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Върховен комисариат за бежанците на ООН

• Създаден с резолюция на Общото
събрание от 1949 г. с тригодишен
мандат, за да помогне на
европейските бежанци, разселени
през Втората световна война.

• Основна отговорност: предоставя
международна закрила и съдейства на
правителствата за намиране на трайни
решения на проблемите на бежанците

• Работи в България по силата на
споразумение с правителството от 22
юли 1993 г.

• Основна дейност в България:
• 1) подкрепа за национални и

местни власти при изграждане на
механизми за закрила и интеграция
на бежанци;

• 2) финансиране и подкрепа на
неправителствения сектор за
предоставяне на услуги на бежанци



Трайни и цялостни решения

➢ Разрешения за 
работа

➢ Визи за обучение

➢ Визи за събиране 
със семейство

➢ Частно спонсорство

➢ Хуманитарни 
коридори

Реинтеграция

Презаселване

Местна 
интеграция



• Нормативна рамка: 
Конвенция за статута на бежанците (1951 г.) и 
Нюйоркски протокол (1967 г.) 
• Определение: 
Всяко лице, което поради основателни опасения
от преследване по причина на раса, религия,
националност, принадлежност към определена
социална група или политически убеждения се
намира извън страната, чийто гражданин е, и не
може да се ползва от закрилата на тази страна,
или не желае да се ползва от такава закрила
поради тези опасения.
• Основен принцип:
Право на закрила срещу принудително връщане
или отблъскване на територия, където би имало
опасност за живота и свободата на бежанеца.

Световен режим за закрила 



• Към 18 юни 2021:

• Държави, ратифицирали 
Конвенцията: 146

• Държави, ратифицирали 
Протокола: 147

• Държави, ратифицирали 
Конвенцията и Протокола : 
143

• Държави, ратифицирали 
един или и двата акта: 148.

• Държави, ратифицирали 
само Конвенцията: 
Мадагаскар, Монако и 
Сейнт Китс и Невис

• Държави, ратифицирали 
само Протокола: Кабо 
Верде, САЩ, Венецуела

• Последна ратификация: 
Южен Судан – 10 декември 
2018 г. (и двата акта)

Международният режим



Принудителна миграция: световен контекст

42% СА ДЕЦА



Глобални статистики 2020 г.
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86% са приети в развиващи се държави 73% се намират в съседни държави



Пътят на бежанеца в България

Турция

Гърция Гранична 
полиция

Центрове 
на МВР

Центрове 
на ДАБ

Европейски 
съюз

Бежански или
хуманитарен статут

Админи-
стративе

н съд, 
ВАС





Къде са бежанците?

Област София Кап. 26.05.202
1

1 Отдел Овча купел 860 71

2 Отдел Враждебна 370 136

3 Отдел Военна рампа 800 135

4 ПЗТ Бусманци 30 2

5 СДВНЧ Бусманци 400 100?

Област Сливен Кап. 26.05.2021

1 РПЦ-Баня 70 30

Област Хасково Кап. 26.05.202
1

1 РПЦ Харманли 2710 430

2 ТЦ Пъстрогор 320 0

3 СДВНЧ Любимец 660 237?

1
5

3



Бежански контекст в България
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Разпределение по пол и възраст
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Афганистан
748

Сирия
658

Ирак
134

Пакистан: 45
Мароко: 34
без 
гражданство: 
18
Иран: 14
Бангладеш: 9
Турция: 7
Тунис: 6
Украйна: 5
Aлжир: 5
Либия: 4
Египет: 2
Йордания: 1
Ливан: 1
Русия: 1
Камерун: 1
Судан: 1
Узбекистан: 1

Сирия
611

Афганистан: 
16
Русия: 7
без 
гражданство
: 7
Египет: 3
Ирак: 8
Ливан: 2
Пакистан: 1
Йемен: 3
Иран: 2

Страни на произход
Търсещи закрила Получили закрила



Образование

30

34

26

8
2 0

Образователна степен

без образование начално основно средно полувисше висше



Интеграция – Глобален договор за бежанците

Местната интеграция е динамичен и
двупосочен процес, който изисква усилия от
всички страни, включително готовност от
страна на бежанците да се адаптират към
приемащото общество и съответна готовност от
страна на приемащите общности и институции
да приветстват бежанците и да посрещнат
нуждите на многообразно население.



