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ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ
УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ
7120 бежанци от Украйна вече са
започнали работа на трудов договор
Това е най-високият процент интегрирани бежанци, който България е
постигала в новата си история и то само в рамките на няколко месеца.
Над 7120 са наетите на трудов договор украински граждани с
временна закрила в България, което представлява над 15% от
работоспособното население от бягащите от войната в Украйна. В тази
бройка от над 7120 души не влизат наетите на граждански договори и
тези в изпитателен срок .
Започналите работа на трудов договор украински граждани са разпределени в почти всички области на страната и в
около 20 сектора от икономиката в 9 различни професионални направления.
Повече от половината от наетите на трудов договор украински граждани са заети в хотелиерството и ресторантьорството,
следвани от търговията и преработващата промишленост. Сред професиите, които наетите упражняват украинци
упражняват, са и тези, които не изискват специална квалификация.

Разпределение в страната

Сектори на заетост

Мярка „Солидарност“ за трудова интеграция на бежанците
Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Солидарност”, финансиран чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Чрез него ще се окаже подкрепа за бърза трудова интеграция на разселени
лица от Украйна. Чрез включването си в проекта украинските граждани ще имат възможност за:

•

получаване на психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа;
• включване в субсидирана заетост на пълно или непълно работно време на база минимална работна заплата за период до 3 месеца;
• получаване на подкрепа на работното място посредством осигурен от работодателя ментор;
• получаване на интеграционна добавка, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет в размер на 356,00
лв. на месец за период до 3 месеца.
За да се възползват от тези услуги, украинските граждани следва да се регистрират в Дирекции „Бюро по труда”, които
са разположени на територията на цялата страна, и там – на място, да подават заявленията си. До 11 юли 463 заявления
от работодатели за участие в програмата са били подадени. Сключени са 126 договора с фирми за 1523 работни
позиции.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА
НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
Кариерни форуми и трудови борси
свързват бежанци от Украйна и
български компании
Кариерният форум „Бизнесът подава ръка“, организиран от
ВКБООН в партньорство с девет организации от
неправителствения и частния сектор през май, осигури
пространство за среща между 30 компании и близо 150 бежанци
от Украйна. На събитието, открито от зам.-министъра на труда и
социалната политика, г-жа Жулиета Върлякова, и изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта, г-н Смилен Вълов,
присъстваха 40 компании от над 10 сектора, сред които информационни технологии, търговия, финанси, производства,
хотелиерство и ресторантьорство. Други 30 компании, които не бяха на място в Интер Експо Център, също заявиха
готовност да предложат работни позиции на бежанците. Общо позициите, осигурени от частния сектор, надхвърлиха
2000. Участие във форума взеха 150 украински граждани.
Над 40 доброволци, мнозина от които от самата бежанска общност от Украйна, съдействаха за регистрация на
кандидатите на място, изготвяне на автобиография и превод при самите интервюта. Създаден беше и кът за забавление
на децата на търсещите работа. Въпреки че обратна връзка все още се събира от работодателите, очакванията са поне
половината лица, посетили форума, да са намерили възможност за заетост. Основно, украинските граждани се
насочиха към представителите на хотелиерския бранш и търговията. Сред предизвикателствата, които се очертаха в
рамките на форума, бяха езиковата бариера и нуждата на хората от подкрепа за настаняване, грижа за децата (поради
трудности в записването на детска градина) и др.
ВКБООН ще продължи да работи за включване на бежанците в заетост в тясна координация с частния сектор, чиято
гъвкавост и съпричастност дава шанс на избягалите от войната не само да бъдат финансово независими, но и да
възвърнат самочувствието си, нормалността в ежедневието и да изградят връзки с българското общество.
Второ издание на форума беше организирано и в края на юни в град Варна. По време на форума имаше осигурен
превод и информация за работодателите по отношение на правната рамка за наемане на бежанци и съществуващи
възможности за сътрудничество с неправителствения сектор. 24 компании, главно от туристическия и търговския
сектор, присъстваха на събитието. 96 граждани на Украйна посетиха събитието, като близо половината уговориха
последващи срещи на място при съответните работодатели.

