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За интеграцията  

като реалност и възможности  

през погледа на хората,  

търсещи и получили международна закрила

и хората от „Каритас“, които ги подкрепят



 Кои сМе ние

• Каритас България” е българска нестопанска организация, сдружение с обществена полза, 
осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими групи хора от обществото. създаде-
на през 1993 г. от епископската конференция на Католическата църква в България, „Каритас 
България” е федерация на независими епархийни организации.

• Част сме от световното семейство „Каритас интернационалис”, заедно с още 162 национал-
ни организации от цял свят.

• Подпомагаме нуждаещите се хора, чрез нашата мрежа от организации членки и техните 
структури по места.

• Предоставяме информация на мрежата с цел по-ефективна социална дейност.

• насърчаваме диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между своите 
организации членки.

• Подкрепяме организациите членки в изграждането на капацитета им.

• Представляваме организациите членки и защитава техните интереси на национално и 
международно ниво.

• сътрудничим с други сродни организации с акцент върху икуменизма.

 КаК ПодКреПяМе Бежанците

• За хора, получили бежански или хуманитарен статут, в гр. софия работи център за интегра-
ция на бежанци и мигранти „св. анна“ към „Каритас софия”, предоставящ социални консулта-
ции, психологическа подкрепа, курсове по български език, съдействие за адресна регистра-
ция, записване при личен лекар, помощ при намиране на жилище и работа, арт занимания, 
менторска програма и други дейности, подпомагащи процеса на интеграция в българското 
общество.

• За хора, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към държавната аген-
ция за бежанците, „Каритас софия” реализира: „Проект Бежанци” в партньорство със си Ви 
ес – България, чрез който доброволци участват в дейности по обучение на деца, младежи и 
възрастни хора, организират се и игри и занимания с децата, уроци по български и английски 
език, курсове по готварство, приложни изкуства, музика, театър и други видове занимания; 
проект „играем и учим“, чрез който служители на „Каритас“ организират дейности със зани-
мателно-игрови характер за деца и младежи, уроци по български език, наука, изкуства, спорт, 
както и подготвителни курсове по български език за деца в училищна възраст.

• За хора, пребиваващи в специалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусман-
ци, „Каритас софия“ организира неформални обучителни дейности и арт-занимания.

• За мигранти, задържани в пограничните райони от структурите на Министерство на вътреш-
ните работи, „Каритас” в България реализира дейност за наблюдение и проучване на техните 
нужди, предоставяне на спешна хуманитарна помощ, както и интеграционни дейности, насо-
чени към онези от мигрантите, желаещи да останат на територията на България.

www.caritas.bg  
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Множеството човешки трагедии, на които ставаме 
свидетели, предизвикват нашето състрадание и 
отговорност, продиктувана от християнската ни 
същност – на протегнатата ръка, да отвърнем с отворени 
обятия, защото бежанците са наши събратя, които 
търсят по-добър живот далеч от бедността, глада, 
войната, експлоатацията и несправедливото разпределение 
на световните ресурси. Следваме изконните евангелски 
и човешки принципи на милосърдие, съпричастност, 
състрадание, които ни подтикват да подаваме ръка на 
изпадналите в нужда, защото вярваме, че бежанците са хора, 
чието достойнство трябва да бъде защитено и които са в 
състояние да допринесат за напредъка и благоденствието на 
общността, в която живеем. 

Нека да бъдем „разумно отворени към сложното явление 
миграция и да улесняваме интеграцията с дължимото 
спазване от страна на мигрантите на законите на 
приемащите ги държави, както и да предизвикаме подновен 
ангажимент на обществото за истинска култура на прием и 
солидарност“, за да могат всички да бъдат обичани като деца 
и да се чувстват „у дома“ в голямото човешко семейство. 
Присъствието на много братя и сестри, които преживяват 
драмата на миграцията, е възможност за човешко развитие, 
за среща и диалог между културите. 

Отправям молитвено думите на папа Франциск:

 „Нека Бог, Отец на всички, да придружава по пътя онези, 
които са принудени да напускат родината си поради 
въоръжени конфликти, терористични атаки, бедност и 
потисничество. 

