изследвания 

на имиграцията и убежището в Европа 

„Одисей“, ще се проведе в Брюксел, Белгия и 

онлайн на 4 - 15 юли 2022 г., съпътствано то 

докторски семинар, който също ще се проведе в 

Брюксел. Това е 22-рото издание на училището, 

което редовно включва в програмата си лекции 

на водещи учени в областта, както практици и 

служители на европейските институции. 

Крайният срок за кандидатстване е 23 юни 

2022 г. Повече информация може да се намери 

тук: https://odysseus-network.eu/2021-summer-

school/ 

 

▪Международни онлайн училища по 

принудителна миграция, организирани от 

Център за бежански изследвания, Оксфордски 

университет ще бъдат проведени на 4-8 юли 

2022 г. и 11-15 юли 2022 г. Онлайн училището 

предлага интензивен, интердисциплинарен и 

активен подход към изучаването на 

принудителната миграция. Курсът съчетава 

традицията на Оксфорд за високи академични 

постижения със стимулиращи дискусионни 

методи на преподаване, учене и размисъл. 

Крайният срок за кандидатстване за двете 

училища през юли е 30 май 2022 г. Повече 

информация може да се намери тук: 

https://www.rsc.ox.ac.uk/study/international-

summer-school 
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Резюме на български език 
 

 

Брой 1 за 2022 г. на Академичния бюлетин обединява три по големи и значими теми, както за България, 

така и в световен план. От една страна, броят прави преглед на случилото се в България през 2021 г. 

относно предоставянето на международна закрила и интеграцията на получилите статут, какво казват 

и самите бежанци и какви предизвикателства срещат. Анализът е направен на базата на Проучването 

на нуждите, което ВКБООН прави всяка година. От друга,  избухването на войната в Украйна на 24 

февруари 2022 г. и тръгналите вече милиони хора към различни европейски страни,  ни провокира да 

забавим броя, но да съберем, без претенции за изчерпателност няколко материала, в които да 

представим първите инициативи на солидарност, реакцията на българското общество в подкрепа и 

активна съпричастност към ситуацията. Третият важен акцент на броя е какво се случва с бежанците в 

световен план, когато в началото на ХХI век има 23 действащи конфликта в света, каква е ролята на 

ВКБООН на различните места, каква е основната философия на Глобалния договор за бежанците и какви 

са предизвикателствата пред бежанците в България, бихте могли да научите в интервюто с г-н 

Нарасимха Рао Нилагири Лакшми, представител на ВКБООН в България от 2020 г. насам. Обръщаме 

внимание и на позабравената вече криза в Афганистан и какво е отражението й в бежанската 

административна и съдебна практика в България с текста на адвокат Тодор Илиев в рубриката ни 

Правен консултант. Не на последно място по важност, бихме искали да изтъкнем значението на темата 

за новите технологии в сферата на миграцията, за което ще научите от три проучвания в областта на 

Центъра за изследване на демокрацията. В рубриката „Академични хоризонти“ сме поместили и 

информация за няколко летни училища в сферата на миграционната и бежанска проблематика. 
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Summary in English 
 

 
The first issue of the Academic Bulletin “Refugees: today and tomorrow” for 2022 brings together three major 

and significant topics, both for Bulgaria and globally. On the one hand, it provides an overview of what 

happened in Bulgaria in 2021 regarding the international protection procedures in the country and challenges 

of integration of those granted refugee or humanitarian protection statuses, the article is based on the results 

of the UNHCR AGD Survey conducted in 2021. On the other hand, the outbreak of war in Ukraine on 24 

February 2022 and the millions of people who have already left for different European countries provoked us 

to slow down the issue, but to collect several pieces, without pretending to be exhaustive, in which to present 

the first solidarity initiatives, in general the reaction of the Bulgarian society, government and civic sector 

supporting the Ukrainian refugees in Bulgaria. The third major aspect is what is happening to refugees globally, 

when at the beginning of the twenty-first century there are 23 active conflicts in the world, what is the role 

of UNHCR in different places, what is the core philosophy of the Global Compact for Refugees. About all this 

and other topics you could learn in the interview with Mr. Narasimha Rao Nilagiri Lakshmi, UNHCR 

Representative in Bulgaria since 2020. We also turn our attention to the now forgotten crisis in Afghanistan 

and its impact on refugee administrative and judicial practice in Bulgaria with the text of the lawyer Todor 

Iliev in our Legal Consultant rubric. Last but not least, we would like to highlight the importance of the topic 

of new technologies in the field of migration, which you will learn about from three studies of the Center for 

the Study of Democracy. In the Academic Horizons section, we have also included information on several 

summer schools in the field of migration and refugees forthcoming this summer. 

 
 

 

 



ʥˎʸʧʤˀˁʶʰ�ˁˎʦʫ˃�ʯʤ�
ʥʫʮʤʻˉʰ�ʰ�ʺʰʧˀʤʻ˃ʰ 

ǩǭǮǨǵǾǰǺǭ�� 
Ǭǵǭǹ�ǰ�ǻǺǸǭ 
ǨǲǨǬǭǴǰǿǭǵ�ǩȆǳǭǺǰǵ 
,661�����-���� 

ZZZ�EXOUHIFRXQFLO�RUJ 

ZZZ�EFUP-EJ�RUJ 

ZZZ�UHIXJHH-LQWHJUDWLRQ�EJ 

ZZZ�UHIXJHH�EJ 
 

EJUF#EXOUHIFRXQFLO�RUJ 
 

$&$'(0,$�5()8*((-,17(*5$7,21�%* 
 