Агенция по заетостта, Бюрото за информация и услуги за чуждестранни
граждани, Български Червен кръст и Асоциация за развитие на София
обединиха усилия за интеграция на бежанците на пазара на труда
На 11 май 2022 г. беше организирано и друго събитие за интеграцията на бежанците на пазара на труда:
кариерен форум на Агенция по заетостта. То беше отворено за всички граждани, които търсят работа, с фокус
върху украинските бежанци. Агенцията потърси партньорство с основни организации, работещи на терен с
общността.
Над 600 търсещи работа присъстваха на форума в двора на бюрото по труда в кв. „Възраждане“, един
немалък процент от тях бежанци. Служители на БЧК помагаха с превод.

Агенция по заетостта активно работи сред украинските граждани с мобилни екипи, които посещават базите и
хотелите, където има настанени лица. Агенцията публикува актуални данни за нагласи и профил на хората на
своята страница. Към 14 юли т.г. служители на институцията са провели консултации с 29 320 лица от Украйна.
По техни данни 71% от хората имат готовност да започнат работа, а 65% са с висше образование.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНИ И СТРУКТУ
РИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Информационна сесия относно интеграцията
на бежанците от Украйна на територията на
Столична община
През юни Българският съвет за бежанци и мигранти и Асоциацията за
развитие на София в партньорство с Представителството на ВКБООН в
България организираха информационна сесия Интеграция на
бежанците от Украйна на територията на Столична община.
Общинските, районните и областните администрации трябва да поемат
инициатива и да участват в създаването на работещи механизми за
подпомагане социалното приобщаване и интеграцията на бежанците от Украйна. Това е един от основните изводи от
проведената дискусионна среща на районните администрации в Столична община с представители на Министерски съвет,
Държавната агенция за бежанците, Областната управа на София и неправителствени организации. На срещата бяха
обсъдени предизвикателствата в работата с украинските бежанци, както и възможни решения като създаване на дневни
центрове за деца през лятото, организиране на курсове по български език, подпомагане на трудовата заетост, жилищното
настаняване и др. Средносрочно и дългосрочно планиране на логистични вериги, ресурсна обезпеченост на общинските и
областните структури, сътрудничество с гражданския сектор са ключови фактори за успешното управление на подобни
кризи в бъдеще.
Срещата беше организирана в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в
България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията“, финансиран по
ФУМИ на ЕС.

Информационна сесия относно приемането и интеграцията на
бежанците от Украйна на територията на общините от българския
черноморски регион
В края на юни 2022 г. Българският съвет за бежанци и мигранти и
Асоциацията на българските черноморски общини в партньорство
с Представителството на ВКБООН организираха съвместна
информационна сесия относно приемането на бежанците от
Украйна, възможностите за тяхното социално приобщаване и
интеграция и потенциала за местно и регионално развитие.
В Информационната среща участваха представители на областните
управи на Бургас, Добрич и Разград, общинските администрации,
Министерски съвет, Държавна агенция за бежанците,
Министерство на образованието и науката и НПО, ангажирани с
приема и интеграцията на бежанците от Украйна. От една страна, целта беше да се представят политиките за
прием и интеграция на лицата с предоставена временна закрила, възможностите за финансиране на
национално и местно ниво. От друга страна, беше обсъден отговорът на общините с акцент върху достъпа до
услуги, възможните решения на предизвикателствата, оптимализиране на капацитета и ресурсите и
възможностите за бъдещо сътрудничество и партньорство със структурите на гражданското общество.
Събитието е част от усилията на Български съвет за бежанци и мигранти и Агенцията на ООН за бежанците
(ВКБООН) за развиват капацитета за подпомагане и интеграция на бежанците на общинско ниво и като
възможност за местно социално и икономическо развитие.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИНТЕГРАЦИЯТА
НА БЕЖАНЦИТЕ И УКРАИНСКАТА КРИЗА
НОВ СРАВНИТЕЛЕН ДОКЛАД РАЗКРИВА, ЧЕ
СТРАНИТЕ, ПРИЕЛИ НАЙ-МНОГО УКРАИНСКИ
БЕЖАНЦИ, СА НАЙ-СЛАБО ПОДГОТВЕНИ
Докато повсеместните усилия за прием на украинските бежанци
бележат повратна точка в отвореността към разселените лица на
много държави-членки на ЕС, по-специално съседните на Украйна, нов
сравнителен доклад разкрива, че много страни са слабо подготвени за
тяхната дългосрочна интеграция и нямат развити политики в тази
посока.
Докладът, разработен по проект Национален механизъм за оценка на
интеграцията (NIEM), който наблюдава и измерва политиките за
интеграция на бежанците в 14 държави-членки на ЕС, подчертава големите различия между държавите и техните
политики в области като образование, заетост, жилища и други. Докладът нализира ситуацията с бежанците за период
от две години до март 2021 г. Докато някои държави постигат високи резултати, като Швеция (72,5 т. от 100 възможни),
други, включително Унгария (32,8), Полша (36,9), България (37,1) и Румъния (38,5), се намират в другия край на
спектъра. Докладът посочва и връзка между държавите с по-приобщаващи интеграционни политики и
благосъстоянието на бежанците по време на пандемията COVID-19.
Обобщение на основните констатации в доклада:

– От последния сравнителен доклад за оценка на NIEM (представен преди две години) 14-те анализирани държави са
постигнали малък или никакъв напредък
– Всъщност в много държави дори се наблюдава известно изоставане, по-конкретно в областта на пребиваването,
жилищното настаняване и социалното осигуряване, въпреки че е отбелязан лек напредък в областта на гражданството,
сътрудничеството, събирането на семействата, езиковото обучение и социалната ориентация.
– В сравнение с действащите законови разпоредби относно пребиваването и равния достъп до права, всички държави
се справят по-зле, когато става въпрос за активни политики в подкрепа на интеграцията, междусекторната координация
и държавната подкрепа за гражданското общество и местните власти.
– По време на пандемията COVID-19 държавите с по-приобщаващи рамки на интеграционната политика имат поблагоприятни резултати по отношение на минимизирането на последиците от COVID-19 върху бежанците.
Докладът е достъпен онлайн в международния сайт на проекта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ НИЕМ - НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНК
А НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
На 16 юни, в навечерието Световния ден на бежанеца, Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив в партньорство с Представителството
на ВКБООН проведоха Заключителна конференция по проекта НИЕМ, която осигури форум за разглеждане на предизвикателствата и напредъка на България в
сферата на интеграцията на бежанците в европейски контекст.
През годините на изпълнение на проекта НИЕМ партньорите допринесоха за
създаване на механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците,
предоставиха доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, идентифицираха обещаващи практики и направиха оценка на въздействието на законодателните промени и политики.
Повече информация за Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците в България

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА
UKRAINE.REFUGEE.BG - МИКРОСАЙТ С
ОБОБЩЕНА И ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА
Българският
съвет
разшири
информационния
портал
www.refugee.bg, предоставящ надеждна и достоверна информация
на бежанците на техните езици, с микросайт с обобщена, но детайла
информация за бежанците от Украйна. Микросайтът предоставя
съвети от първите стъпки на бягащите от войната в Украйна и
пристигащи в България и получаването на временна закрила, до
аспектите за интеграция и достъп до права като медицинско обслужване, записване на деца и ученици в българската
образователна система, намиране на работа и достъп до пазара на труда, откриване на банкова сметка и получаване на
банкова карта, възстановяване на семейните връзки за членове на разделени семейства и пътуване в чужбина. В
допълнение, микросайтът предоставя информация за „Сините точки“ - безопасни пространства за закрила и основни
услуги, които се разкриват в страните, приемащи бежанци от Украйна, от ВКБООН и УНИЦЕФ.
Микроуебсайтът е достъпен на български, украински, руски и английски език и е част от програмата на Български съвет
за бежанци и мигранти да развива информационна инфраструктура, както за бежанците, така и за българските
институции и граждани, участващи в процеса на тяхната интеграция.

МОБИЛНАТА
АПЛИКАЦИЯ
MONDLY
ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНО ЕЗИКОВИТЕ СИ
КУРСОВЕ
Mondly, една от водещите световни платформи за изучаване на езици,
обяви, че предоставя своите курсове безплатно за всички украинци,
разселени в европейски страни. Инициативата има за цел да помогне на
бежанците да преодолеят езиковата бариера и да се почувстват по-спокойно, докато общуват в приемащата държава.
Приложението отключи своето премиум съдържание за украинци и предлага курсове за 25 европейски езика,
включително български. За да отключите безплатните курсове за украинци, по време на регистрацията украинският
език трябва да бъде зададен като роден език.
Приложението за изучаване на езици е достъпно онлайн, както и мобилно приложение за iOS и Android.