Нека мигрантите да срещнат братя и сестри под всяко небе“

Епископ Петко Христов

Президент на „Каритас България“

© десислава Петкова
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историята на се-
мейство Заваро започ-
ва от Камишли – град 
в североизточна си-
рия, намиращ се близо 
до границата с турция. 
Близостта до петролните 
кладенци и плодородната 
почва превръщат града в 
притегателен център. там 
се събират и много бежа-
нци от войните в региона. 
Мюсюлмани, кюрди, хрис-
тияни, арменци и евреи – ет-
ническата картина е пъстра. 
Крайните настроения и политически противо-
борства обаче пораждат чести конфликти, кои-
то взимат през годините много жертви, а след 
началото на гражданската война в сирия, през 
2011 г. – в ежедневие се превръщат самоубий-
ствените атентати, експлозии на камиони на 
оживени места в града, отвличания на пътници 
от междуградски автобуси.

За семейство Заваро, запустяващият им 
квартал, ограниченият достъп до училище за 
децата им, постоянният страх от нови експло-
зии, съставят списъка на причините да напуснат 
родината си. решението е трудно, но категорич-
но. През 2015 г. заминават за Ливан. остават 
известно време в Бейрут, откъдето отпътуват 
за турция. Прекарват една година в истанбул, 
до лятото на 2016 г. Вероятно съдбата е благо-
склонна към тях – през същото лято в центъра 
на Камишли се взривяват камион и мотоциклет 
с експлозиви. Загиват над 50 души. но семей-
ство Заваро вече е далеч от конфликта и е ре-
шено да продължи да търси сигурност и закрила 
в европа. През юни 2016 г. стигат до България, 
предават се на Гранична полиция и пожелават 
да бъдат настанени в бежански лагер. така попа-
дат в Харманли. оттам научават за „Каритас“ и 
подкрепата, която организацията оказва на хора 
в тяхната ситуация.

В „Каритас“ семейството открива утеха, про-
тегната ръка за помощ, която са смятали за изгу-
бена, докато са били в родината си. Попитани за 
какво мечтаят най-силно в момента, членовете 
на семейството споделят:

а н д ж е л и н а : 
„Иска ми се страна-
та ми да се възста-
нови и да стане 
отново такава, 
каквато я помня. 
Надявам се да 
продължа обра-
зованието си и 
мечтая отново 
да се занима-
вам с хобито 

си – да свиря на цигулка. 
Искам да се развивам. Да живея както 

всеки друг в тази държава“.
сарине: „Засега мечтая да се установим 

тук, семейството ми – дъщеря ми, синът ми и 
неговото семейство – всички да се съберем. Да 
заживеем тук и да бъдем успешни“.

Част от джордж сякаш никога не е напуска-
ла сирия. той често мисли за дома си, за мага-
зинчето си за платове, за съседите, за миналото 
си на учител в неделното училище, за учениците, 
с които се гордее и за покойния си баща: „Баща 
ми, ми казваше: „Ще уважаваш по-възрастни-
те, ще казваш истината и ще бъдеш добър чо-
век!”, така ми говореше и съм много горд с него 
и с това, което ме е научил. Аз самият бях учи-
тел по английски език в неделното училище към 
църквата в моя роден град. Бях доброволец. Един 
от моите ученици дори стана свещеник в Ливан. 
Много се гордея с него“.

сега добрината и помощта сякаш се връщат 
на джордж и семейството му – чрез подадената 
ръка от „Каритас”. на въпрос какво представля-
ва „Каритас” за тях, семейство Заваро са едино-
душни: „Бог да ви благослови! За нас „Каритас” е 
благословия, помощ, благодарни сме им много“, 
споделя сарине, а джордж допълва: „Каритас” 
значи мир, помощ за хората, изпаднали в беда. 
Оценяваме помощта им и винаги ще сме благо-
дарни за нея”.

сега семейство Заваро искат да забравят 
болезнените спомени от миналото и да продъл-
жат напред: „искаме да учим нови неща, искаме 
да работим, да живеем като нормални гражда-
ни. не можем да стоим встрани от живота”, спо-
деля сарине.

