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ПОДКРЕПА ЗА ГРАЖДАНСКИ И БЕЖАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕСТНО НИВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

БЕЖАНЦИТЕ: АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР: УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСОВА 

УСТОЙЧИВОСТ И УЧАСТИЕ В ЗАСТЪПНИЧЕСТВО НА 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Гражданските организации, които работят на местно ниво 
имат важна роля за подпомагане на бежанците, както в 
спешни ситуации, така и в процеса на тяхното  
приобщаване и интеграция в българското общество. 
Капацитетът на гражданските организации, тяхната 
финансова устойчивост,  механизми  на  финансиране, 
управление и приоритети се различават значително и 
определят степента на влияят върху  участието им  варират  
и опреде участието им в  варират значително. Поради 
важната роля на местните  до каква степен участват в 
процеса на застъпничество и правене на политики, както и 

организации и  организациите от украинската общност за подпомагане на бежанците от Украйна, 
перспективите за развиване и разширяване на конструктивен диалог, сътрудничество, партньорство 
и застъпничество в сферата на интеграцията се увеличава. 
 
Подкрепата за укрепване на професионализма на организациите в тази сфера е важна за тяхното 
развитие и устойчивост. С  такава цел Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ), 
Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците – Агенцията на ООН за 
бежанците (ВКБООН) и Мулти култи организираха „Академия за професионален граждански сектор: 
Управление, финансова устойчивост и участие в застъпничество на  неправителствените 
организации“.  
 
Академията е част от стратегическите усилия на БСБМ и 
ВКБООН за децентрализирано развитие на капацитета 
на местните организации и организациите, водени от 
бежанци за интеграция на бежанците и възможностите, 
които интеграцията поражда за социално и 
икономическо развитие на местно ниво. 
 
В Академията за професионален граждански сектор 

участваха повече от 20 представители на местни 

организации, които бяха детайлно запознати с 

целеполагането, правните изисквания при 

управлението на неправителствени организации и със създаването на план за развитие и 

устойчивост. По време на академията бяха разгледани въпроси, свързани с разработване и 

изпълнение на проекти, както и аспекти на финансирането, финансовата устойчивост и работата с 

донори и дарители. Академията постави акцент върху инструментите за гражданско 

участие  и  застъпничество, както и върху развитието на коалиции и партньорства с други 

организации в системата на гражданския сектор. 



ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД: 

РОЛЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

ПРЕД ПРАКТИЦИТЕ 

Изучаването на езика на приемащите страни дава 
възможност на бежанците да станат активни членове 
на обществото, да се интегрират възможно най-
бързо, да започнат работа или да продължат 
образованието си.  Осигуряването на приобщаващо 
образование на бежанците, което включва и 
изучаване на езика на приемащата държава е сложен 
и комплексен процес. 
  
Обучението по български език като чужд е един от 
основните компоненти за успешна интеграция на 
бежанците. Поради това част от стратегическите 
усилия на ВКБООН, УНИЦЕФ и Български съвет за 
бежанци и мигранти, като организация за 
застъпничество за интеграция на бежанците, са 
насочени към обезпечаване на реални възможности 
за изучаване на български език на лицата, търсещите 
и получили международна или временна закрила в 
България. В този контекст на 8 ноември 2022 беше 
проведен форум на тема: Преподаване на български 
език като чужд: Роля на институциите и 
предизвикателства пред практиците. По време на 
форума бяха обсъдени правната рамка, ролята на 
държавата, институционалната подкрепа и 
практическите измерения в обучението по български 
език като чужд. Споделени бяха инициативи на 

гражданския сектор за езиковото обучение на бежанците и срещаните предизвикателства. 
  
Представители на Британския съвет, Френския институт в България и Чешкия културен институт 
споделиха опит относно ролята на културните институти като гарант за качествено езиковото 
обучение. Участници във форума от гражданския сектор споделиха добри практики, представиха 
свободни ресурси за езиково обучение на бежанците и общностни инициативи за организиране на 
курсове по български език. 
  
Събитието постави и акцент върху инициативата на  вицепрезидента Илиана Йотова за създаване на 
Български национален културен институт с определена роля за изучаването на български език като 
чужд. Споделеният опит, практика и препоръки са отправна точка за следващите действия за 
изграждане на устойчива система за изучаване на български език като чужд. 

Онлайн ресурси за изучаване на български език като чужд: 

▪ Учебници на ВКБООН по Български език за бежанци  

▪ Електронни книги на Каритас за учене на български език 

https://www.unhcr.org/bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://caritas.bg/novini/novini-bezhantsi/elektronni-knigi-balgarski-ezik/


АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ТЪРСЕЩИТЕ 

ЗАКРИЛА ЛИЦА: ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА 

РАЗШИРЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЦЕНТРОВЕТЕ НА 

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

Интеграцията на бежанците е динамичен и сложен 
двупосочен процес, който изисква усилия от всички 
участващи страни, както от държавните органи и 
публични институции, които са ангажирани със 
закрилата и интеграцията на бежанците така и 
готовност от страна на бежанците да се адаптират 
към приемащото общество, Процесът на интеграция е 
сложен и продължителен, с различни, но свързани 
правни, икономически, социални и културни 
компоненти. Всеки от тях е от решаващо значение за 
способността на бежанците да се интегрират успешно 
като равноправни членове на приемащата култура. 
 