JOBS IN SOFIА:
ПЛАТФОРМА ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА
София Инвест създаде платформа Jobs in Sofia, за да подкрепи хората,
които бягат от войната в Украйна и искат да намерят сигурност и работа
в София и България. На тази страница работодателите могат да
предложат свободните позиции в своите фирми, а кандидатите за
работа да получат нужната информация. Платформата Jobs in Sofia е на
български, украински и английски език. Платформата дава възможност,
от една страна, търсещите работа да попълнят данни за себе си и професионалния си опит, а от друга, работодателите
да обявят своите нужди от кадри. Кандидатстването за работа е директно през платформата, като гражданите от
Украйна трябва да попълнят онлайн формуляр, в който на украински език да запишат данните си – име, професия, каква
работа търсят, каква специалност имат.

BLUE DOT - ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА
БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА
Върховният комисариат на ООН за бежанците
(ВКБООН) и Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), в
партньорство с Българския Червен кръст (БЧК),
Българския хелзинкски комитет (БХК), Съвета на
жените бежанки в България (СЖББ) и
представители на общността на бежанците,
отвориха шест центъра в България за подкрепа на
бежанци, наречени „Blue Dot“ („Синя точка“). В
София има два такива центъра — по-малко на
централна ж.п. гара и по-голямо, любезно
предоставено от БЧК, в централата на
организацията в София. Последното беше открито
в присъствието на вицепремиера Калина
Константинова.
Центровете „Blue Dot“ са безопасни пространства за закрила и основни услуги, които се разкриват в страните,
приемащи бежанци от Украйна, включително Полша, Румъния и Молдова. В тях се предоставя информация, правни
съвети, психо-социална подкрепа, идентифициране и насочване към услуги за деца, жени, семейства и други групи,
изложени на специфичен повишен риск, докато бягат от конфликта в Украйна. Центровете „Blue Dot“ допълват
подкрепата от националните правителства и са организирани в координация с държавните власти и други партньори по
ключовите транзитни маршрути и дестинации, за да помагат на децата и семействата в нужда.
Освен „Blue Dot“ в централата на БЧК и Централната жп гара в София, ВКБООН и УНИЦЕФ откриха такива центрове за
информация и психо-социална подкрепа в Русе, Добрич, Бургас и Варна.
„Вдъхновяващо е да видим правителството
и хората в България, които топло
приветстват и помагат на бежанците от
Украйна в тези извънредни времена - заяви
координаторът по извънредни ситуации
към ВКБООН Такеши Морияма. - В дух на
солидарност увеличаваме подкрепата към
националните усилия. Центровете „Blue
Dot“ ще подобрят координацията сред
максимално широк кръг от партньори, за да
оказват помощ на всички бежанци, които
имат нужда от подкрепа, под един покрив“,
отбеляза той.
Само за малко над два месеца войната в
Украйна принуди над 5,7 млн. души,
половината от които деца, да избягат зад
граница в търсене на безопасност. Други 7,7 млн. души са разселени вътре в Украйна.
„Това е най-бързо разрастващата се криза, свързана с разселване, от Втората световна война насам и децата плащат най
-високата цена - заяви представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн. - Децата, принудени да напуснат
домовете си заради насилието, имат нужда от безопасно и спокойно място, където могат да поиграят и поговорят с
грижовни хора.“
В Центровете „Blue Dot“ има и специален детски кът и психолози, които могат да успокоят децата и да предоставят
жизненоважна подкрепа за психичното здраве, за да им помогнат да се възстановят от травмата“, допълни тя.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОНТЕКСТ ЗА ПОДКРЕПАТА И
ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ
Дискусия „Пътят пред украинските бежанци в
Европа и в България“
През април Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира
дискусия на тема „Пътят пред украинските бежанци в Европа и в България“.
Целта на дискусията беше да се обсъдят основните предизвикателства, породени от
огромната вълна бежанци от Украйна в цяла Европа, както и краткосрочните и
средносрочните решения. Събитието протече в три части. В първата част бяха
дискутирани европейските политики и инструменти в подкрепа на украинските
бежанци, бяха посочени някои от добрите практики и очертани възможни подходи спрямо бежанците при различните
сценарии за развитие на конфликта. Във втората част на събитието вниманието беше насочено към проблемите на
украинските бежанци и на организациите, които им помагат на национално и местно равнище. В третата част беше
обсъдено постигнатото дотук в нормативната рамка в услуга на бежанците и предизвикателствата пред институциите, за
да могат да отговорят на нуждите на бежанците от достъп до социална подкрепа, здравеопазване, работа, подслон и
образование.
Дискусията беше открита от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото за връзка на Европейския парламент в България и
Калина Константинова, заместник министър-председател по ефективно управление. В първата част на събитието се
включиха евродепутатът Елена Йончева (С&Д), както и съветника по закрилата във Върховния комисариат на ООН за
бежанците за България - Петя Караянева.