ЧАСТ I
Историята на семейство Заваро

�



За изданието

живеем във време, в което обществото ни не е единно по отношение на приемането на хо-
рата, търсещи и получили международна закрила и идеята за подкрепа за улесняване на инте-
грацията им. свидетели сме на силно негативни и показно изразени настроения от малки групи 
от хора, които реагират гръмко и застрашително при  почти всяка една поява на бежанци в на-
селено място извън софия. За съжаление темата се експлоатира политически и преекспонира 
медийно, което допринася за негативното отношение. В същото време обаче ние се срещаме и 
работим и с много наши съграждани, на различни възрасти и с различни професии, които с учас-
тието си в различни дейности на „Каритас“ подкрепят всеотдайно бежанците, нямат страхове и 
виждат ползата от взаимната ни среща. 

Подготвихме това издание „Еднакви	в	различието“, за да представим  нашето разбиране 
за приноса на бежанците за нашето, приемащото общество и за смисъла от подкрепата за инте-
грация (взаимната на приеманите и на приемащите) – през погледа на самите действащи лица- 
хората, търсещи и получили международна закрила и хората от „Каритас“, които ги подкрепят 
по пътя на установяване в страната ни.  

Правим опит да представим картината реалистично, през добрите и успешни примери, на-
шите дейности и практики и предоставянето на основна информация (която служи за ориента-
ция в темата). Част от тази картина са и трудностите и предизвикателствата по пътя на интегра-
цията, които регистрираме, както и  предложенията, които  отправяме. 

желанието ни е чрез тези страници да допринесем за повишаване на информираността и 
разбирането на проблемите и ситуацията с бежанците, смисъла на интеграцията като двупосо-
чен и динамичен процес и взаимни приемане, уважение, учене и подкрепа. 

Поднасяме информацията, акцентирайки върху най-важното от наша гледна точка и във 
вариант, който да бъде разбираем за онези читатели, които сега навлизат в темата „бежанци“.

Ще се радваме да бъдем полезни на: всички, които имат намерение да подкре-
пят бежанците или да използват прилаганите от „Каритас“ практики 
в оказването на подкрепа на друга целева група от 
хора в уязвимо положение; на общи-
ните, на които е деле-
гирана отговорността 
за осъществяването на 
интеграцията на бежа-
нците; на държавните 
институции, имащи ан-
гажимента да изработят 
и осигурят отговорна ин-
теграционна политика; на 
всички, които се интересу-
ват от темата бежанци и си 
задават въпроса защо е не-
обходима интеграцията им. 

Емануил Паташев,
Генерален секретар

Благодарим на представителите на бежанската общ-

ност, които споделиха своите преживявания – радости, 

болка, трудности и надежда за достоен и мирен живот в 

нашата страна.

Благодарим на нашите колеги – доброволни и плате-

ни сътрудници на „Каритас“, за готовността и открове-

ността, с които ни представиха своя професионален опит, 

човешко отношение, вълнения и мотивация за подкрепа на 

хората, търсещи и получили международна закрила в на-

шата страна. 
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Защо бежанците предприемат  
това трудно пътуване?

Най-тежките предразсъдъци, които съм 

чувала, личат от мнения като “Всички бежа-

нци са терористи.”, “Всички са необразовани 

и не могат да се впишат в тази страна, за-

щото са от “друг биологичен вид” и “никога 

не могат да принадлежат на нашето обще-

ство, не могат да се свържат с него“ - това 

са част от предразсъдъците

Диана Недева, Каритас

Повечето от бежанците са на-
пуснали родните си страни внезап-
но. В бързината някои не са взели 
нищо със себе си. В един момент 
им се случва нещо - бомбардират 
къщите им, виждат убийства по 
улиците и просто тръгват нанякъ-
де… някои от тях имат идея къде 
искат да отидат, но някои буквал-
но побягват, за да спасят живота 
си. …

© ивелина Берова
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Миграцията е феномен, 
който е неразделна част от чо-
вешката история. дали в тър-
сене на по-добри възможности 
или за да избягат от военен кон-
фликт, хората мигрират, оставяй-
ки зад себе си дома си, роднините 
си, приятелите си, спомените си, а 
дори понякога и семейството си. 

В района на Близкия изток и 
северна африка, от Пакистан до ни-
герия, бушуват девет цивилни кон-
фликта, като най-големият източник 
на мигранти е именно конфликтът в 
Сирия, който навлезе в седмата си го-
дина. Повече от половината население 
на сирия (което общо е 23 милиона) е 
принудено да напусне домовете си, а 4 милиона 
от тях са потърсили закрила в други държави, 
половината от тях - деца. 