Насърчаване на 
участието

Силни партнюорства

Образование 
и обучение

Заетост и 
умения

Повече възможности за 
европейско финансиране

Здраве
Жилищно 

настаняване

Нови 
технологии 

и 
дигитални 

умения

Интеграционни 
политики, 

базирани на 
доказателства

План на ЕС за интеграция и приобщаване 2021-2027

Хоризонтални 
сектори



Национална стратегия по миграция (2021-2025)
• Принципи: законност, защита на човешките 

права, координация и партньорство, 
прозрачност, мониторинг и контрол, анализ, 
равни възможности

• Законна миграция – свободно движение, 
непридружени деца, интеграция

• Сигурност – граници, политики по връщане, 
визова политика, борба с трафика на хора

• Убежище – условия на прием и качество на 
процедурата

• Външни измерения на миграцията
• Управление на миграцията в кризисна 

ситуация
• Сътрудничество
• Финансиране



Национален интеграционен механизъм
Наредба за 

интеграционно 
споразумение

БежанциМестни власти

Интегра
ционно 
споразу
мение



Българската система за интеграция
• България е сред първите страни 

в Източна Европа, които 
въвеждат система за 
интеграция: 2005 г. 

• Интеграционната програма е     
прекратена през 2013 г.

• Действаща Наредба за 
условията и реда за сключване, 
изпълнение и прекратяване на 
споразумението за интеграция 
на чужденците с предоставено 
убежище или междунаровна 
закрила: юли 2017 г. 



Философията зад наредбата за интеграция

• Споразумението се сключва за една година, с възможност за удължаване за още една

• Участието и на двете страни е доброволно

• ДАБ поддържа база данни с интеграционни профили на лицата, изявили желание да останат и да 
се интегрират в България (79 до 28 април 2021 г.) 

• ДАБ поддържа база данни на общините, които имат интерес за сключване на интеграционно 
споразумение (23 за 2017-2021)

• След сключване на интеграционно споразумение се изготвя интеграционен план, в който се 
прецизират конкретните интеграционни дейности

• Оценката на успеха на дейностите се прави по шест индикатора: образование, заетост, жилищно 
настаняване, професионално обучение, здравеопазване и социално подпомагане  

• Процесът се координира от заместник министър-председател, подкрепен от администрация на 
Министерски съвет

• Възможности за финансиране: еврофондове, фондове на международни институции или 
организации, национални средства, други донори



ИНТЕГРАЦИЯ

• Събиране на 
семейство

• Социално 
подпомагане и 
социални услуги

• Културна и 
гражданска 
ориентация

Българско 
гражданство

„Не искаме да ловите риба и да я слагате в чиниите ни. Помогнете ни да държим правилно въдицата.“



Нагласите на българите



Нагласите на българите



Социални дистанции



Няма интерес

Срещи с 
кметове и 

провеждане на 
обучения

Проект „Заедно 
за интеграция“, 

Бюро за 
информация и 
услуги на СО

Местни власти



Жилищно настаняване
Правна рамка

Чл. 35, ЗУБ

Чужденец с 
предоставена 
международна 

закрила е длъжен 
в срок до 14 дни 

от получаване на 
решението за 

предоставяне на 
международна 

закрила да се яви 
в общината на 

населеното 
място, в която 
ще се установи, 

за да бъде вписан 
в регистъра на 
населението.

Решения от практиката:
• Неформална възможност уязвимите 

лица да останат по-дълго от 14 дни в 
центровете на Държавната агенция за 
бежанците (до 6 месеца); 

• Настаняване при работодател, който 
предлага жилище;

• Настаняване в социална услуга;
• Кризисно настаняване в хостел, 

заплатено от НПО (до 4-5 дни);
• Купуване на адреси.

Основни пречки: 
Затруднена/отказана гражданска 
регистрация

Трудно намиране на жилище заради:
• липса на средства за наем; 
• непознаване на жилищния 

пазар и неумение за общуване;
• нежелание на наемодатели да 

отдават жилища под наем на 
бежанци (често големи 
семейства с над 3 деца); 

• нежелание на наемодатели да 
подписват договори за наем.