Участниците във втория панел бяха Олена Шопова, активист на Сдружението на украинските организации в България
„Мати Украйна“, д-р Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор на Български Червен кръст и Кина Събева,
председател на Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ). В третия панел бяха обсъдени предизвикателствата
пред институциите с Андрей Новаков, член на Европейския парламент (ЕНП), Валери Рачев, ръководител (към този
момент) на Националния кризисен щаб, Стоян Темелакиев, заместник-министър на вътрешните работи и Мариана
Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците. Модератор на събитието беше Надежда Цекулова, Директор
програма „Кампании и комуникации“ на Българския хелзинкски комитет.
Запис на събитието на наличен онлайн

5,3 милиона украинци са влезли в ЕС от началото на инвазията
▪ 5,3 милиона украински граждани са избягали в ЕС от началото на войната през февруари. Общият брой на разселените
лица, които са влезли в ЕС, включително и неукраински граждани, е 7 милиона.
▪ През последните седмици повече хора се връщат в Украйна, отколкото напускат страната. Между 25 и 31 май почти 260
000 украинци са напуснали ЕС. Общо 2,3 милиона украинци са се завърнали в родината си от началото на войната.
▪ Полша и Румъния продължават да отбелязват най-голям брой пристигащи, като съответно 147 000 и 32 800 украински
бежанци са пресекли границите на страните между 25 и 31 май.
Източник: FRONTEX
Информационни ресурси на европейско ниво:
▪ Информация от Европейската комисия за хора, бягащи от войната в Украйна
▪ Подкрепа на страните-членки на ЕС за посрещане на нуждите на бежанците от Украйна
▪ Фото и видео библиотека на Европейската комисия за историите на хора, бягащи от войната в Украйна.

РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА
ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИ
Лаборатория за сътрудничество:
Гражданският сектор в подкрепа на
бежанците от Украйна: предизвикателства,
постижения и възможности
В края на юни Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният
комисариат за бежанците на ООН организираха семинар - лаборатория
за сътрудничество: Гражданският сектор в подкрепа на бежанците от
Украйна. Семинарът представлява еднодневна среща на представители
на различни неправителствени организации от Черноморския регион.
На събитието бяха разгледани възможностите за социално приобщаване и перспективите за интеграция на бежанците
от Украйна, ролята на неправителствените организации и възможностите за сътрудничество и партньорство между
структурите на гражданско общество и другите заинтересовани страни. На семинара бяха представени политики на
национално ниво, както и бяха разгледани възможности за финансиране на неправителствени организации за
интеграция на бежанци от Украйна. Събитието беше отворено, както за организации с опит в работата с бежанци, за
доброволци, за организации, които могат да включат бежанците като целева група в съществуващи проекти или
планират да включат тези групи в своите бъдещи инициативи.
Събитието е част от стратегическите усилилия на Български съвет за бежанци и мигранти да развива капацитета за
интеграция на бежанците на местно ниво в фокус сътрудничество между неправителствените организации, които да
бъдат сигурен и надежден партньор на общините и държавните институции в процеса на интеграцията на бежанците.

СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕЖАНЕЦА 2022
КОЙТО, КОГАТО, КЪДЕТО
ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА ТЪРСИ СИГУРНОСТ