около 2.6 милиона иракчани е трябвало 
да напуснат домовете си през изминалата годи-
на, заради офанзивата на ислямска държава, а 
повече от 1.5 души от Южен	Судан	са разселе-
ни, след като боевете бяха подновени в края на 
2013г. добавяйки към това и хората, избягали 
от Афганистан, държава, която в последните 40 
години е разкъсвана от смяна на режими, инва-
зии и нестабилност. В продължение на 30 годи-
ни, афганистан беше най-големият източник на 
бежанци, но през изминалата година сирия зае 
първото място, като по данни на ВКБоон, всеки 
1 от 4 бежанци е от сирия.  

сирия и ирак са в сърцето на настояща-
та бежанска криза, тъй като терористич-
ни организации като ислямска държава 
и ал-Кайда контролират значително 
големи зони в тези държави, принуж-
давайки много хора да напуснат ро-
дината си. Противно на схващането, 
не европа, а държави като турция, 
Ливан, Йордания и ирак са приели 
най-много хора, търсещи закрила. 

През 2016-та година общо 1 204 
280 молби за закрила са подадени, като 
най-много такива са подадени от сирийци 
(334 820), следвани от афганистанци (182 
985) и иракчани (126955). от 1 204 280 молби 
за закрила, 722 265 са регистрирани в Германия, 
121 185 в Италия, 75 990 във Франция и 49 875 
в Гърция. В България са регистрирани 19 418 
молби за закрила, като 8 827 молби са подадени 
от граждани на афганистан, 5348 от граждани 
на ирак и 2 639 от граждани на сирия (според 

Какво	е
	усещането		д

а	си	със
	статут	„

бежанец
“?

отговорът на този въпрос не е труден за мен - ще 

кажа само, че ние преди всичко сме човешки същества. 

Ние	не	с
ме	„стат

ут“. ако погледнем назад във време-

то, ще видим, че подобни кризи са ставали и в евро-

па. Бежански кризи е имало и в турция, и в България. 

Вероятно, възрастните помнят, но младите не знаят за 

тези моменти. онези, които познават историята и си 

спомнят какво е било в европа преди, проявяват съ-

чувствие и си казват „нека помогнем на тези хора“. 

Ахмед Базуун – социален медиатор, Каритас

статистика на 
еВростат за 2016)

България ратифицира женевската 
Конвенция (относно статута на бежанец) от 1951г. 
през 1992г., като тя влиза в сила през 1993г. От	
1993	г.	до	2012	г, средно 1 063 молби за закрила 
са били подадени на територията на република 
България. но поради нестихващия конфликт в 
сирия, недобрите условия за живот в държави 
като Ливан и турция, както и географското поло-
жение на България, като държава, външна гра-
ница на ес, броят на търсещи закрила нараства 
драстично, като през 2013, той достига 7 144. от 
тогава до сега броят на лицата, подали молба за 
закрила, нараства. така, през 2014 общо 11 081 
са регистрирани, 2015 – 20 391 и 2016 – 19 418. 
Въпреки това, за държава външна граница на ес, 
броят на регистрираните лица, търсещи закрила 

е сравнително малък в сравне-
ние с броя на молби в ита-

лия или Гърция. 

Защо	 
бежанците	 
идват	в	Европа?

Конфликтът	 в	
Сирия	 същест-
вува	вече	от	7	го-

дини.	 Решение	 за	
него	все	още	няма	и	

той	се	задълбочава.
В	Ливан,	Египет	и	Йор-

дания	бежанците	нямат	достъп	
до	 трудовия	 пазар.	 Без	 достъп	 до	 трудовия	
пазар,	без	хуманитарна	помощ,	без	достъп	до	
образование	за	децата,	принудени	да	просят	
или	проституират	за	оцеляване,	бежанците	са	
напълно	марганализарни.

През месец март 
тази година броят на си-

рийски бежанци, намиращи 
се в съседни на Сирия държави, 

надмина 5 милиона. Така, напри-
мер, в Турция има 2.97 милиона 
регистрирани сирийски бежанци. 
В Ливан има повече от милион, а 
в Йордания 658 000. В Ирак, тех-

ният брой е около 237 000, а в 
Египет малко над 120 000. 