Интеграцията на бежанците носи потенциал за 
социално и икономическо развитие.  Изграждането 
на устойчива  система за интеграция на бежанците 
налага развитие на капацитета на институциите и 
организациите, ангажирани с процеса, както и 
укрепване на партньорството между тях.  На 30 
ноември  Българският съвет за бежанци и мигранти 
(БСБМ) в партньорство с Държавната агенция за 
бежанците при МС (ДАБ) и  Представителството на 
Върховния комисариат на ООН за бежанците 
(ВКБООН) организира експертна сесия с фокус върху 
практически стъпки за разширяване и подобряване на 
интеграционните дейности в центровете на ДАБ. 

 

Председателят на ДАБ Мариана Тошева представи предизвикателства и нужди на агенцията и 
формулира предстоящите приоритети. Участниците във форума дискутираха  достъпа до 
образование, трудова заетост и обучението по български език на търсещите закрила лица, 
настанени в Регистрационно приемателните центрове. Основни презентации по темите 
направиха  Янита Манолова, заместник председател на ДАБ, Станислав Георгиев, представител 
на  Регионално управление на образованието, Тонка Караиванова, представител на  Агенция по 
заетостта и Захари Стоилков, ДАБ.  По време на дискусиите бяха предложени и обсъдени стъпки и 
начини за преодоляване на споделените предизвикателства. Подчертани бяха значението и 
необходимостта от по-добро междуведомствено сътрудничество и разширяване на партньорството 
с неправителствените организации. 
 

Форумът е част от усилията на Български съвет за бежанци и мигранти да способства за развиване 
на  капацитета и укрепване на сътрудничеството на заинтересованите страни  за интеграция на 
бежанците, обвързана с възможности за социално и икономическо развитие на национално и 
местно ниво.  Събитието е част  от проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, 
финансиран от ВКБООН. 



REFUIN – ИНОВАТИВЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА БЕЖАНЦИТЕ 

Българският Червен кръст стартира програма за финансово 
подпомагане на лица, засегнати от продължаващия 
конфликт в Украйна и потърсили закрила в България. За да 
бъде получена подкрепата първо е необходимо да се 
изтегли приложението и да се извърши регистрация. Това 
може да бъде направено на следния линк: 

https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/ 

Програмата се осъществява с подкрепата на 
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. 

В бързо променящия се свят, в който 
живеем, всеки сектор на човешката 
дейност все повече се нуждае от 
добри практики и иновации, които 
осигуряват дългосрочни решения на 
съществуващите предизвикателства и 
възможности за по-нататъшно 
развитие. В този контекст 
хуманитарният сектор не прави 
изключение. Напротив, иновациите 
стават все по-важни за неговата 

ефективност и точно тук се появяват иновациите за интеграция на бежанците. 
  
През ноември стартира онлайн версията на RefuIn – Иновативен инструментариум за приобщаване 
на бежанците, отговор на партньорските организации по проект на Еразъм+ -Български съвет за 
бежанци и мигранти, CRESCER в Португалия, Programma Integra и ARCI в Италия и община Остерунд в 
Швеция за развитие на капацитета за приобщаване и интеграция на бежанците. Иновативният 
инструментариум на Refu’In беше представен на Международна заключителна конференция, в която 
участваха представители на Българския съвет за бежанци и мигранти и Мариана Тошева – 
председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, които представиха 
българския опит и предизвикателствата пред интеграцията на бежанците в България. 
  
Разработен в безпрецедентен контекст – глобална пандемия и бежанска криза в Европа, проектът 
идентифицира добри практики и иновации за интеграция на бежанците чрез подход базиран върху 
човека – чрез обратна връзка с бежанците и специалистите, работещи в тази област. Иновативният 
инструментариум на Refu’In набляга и на добрите практики за интегриране на бежанците в 
съответствие с Целите за устойчиво развитие (Програма 2030). 

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА 

ЛИЦА, ЗАСЕГНАТИ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИЯ КОНФЛИКТ 

В УКРАЙНА НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/
https://refuin.org/toolkit/


СЪТРУДНИЧЕСТВО С АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ И 

ФОРУМ „АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ И СИСТЕМАТА 

ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА 

БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ 

Европа е изправена пред безпрецедентна бежанска 
криза, свързана с хората бягащи от Украйна и увеличения 
миграционен натиск. В този контекст академичната 
общност в Европа и България  изследва аспектите и 
предизвикателствата на закрилата и интеграцията на 
бежанците, независимо от къде идват те. 
  