ЗАСЛОН - Спектакъл и документален филм по случай
Световния ден на бежанеца
По случай Световния ден на бежанеца—20 юни,
Театър Студио-Персона в партньорство с Български
съвет за бежанци и мигранти и Държавната
агенция за бежанците представи Спектакъла
Заслон и документален филм Непридружените.
Авторският филм на Христо Симеонов Непридружените e част от проекта
„Приложен театър за бежанци: Отвъд бариерата“.
Заслон e авторски спектакъл на Ася Иванова, Диана Спасова, Ованес Торосян,
Юлияна Войкова – Найман, Илиян Парасков, Антоанета Петрова и бежанци от Регистрационно-приемателен център гр.
София, кв. Овча купел, част от проекта „Приложен театър за бежанци: Отвъд бариерата“
На събитието представителят на ВКБООН в България Нарасимха Рао, Председателят на Български съвет за бежанци и
мигранти Кина Събева и председателят на Държавната агенция за бежанците Мариана Тошева поздравиха
присъстващите по случай Световния ден на бежанеца и връчиха на творческия екип сертификати на признателност за
тяхната работа с непридружените деца бежанци.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА
ПОЛИТИКАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАНИФЕСТА
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ
На 14 юни Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с
Представителството на ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците и Мулти Култи
колектив проведе среща по застъпничество интеграция и бежанците в България. В
неформалната среща взеха участие представители на неправителствени
организации, местната власт и на академичната общност. На срещата беше
представен за консултиране и предварително обсъждане Манифест за интеграция
на бежанците в България. Манифестът за интеграция на бежанците е резултат на шестмесечен процес на съвместно
разработване на цялостна визия от представители на всички заинтересовани страни, както и на самите бежанци.
Документът е разработен с цел да бъде ключов програмен документ за застъпничество за създаване на подкрепяща среда
за приемането, приобщаването и интеграцията на бежанците в България. Манифестът подчертава водещата роля на
държавата и местната власт и значението на участието на гражданския сектор в системата за интеграцията на бежанците.
Манифестът представя модел, при който както бежанците, така и местните общности ще могат да се възползват от
двупосочния процес на интеграция. Манифестът за интеграция на бежанците обхваща всички ключови аспекти на
интеграцията, групирани в четири области по методологията на проект Национален механизъм за оценка на интеграцията:
общи условия, правна интеграция, социално-икономическа интеграция и социално-културна интеграция.
Експертната среща и създаването на Манифеста са част от стратегическите дейности на Български съвет за бежанци и
мигранти за развитие на капацитета за изграждане на ефективен механизъм за интеграцията на бежанците в България,
като възможност за социално и икономическо развитие на местно и национално ниво.

Срещата по застъпничество и разработването на Манифеста за интеграция са организирани в рамките на проектите:
„Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и „Национален механизъм за оценка на
интеграция на бежанците (НИЕМ), финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕЖАНЕЦА ПРЕЗ 2022

КОЙТО, КОГАТО, КЪДЕТО
ОПИТЪТ
В БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВЕН ПРЕД
ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА ТЪРСИ СИГУРНОСТ
ЧУЖДЕСТРАННИ ДЕЛЕГАЦИИ
В разгара на безпрецедентната вълна от украински граждани, принудени да напуснат
домовете си и да бъдат посрещани в европейски градове, представители на проектите
CONNECTION и UMN дойдоха в София, за да обменят опит относно интеграцията на
мигрантите на пазара на труда и ефективната подкрепа за украинските бежанци.
Делегацията по проект CONNECTION включваше представители на мрежата EUROCITIES,
градовете Антверпен (Белгия), Тампере
(Финландия), Мадрид (Испания), Брест
(Франция), Кардица (Гърция) и мрежата #MigrationWork. Делегацията по проект UMN бе
съставена от представители на общината и неправителствени организации от Лиеж
(Белгия). Асоциация за развитие на София и КНСБ организираха разнообразни програми
от срещи и посещения при заинтересовани страни и доставчици на услуги в София, сред
които Агенция за инвестиции София, Бежанско-мирантската служба на БЧК, Каритас
София, Ситуационния приемен център на Централна ж.п. гара. Специален акцент на
обмените беше дейността на откритото през септември 2021 г. в София Бюро за
информация и услуги за граждани на трети страни. Представителите на европейските градове се срещнаха с български работодатели,
които наемат мигранти, за да обсъдят техния опит, предизвикателства и препоръки как да направят процеса по-лесен.
Особен интерес предизвикаха срещите и обмена с представителите на Столична община – с Малина Едрева, председател на
Комисията по образование, култура и многообразие към Столичен общински съвет, с директори на дирекции, координатори на
общински програми за безвъзмездни средства, общински предприятия и съвместни инициативи с бизнеса, неправителствения
сектор и международните организации.
Проектите CONNECTION и UMN са съфинансирани от Фонд „Убежище, миграция и интеграция" на Европейския съюз.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА
МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕГРАЦИЯ
През юни е публикуване покана за набиране на проекти озаглавена „Подобряване на националния капацитет в областта на
убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и
граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“. Допустими кандидати за
подаване на проекти са всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански, неправителствени организации,
регистрирани като юридическо лице в България. Изрично е посочено, че в Програмното споразумение международни организации,
техни органи или агенции са също допустими кандидати.
Финансирането на меки мерки по всяко от подадените проектни предложения трябва да бъде минимум 55%. Меките мерки по
програмата могат да включват например обучение, обмен на знания, информация и публичност и др. Допустими дейности са:
•

Функциониране (обновяване, оборудване, поддръжка, оперативни разходи и др.) на приемните съоръжения за уязвими лица,
търсещи закрила, с акцент върху непридружени деца;

•

Предоставяне на настаняване и свързани услуги на граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително
уязвими лица/граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;

•

Предоставяне на социални, здравни и образователни услуги и психологическа помощ, включително дейности по социално
посредничество на граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и на граждани на трети
страни, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица.