(3RP, UNHCR, 2017).
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“В афганистан въпреки че 
няма конфликт, всъщност еже-
дневно стават атентати. тали-
бани и други формирования се 
борят едни с други постоянно. 
има висок процент на отвлича-
ния. Много е трудно да се води 
нормален начин на живот. дори 
според някои хора, в някои части 
на сирия е по-нормално.“ 

Васимир Ел-Хатиб -–
координатор водене на случаи,  

Каритас

 „…надявахме се, че война-
та в сирия няма да продължи 
дълго, защото живеехме добре. 
Беше много мирна страна. ситу-
ацията обаче се влоши толкова 
много - всичко стана непоносимо 
скъпо, нямаше нито вода, нито 
електричество, поскъпнаха го-
ривото, хранителните продукти 
като зеленчуци и месо. нямаше 
сигурност!” Роднините ни, съсе-
дите ни, всички един по един за-
почнаха да напускат. Живеехме 
в страх всяка секунда - дали ще 
има експлозия или нещо друго. 
През две пресечки имаше въоръ-
жена охрана. Всички се страхува-
хме. стигнахме до момент, в кой-
то не можехме вече да живеем 
по този начин.  

Семейство от Сирия 

Прогонени	от	талибаните

Рухола е на 28 г. от афганистан. той, съпру-
гата му и двете им деца пребивават в България 
с хуманитарен статут. 

никога няма да забравят кошмара, прежи-
вян по пътя към европа. трафиканти ги превели 
от турция до българската граница през гориста 
местност. Преходът продължил близо два дни. 
Напълно изтощени, останали без храна и вода, 
Рухола се притеснил за детенцето си и бремен-
ната си съпруга и решил да се обади в полици-
ята, за да се предадат на властите. Подчертава, 
че при задържането им българските полицаи се 
държали добре с тях. останали за 24 часа в ар-
еста, после били настанени в регистрационно-
приемателния център “Военна рампа” в софия. 

Човек би се запитал защо майка в напред-
нала бременност  ще поведе малкото си дете по 
толкова опасен маршрут. За Рухола и съпругата 
му присъствието на талибаните е ежедневие, 
изпълнено със страх от преследване и смъртна 
заплаха. В родината си той работел за междуна-
родна организация, докато баща му бил държа-
вен служител. споделя, че хора като тях често 
стават мишена на нападения - заради институ-
циите или организациите, които представляват, 
взети на мушка от терористите. образованите 
млади хора в афганистан са обезкуражени от 
политическата обстановка. Принудени са да бъ-
дат свидетели на ежедневни актове на насилие 
- отвличания, експлозии, безчинства на талиба-
ни. Разочарован от провала на правителството 
да сложи край на насилието, дискриминацията 
и етническото напрежение в страната, Рухола 
преценил, че не може да гради бъдеще на тол-
кова несигурна почва. 

Като всеки млад човек и той има мечти - 
всички те са свързани с бъдещето на децата му 
и с каузата да спаси родителите си и да ги дове-
де на сигурно място, в България. 

През погледа на хората,  
които са принудени да бягат  
и хората, които им оказват подкрепа
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“Дойдох,	 защото	 се	 страхувах	 за	
живота	на	децата	ми.

свободата значи много - може би 
още не съм я усетила, но у дома чувст-
вах, че няма сигурност, започнах да се 
страхувам постоянно. Когато ми звънне-
ха, че близо до училището на дъщеря ми 
падат бомби и трябва да отида да я взе-
ма...Мислех си дали ще успея да стигна 
невредима, за да я спася,  как да отида 
там - гърми от всички страни. Успях да 
преживея и това.

живях по този начин 4 години. Загу-
бих спокойствието си, съня си, изгубих 
силата си. дори и за малко да се размър-
да детето, аз се будех. след онова, което 
преживяхме в сирия, ние всички загуби-
хме свободата си, сигурността си.“  

(Манар – самотна майка  
с три деца, от Сирия)

 „В ирак е като в сирия. там все още 
има “ислямска държава”, която владее 
територии, различни групировки са в 
конфликт, а те са проблем за граждани-
те, които искат да водят нормален начин 
на живот. стресиращо е да живееш дори 
в град, където няма подобни неща, но 
знаеш, че на километри от теб се води 
война и във всеки момент, когато решиш 
да пътуваш от точка а до точка Б, можеш 
да бъдеш отвлечен. а атентатите са еже-
дневие.“

(Васимир Ел-Хатиб –  
координатор водене на случаи,  

Каритас)

Настава
	 стерео

типизир
ане,	 в	 к

оето	 “д
руги-

ят”	е	стр
ашен,	

трудно е да погледнеш нещата от другата стра-

на и да си кажеш: “Може би тези хора, които сега 

идват при нас също имат нещо родно, нещо мило. 