Сътрудничеството на академичната общност със 
заинтересовани страни в сферата на  закрилата и 
интеграцията на бежанците разширява 
изследователската експертиза и може да доведе до по-
ефективни практически подходи. Подобни 
сътрудничества  способстват да се стига до иновативни 
решения за социалното приобщаване  и  интеграцията на 

бежанците. Те  насърчат  научни изследвания, както на възможностите, които интеграцията на бежанците 
носи, така и на предизвикателствата, пред които са изправени приемащите страни. 
  
Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ)  е сдружение основано от Български Червен кръст, Каритас 
България и Български Хелзинкски комитет като  платформа за застъпничество за изграждане на ефективна 
система за закрила на бежанците с активната роля на гражданското общество. Мисия на БСБМ е изграждане 
на партньорства със съмишленици от институциите, местната власт, гражданското общество и академичната 
общност за интеграция на бежанците и изграждане на подкрепяща среда. 
  
За развиване на сътрудничеството с академичната общност БСБМ осъществява редица дейности и 
инициативи: разработи и поддържа  академичен уеб портал „Принудителна миграция и бежанци“; стартира 
и поддържа Дигитална студентска лаборатория; издава с подкрепата на академичната общност академичен 
бюлетин “Бежанците: днес и утре“, включен в Националния референтен списък на съвременни български 
научни издания с научно рецензиране (10 броя до средата на 2022); ежегодно организира научни 
конференции, форум и кръгли маси. Дейността се разбива по проекти, финансирани от ВКБООН – Агенцията 
на ООН за бежанците. 
  
На 24 октомври – Международния ден на ООН,  БСБМ в партньорство с ВКБООН и Софийски университет – 
Факултет по педагогика и Исторически факултет  организира форум на тема „Академичната общност и 
системата за интеграция и социално включване на бежанците в България“. Форумът откри д-р Кина Събева, 
председател на  БСБМ. Приветствия поднесоха Петя Караянева, сътрудник по закрилата в 
Представителството на ВКБООН, проф. д-р Лиляна Стракова, декан на Факултета по педагогика и проф. д-р 
Мира Маркова, декан на Историческия факултет. 

Инициативите на БСБМ за сътрудничество и партньорство с академичните институции и академичната 
общност са част от отговора на поставената цел в чл. 43 от Глобалния договор за бежанците от 2018 г.: „Да 
бъде създадена глобална академична мрежа по въпросите на бежанците, друга принудителна миграция и 
лицата без гражданство, която ще включи университети, академични общности, изследователски институти, 
заедно с ВКБООН и други заинтересовани страни, с целта се насърчат научни изследвания, обучение и 
възможности за стипендии, които да доведат до конкретни резултати в подкрепа на целите на Глобалния 
договор“. 

Научете повече за академичните дейности в Академичния портал по въпросите за бежанците 

https://academia.refugee-integration.bg/


Представителство на Върховния комисариат за бежанците в България                                    

(ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците) 

Представителството на ВКБООН в България предоставя стратегическа подкрепа на 

общините в сферата на планирането, разработването и прилагането на проекти 

свързани с интеграция на бежанци.  

www.unhcr.bg | bulso@unhcr.bg 

Български съвет за бежанци и мигранти 

Българският съвет за бежанци и мигранти предоставя подкрепа на общините и 

всички останали заинтересовани страни, като разработва и поддържа 

информационна инфраструктура за интеграция на бежанците в България, 

осъществява застъпническа дейност и работи за укрепване на сътрудничеството 

между различните заинтересовани страни, включително общините.  

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

Български Червен кръст 

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

икономическа интеграция на бежанците в България, да предотвратява изолацията на 

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

две групи в българското общество.  

www.redcross.bg | secretariat@redcross.bg 

Каритас София 

Каритас София подпомага социално-икономическата интеграция на бежанците, като 

предоставя набор от целеви интеграционни мерки с фокус върху образованието и 

трудовата заетост.  

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

Съвет на жените бежанки в България 

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

процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Организацията 

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

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

религиозна или етническа принадлежност. 

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

Полезни контакти 

Организации, работещи в сферата на                   

интеграцията на бежанците 



БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 

БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

Настоящият бюлетин се издава по проект 

„Застъпничество за интеграция на бежанците в 

България“, финансиран от Върховния комисариат 

на ООН за бежанците. Бюлетинът е част от 

цялостните усилия и разработване на 

информационна инфраструктура за предоставяне 

на актуална, проверена и надежда информация на 

общините и заинтересованите страни в процеса на 

интеграция на бежанците в България.   

Публикуваните материали не изразяват по 

никакъв начин официална позиция или становище 

на ВКБООН, БСБМ или организациите членове по 

разгледаните теми. 

Всички предишни броеве и други издания на 

БСБМ са налични онлайн.   

 

Вашата обратна връзка е важна за нас!                      

С цел подобряване и развитие на 

предоставената информация и информационни 

материали отправяме покана за вашата 

обратна връзка:  

ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА >>> 
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