•

Мерки за подобряване на идентифицирането на уязвими граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително
уязвими лица и граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица, както и мерки за
посрещане на техните нужди;

•

Организиране на курсове по български език за преодоляване на езиковата бариера за граждани на трети страни, търсещи
международна закрила, включително уязвими лица, и за граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила,
включително уязвими групи;

•

Предоставяне на допълнителни услуги като писмен и устен превод за граждани на трети страни, търсещи международна закрила,
включително уязвими лица, и за граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;

•

Улесняване на процеса на комуникация между институциите и гражданите на трети страни, търсещи международна закрила, и
гражданите на трети страни, на които е предоставена временна закрила;

•

Предоставяне на правни услуги относно процедурата, правата и задълженията и др. на граждани на трети страни, търсещи
международна закрила, включително на уязвими лица (предоставяне на информация за възможния резултат от процедурата за
кандидатстване за международна закрила) и на граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила защита,
включително уязвими лица;

•

Разработване, отпечатване и разпространение на информационни брошури с правата и задълженията на гражданите на трети
страни, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и на граждани на трети страни, на които е предоставена
временна закрила, включително и на уязвими лица;

•

Изграждане на капацитет на национални институции, НПО и международни организации в областта на убежището и миграцията,
както и в областта на законодателството за временна закрила;

•

Разработване и прилагане на специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижи и настойничество/
представителство на непридружени деца;

•

Обучения на персонала на съответните заинтересовани страни за повишаване на знанията, експертния опит и управленските
умения за подкрепа и защита на уязвими търсещи убежище и уязвими граждани на трети страни, на които е предоставена
временна закрила.

•

Засилване на сътрудничеството между националните институции и НПО, работещи с мигранти, търсещи убежище и граждани на
трети страни, на които е предоставена временна закрила;

•

Разработване на предложения за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и
миграцията;

•

Обмен на знания и добри практики между български и норвежки субекти, прилагане на законодателството в областта на
временната закрила, особено относно организацията на приемните съоръжения, системите за управление на случаите и уязвимите
групи;

•

Други конкретни дейности, отчитащи подходи, които са съобразени с пола към миграцията и убежището, са предложени в
допълнението към Препоръка на МС (2022)17, точки 5 – 108, по-специално раздел III за защита и подкрепа

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ

ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ ЗА СИТУАЦИЯТА С
БЕЖАНЦИТЕ
Броят на принудително разселените хора в глобален
мащаб достигна рекорд от Втората световна война
Въпреки някои признаци на напредък, скоростта и мащабът на
принудителното разселване изпреварват прилагането на решенията за
бежанците
Броят на хората, принудени да напуснат домовете си, се увеличава всяка година през последното
десетилетие и достига най-високото си ниво, откакто се води статистика – тенденция, чиято посока
може да бъде обърната само чрез ново съгласувано усилие за постигане на мир, заяви Агенцията
за бежанците на ООН - ВКБООН.
До края на 2021 г. разселените в резултат на война, насилие, преследване и нарушения на правата на човека достигат
89,3 милиона души, което е с 8% повече в сравнение с година по-рано и почти двойно повече от броя преди 10 години,
според годишния доклад на ВКБООН „Глобални тенденции“.
Оттогава насам руската инвазия в Украйна – най-бързо разрастващата се и една от най-големите кризи на принудително
разселване след Втората световна война – и други извънредни ситуации, от Африка до Афганистан и отвъд тези
територии, изстреляха тези цифри над драматичния праг от 100 милиона души.
„Всяка година през последното десетилетие цифрите растат - каза Върховният комисар на ООН за бежанците Филипо
Гранди. - Или международната общност ще се обедини, за да предприеме действия за справяне с тази човешка
трагедия, за разрешаване на конфликтите и за намиране на трайни решения, или тази ужасна тенденция ще
продължи.“
Миналата година беше забележителна с броя на конфликтите, които ескалираха, и с новите, които се разгоряха: 23
държави, с общо население от 850 милиона души, бяха изправени пред конфликти със средна или висока интензивност,
според Световната банка. Междувременно недостигът на храна, инфлацията и климатичната криза увеличават
трудностите за хората в момент, когато перспективите за финансиране в много отношения не изглеждат добре.
Броят на хората, принудени да напуснат своята държава, се е увеличил през 2021 г. до 27,1 милиона души. Увеличен е
броят на пристигащите в Уганда, Чад , Судан. Повечето бежанци отново биват приети от съседни на своята страни с
ограничени ресурси. Броят на лицата, търсещи закрила по света, достигна 4,6 милиона души, което е с 11 процента
повече от предходната година.