Може би и те искат да са по родните си места, но 

така, както си ги спомнят – с природата, сградите, с 

история, а не сринати на пух и прах от войната.” 

(Надя Динчева – доброволка по “Проект Бежанци” –  

Каритас и Си Ви ЕС – България)
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Кратък ориентир  
в бежанската терминология 

напускайки своята държава чо-
векът се нарича “емигрант”, а кога-
то влиза в чужда държава се нарича 
“имигрант”.

Разлика	 между	 имигрант	 и	
човек,	 търсещ	закрила:	имигрантът 
напуска своята държава  доброволно 
по икономически, семейни и/или об-
разователни причини. Човекът,	 тър-
сещ	 закрила,	 бяга	 принудително	 от	
своята	 държава	 поради	 опасения	 от	
преследване,	 нарушаване	 на	 основни	
човешки	права	или	заплаха	за	живота	
и	сигурността	си	поради	война	или	при-
родно	бедствие.

има различни термини за търсещите 
закрила, които понякога създават объркване. 

терминът „човек, получил убежище“ (спрямо 
международното право) е равносилен на „човек, 
получил международна закрила“ (спрямо евро-
пейското право и по общата европейска система 
за убежище). тези видове закрила са резултат от 
“женевската конвенция на оон от 1951г., “ню-
йоркският протокол” към конвенцята от 1967г., 
както и свързаните с тях нормативни актове на 
ес, които действат на територията на България.

Все -
ки чужденец може 

да поиска предоставяне на за-
крила в република България съгласно Закона за 

убежището и бежанците. има 4 основни вида за-
крила, които се споменават в българското зако-
нодателство: статут на бежанец, хуманитарен 
статут (също наричан субсидиарна закрила), 
временна закрила и убежище. В	 това	 издание	
използваме	 общия	 термин	 „човек,	 получил	
международна	закрила“,	с	което	ще	обознача-
ваме	хората,	получили	бежански	или	хумани-
тарен	статут,	тъй	като	другите	двa	вида	закри-
ла	са	изключителна	рядкост	в	България.

Бежанският статут не определя човек и негова-

та идентичност. Хубаво е, за да се разрушават таки-

ва образи, самите бежанци също да осъзнават какво 

могат да направят те, за да подпомогнат дейността 

на организацията в разбиване на стереотипите. Те до-

бре разбират защо към тях има такива нагласи - заради 

това, че в страните, от които идват има много атен-

тати, насилие. Хареса ми това, че те не се затварят 

само защото някой ги счита за различни, а напротив!

Диана Недева, Каритас
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За политиката по интеграция 

интеграцията на хората, получили меж-
дународна закрила, желаещи да се установят 
трайно в България е приоритет в политиката в 
областта на миграцията на България, заложен 
в приетата през 2015 година национална стра-
тегия в областта на миграцията, убежището и 
интеграцията. държавата ни се ангажира да 
приеме национален план за действие по инте-
грация и да създаде функциониращ механизъм 
за интеграция. Във връзка с това бяха приети 
промени в Закона за убежището, постановление 
208 (отменено на 31 март 2017)  и съвсем скоро 
наредбата за интеграцията на бежанците от 17 
юли тази година. нормативно осъществяване-
то на интеграционната подкрепа е делегирано 
като отговорност на общините, които трябва да 
заявят желание за сключване на споразумение 
за интеграция с посочен от тях брой бежанци. 
Факт е обаче, че до момента този механизъм не 
функционира на практика, общините все още не 
проявяват готовност доброволно да участват в 
осъществяването на интеграционния процес. 
Все още нямаме разработен и приет национа-
лен план за действие по интеграция, въпреки че 
България има положителен опит с прилагането 
на ефективна интеграционна програма отпреди 
2014-та година, и интеграционните мерки, пред-
видени като приоритетни и от съществено зна-
чение за успеха на интеграцията продължават 
да се осъществяват на проектен принцип. те се 
организират и предоставят от неправител-
ствените организации с финансиране 
на проекти, като за финансовото 
обезпечаване на прилагането на 
интеграционни мерки се разчи-
та на финансовата подкрепа 
на други външни донори  и 
фонд „Убежище, интегра-
ция и миграция“ към МВр. 
различните дейности по ин-
теграция продължават да са 
съсредоточени преди всич-
ко в софия, не само заради 
най-големия брой получили 
международна закрила хора, 
установили се в столицата, но и 
заради възможностите на непра-
вителствените организации да рабо-
тят преди всичко тук.