 Не се прилага процедура за 
дерегистрация от адрес

 Затруднен достъп до общински 
жилища 

 Случаи на отказ за настаняване в 
социални услуги

Препоръки: 
„Общинските жилищни 
политики: ключов 
фактор за успешна 
интеграция на местно 
ниво“, ВКБООН, 2020 



Образование
• Осъвременена 

нормативна база, 
даваща право на:

- Улеснен достъп
- Възможност за 

допълнително 
обучение по 
български език и 
други предмети

- Изучаване по 
специални 
програми по 
български език 
като чужд за 
бежанци

• Осигурен 
транспорт и 
координация 
между МОН и ДАБ

Стъпки

Достъп до училище за децата в учебна възраст

2020-2021 г.:
71 новозаписани 

ученици
12 училища

67 119
189

98 128 108

768

1356

338
157 115

370

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Ученици



Образование

• 63 деца, търсещи закрила, които в момента учат в 

училище (около 40% процент на обхващане)  

• Отрицателни ефекти на COVID-19  

• Инициативи в подкрепа на образованието на по-

големи деца и непридружени непълнолетни  

• Бежанците обучават учители  

• Материали на ВКБООН в подкрепа на учителите



Помощ от неправителствения сектор

Български език
• Одобрени програми за преподаване на български език като чужд на 

бежанци от МОН 
• Няма лицензирана институция, която да предлага курсове по 

български език като чужд на възрастни

 Курсове по български език: А1, А2 и Б1;

Повече от 1700 завършили от 2014 г. до 2021 г.

 Специализиран български език (за изпити за шофьорска книжка)

 Разговорен курс ниво Б2

 Езикови курсове на работното място

 Признаване на дипломите на БЧК при кандидатстване 

за българско гражданство

 Разработени учебници и разпространени в училищата

 Менторски програми



Заетост
Постижения

• ЗУБ регламентира 
улеснен достъп до пазара 
на труда за търсещи и 
получили закрила лица

- Лицата в процедура по 
международна закрила 
имат право да работят 3 
месеца след подаване на 
молбата, за което се 
издава служебна бележка 
(ЗУБ, чл.29 (3)). 

- Лицата с предоставен 
статут на бежанец или 
хуманитарен статут 
имат равни права по 
отношение на заетост 
на българските 
граждани. 

• Програма за заетост 
и обучение на бежанци на 
Агенция по заетостта

• Кариерен център на „Каритас София“
• Трудови борси за бежанци
• Проучвания на ВКБООН
• Дългосрочна подкрепа за работодатели
• Empowering Business Community 



Какви са по професия?
• Продавачи

• Земеделци/Животновъди

• Строители

• Шофьори

• Общи работници

• Готвачи

• Предприемачи

• Фризьорки/Козметички
Доклад на ВКБООН за заетостта 
сред бежанците „Има ли 
желание, има и начин“, април 
2017 г.



Колко бежанци си търсят работа?

Подкрепа за заетост от БЧК и Каритас София 2019

Брой бежанци, взели участие в кариерни форуми 250

Брой бежанци, намерили работа чрез НПО 178

Лица, регистрирани 
в ДБТ

2019 г. 2020 г.

С предоставени 
посреднически 

услуги

13 31

Включени в 
професионално 

обучение

7 0

Включени в 
програмата за 

заетост и обучение 
на бежанци

2 0

Включени в заетост 7 12
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Издадени служебни бележки за работа, 
2020 г. 
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Ваксинации срещу COVID-19

• Търсещи закрила: част от 
ваксинационна група 5

• Johnson & Johnson Janssen Vaccine  

• Първите 10 ваксинации в РПЦ 
Харманли на 20 май  

• Мобилни екипи на Регионалната 
здравна инспекция  

• Ограничен интерес 

• Различия по националности



Финансиране за интеграция на бежанци



Правна помощ:
Социална подкрепа, медиация, превод: 

Образователна подкрепа:

Интеркултурни дейности:

Партньори от НПО 
сектора

Помощ за заетост и КСО:

Застъпничество, 
координация, политики



Академична общност
• Aкадемичен съвет за бежански 

въпроси

• Академичен бюлетин

• Студентски стажове и практика

• Дигитална студентска 
лаборатория



Бежански консултативен съвет

https://www.facebook.com/1513
00798337561/videos/280697718
6289596

https://www.facebook.com/151300798337561/videos/2806977186289596


Източници на информация

✓ Министерство на вътрешните 
работи

✓ Държавна агенция за бежанците
✓ Интеграция на бежанци – refugee-

integration.bg 



Емилия Братанова ван 
Хартен
bratanov@unhcr.org
0877258513

mailto:bratanov@unhcr.org