Миналата година бе отбелязана като 15-а поредна година на увеличение на вътрешно разселените лица вследствие на
конфликти - броят им достигна 53,2 милиона души. Увеличението е предизвикано от нарастващо насилие или
конфликти на много места, например в Мианмар. Конфликтът в Тиграй (Етиопия) и в други райони даде тласък на
принудителното вътрешно разселване на милиони. Бунтовете в района на Сахел доведоха до ново вътрешно
разселване с особено големи мащаби в Буркина Фасо и Чад.
Скоростта и обемът на разселване все още изпреварват прилагането на решения за разселените лица – като завръщане,
презаселване или местна интеграция. И все пак докладът „Глобални тенденции“ съдържа и повод за надежда. Броят на
завръщащите се бежанци и вътрешно разселени лица се е увеличил през 2021 г., достигайки отново нивата преди
COVID-19, като доброволните връщания в държави на произход са нараснали със 71%, въпреки че броят им остава
скромен.
„Свидетели сме на появата на нови ужасяващи конфликти, някои от съществуващите се разпалват отново или остават
неразрешени, но има и примери за страни и общности, които работят заедно, за да търсят решения за разселените“,
добавя Гранди.
И въпреки че прогнозният брой на хората без гражданство е нараснал през 2021 г., около 81 200 са придобили такова
или са го потвърдили, което е и най-голямото намаление на броя на лицата без гражданство от началото на кампанията
на ВКБООН „IBelong“ през 2014 г.

Полезни контакти
Организации, работещи в сферата на
интеграцията на бежанците
Представителство на Върховния комисариат
(ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците)

за

бежанците

в

България

Представителството на ВКБООН в България предоставя стратегическа подкрепа на
общините в сферата на планирането, разработването и прилагането на проекти
свързани с интеграция на бежанци.
www.unhcr.bg | bulso@unhcr.bg
Български съвет за бежанци и мигранти
Българският съвет за бежанци и мигранти предоставя подкрепа на общините и
всички останали заинтересовани страни, като разработва и поддържа
информационна инфраструктура за интеграция на бежанците в България,
осъществява застъпническа дейност и работи за укрепване на сътрудничеството
между различните заинтересовани страни, включително общините.
www.refugee-integration.bg | www.bcrm-bg.org | bgrc@bulrefcouncil.org
Български Червен кръст
Със своите програми и дейности БЧК се стреми да улеснява социалната и
икономическа интеграция на бежанците в България, да предотвратява изолацията на
мигрантите и да спомага за формиране на положителни обществени нагласи към тези
две групи в българското общество.
www.redcross.bg | secretariat@redcross.bg
Каритас София

Каритас София подпомага социално-икономическата интеграция на бежанците, като
предоставя набор от целеви интеграционни мерки с фокус върху образованието и
трудовата заетост.
www.caritas-sofia.org | st.anna@caritas-sofia.org
Съвет на жените бежанки в България
Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в
процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Организацията
подкрепя правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро
бъдеще за себе си и своето семейство независимо от пол, раса, националност,
религиозна или етническа принадлежност.
www.crw-bg.org | office@crw-bg.org

Настоящият бюлетин се издава по проект
„Застъпничество за интеграция на бежанците в
България“, финансиран от Върховния комисариат
на ООН за бежанците. Бюлетинът е част от
цялостните
усилия
и
разработване
на
информационна инфраструктура за предоставяне
на актуална, поверена и надежда информация на
общините и заинтересованите страни в процеса на
интеграция на бежанците в България.

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Публикуваните материали не изразяват по
никакъв начин официална позиция или становище
на ВКБООН, БСБМ или организациите членове по
разгледаните теми.
Всички предишни броеве и други издания на
БСБМ са налични онлайн.
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