наредба за интеграция на бежанците за-
пазва принципа, че интеграционната подкрепа 
се основава на споразумение между бежанеца 
и общината и регламентира процеса на сключ-
ване, изпълнение и прекратяване на споразу-
мението за интеграция. За да може човек, полу-
чил закрила да сключи споразумение с дадена 
община е необходимо тази община да е заяви-
ла своето желание за това със заявление пред 
държавната агенция за бежанците при Минис-
терски съвет, която води регистър на общините 
заявили желание за това и на сключените спо-
разумения. наредбата разписва задълженията 
на общината и на човека, получил международ-
на закрила в областта на достъпа до образова-
ние, заетост, обучение, жилищно настаняване, 
социално подпомагане и услуги, определени 
като индикатори за ефективност за оценка на 
процеса на интеграция. За съжаление някои 
от въпросите, свързани с достъп до обучение 
по български език, жилищно настаняване и ра-
бота, не са достатъчно изяснени и на практика 
няма гаранция за тяхното реализиране. Финан-
сирането на дейностите по интеграция е пред-
видено да става чрез ползването на различни 
източници, но не се предвижда гарантиране и 
финансово обезпечаване на тези дейности чрез 
наличието на национален интеграционен план. 
на практика общините трябва да кандидатстват 

за средства, които да им позволят 
да осъществяват различните 

дейности по интеграция 
на бежанците.

отговорността 
за координация на 

процеса по инте-
грация се въз-
лага на замест-
ник-министър, 
без обаче да 
се предвижда 
държавна ин-
ституция отго-

ворна за това. 
Все още има не-

яснота по отноше-
ние на това кой от 

вицeпремиерите пря-
ко отговаря за това. 

В периода януа-
ри - юли 2017г. 2 319 чове-

ка са потърсили международна 
закрила в България. За същия период 

е предоставен статут на бежанец на 561 
човека и хуманитарен статут на 683 човека. 

Отказ са получили 2 462 души. 5 728 са спря-
ните производства, а 7 948 прекратените. По 
брой подадени молби най-много са от Афга-
нистан 842, Ирак 358, Пакистан 179, Иран 62. 
272 малолетни и непълнолетни непридру-

жени деца са поискали закрила като най-
много са от Афганистан 221, Ирак 20, 

Пакистан 10. Има и деца от Со-
малия, Бангладеш, Ирак 

и Непал.
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Какво предлагаме с оглед на осъществяването на ефективна политика 
за успешна интеграция ?

•	 	Да	бъде	приет	и	финансово	гарантиран	адекватен	и	подкрепящ	национален	интегра-
цонен	план/програма,	който	да	гарантира	достъпа	на	всички	лица	с	бежански	и	хуманитарен	
статут	до	интеграционна	подкрепа,	която	включва	комплексни	мерки	за	–	жилищно	настаня-
ване;	образование	и	обучение	по	български	език;	намиране	на	работа;	улесняване	на	достъпа	
до	здравни	и	социални	услуги;	запознаване	с	българските	култура	и	общество	–	за	улесняване	
на	трайната	им	интеграция	в	българското	общество.

•	 Получилите	международна	закрила	в	България	да	ползват	същата	интеграционна	под-
крепа	както	преместените	и	презаселените	бежанци.	Да	се	реализира	на	практика	предвиде-
ната	и	финансово	гарантирана	подкрепа	за	релокираните	семейства.

•	 Предвидените	интеграционни	дейности	да	не	бъдат	осъществявани	на	проектен	прин-
цип,	а	да	бъдат	финансирани	по	устойчив	начин.	

•	 Да	бъде	оказана	подкрепа	за	разясняване	на	задълженията	и	изграждане	на	капацитет	
за	осъществяване	на	интеграционна		дейност	на	общините,	натоварени	с	отговорността	за	ин-
теграцията	на	получилите	международна	закрила	по	Закона	за	убежището	и	бежанците	и	да	
им	бъде	осигурена	финансова	подкрепа	за	реализирането	на	интеграционни	дейности.

•	 С	цел	улесняване	достъпа	до	пазара	на	труда	да	се	разработят	мерки	за	разпознаване	и	
валидиране	на	професионални	знания,	умения	и	компетентности	на	търсещите	закрила	и	бе-
жанците.	Това	ще	гарантира	пред	работодателите	техните	умения	и	ще	увеличи	шанса	им	за	
намиране	на	работа.

•	 Да	се	положат	усилия	за	целенасочена	работа	с	българското	общество,	с	оглед	на	пре-
одоляването	на	съществуващите	стереотипи,	разбиране	на	реалната	ситуация,	положение	и	
нужди	на	получилите	и	търсещите	международна	закрила	и	взаимно	опознаване	и	приемане.

•	 С	оглед	насърчаването	на	личните	лекари	и	хазяите,	отдаващи	имоти	под	наем	за	нуж-
дите	на	бежанци,	да	се	разработи	механизъм,		по	който	напусналите	страната	бежанци	да	бъ-
дат	отписани	от	листа	с	пациенти	на	личния	лекар	и	от	регистъра	на	живеещите	на	един	адрес	
в	общината.	
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І.	 СТАТуТ	 НА	 БЕжАНЕц	 спрямо между-
народните стандарти се дава от председателя 
на държавната агенция за бежанците на репу-
блика България. такъв статут се предоставя на 
чужденец, който основателно се страхува от 
преследване поради своята раса, религия, на-
ционалност, принадлежност към определена 
социална група или политическо мнение и/или 
убеждение, намира се извън страната, чийто 
гражданин е, или ако е без гражданство, се на-
мира извън страната на постоянното си мес-
тоживеене и поради тези причини не може или 
не желае да се ползва от закрилата на тази 
страна или да се завърне в нея.

За предоставяне на статут на бежанец не е 
необходимо да се докаже, че чужденецът отго-
варя на някое от тези условия, а че органът или 
организацията, осъществяваща преследването, 
смята, че човекът има такава принадлежност.

Преследването може да бъде извършвано 
от:

• държавата;
• партии или организации, които контроли-

рат държавата или значителна част от нейната 
територия;

• недържавни субекти, включително между-
народни организации, когато може да бъде до-
казано, че не могат или не искат да предоставят 
закрила срещу преследване.

Преследване може да е: нарушаване на ос-
новните права на човека, което е достатъчно 
тежко по своето естество или повторяемост.

действията на преследване могат да бъдат:
• физическо или психическо насилие, вклю-

чително сексуално насилие;
• правни, административни, полицейски или 

съдебни мерки, които са дискриминационни 
сами по себе си или се прилагат по дискримина-
ционен начин;

• наказателно преследване или наказания, 
които са непропорционални или дискриминаци-
онни;

• отказ на съдебна защита, който се изразява 
в непропорционално или дискриминационно 
наказание;

• наказателно преследване или наказания 
за отказ да бъде отбита военна служба в случай 
на военни действия, когато военната служба би 
предполагала извършването на военно престъ-
пление или като престъпление против мира и 
човечеството, или подстрекава към действия, 
противоречащи на целите и принципите на оон;

• действия, насочени срещу хората по причи-
на на техния пол или срещу деца.

Преследването може да е свързано и със съ-
бития, настъпили след като човекът е напуснал 
държавата си по произход и да е следствие на 
негова дейност, която представлява израз или 
продължение на убежденията му, освен когато 
тя е извършена единствено с цел чужденецът да 
получи международна закрила.

Закрила при преследване може да бъде 
предоставена от:

• държавата;
• партии или организации, включително 

международни организации, които контролират 
държавата или значителна част от нейната тери-
тория, при условие, че те желаят и могат да пред-
ложат ефективна закрила, до която чужденецът 
има достъп и която няма временен характер.

статут на бежанец може	да	не	се	предоста-
ви, ако в части от държавата по произход няма 
причини за основателно опасение от преслед-
ване спрямо чужденеца, при което той може си-
гурно и законно да пътува до тази част на държа-
вата, както и може да се установи там.

За бежанци се смятат и	 членовете	 на	 се-
мейството	на	чужденец	с	предоставен	статут	
на	 бежанец, доколкото това е съвместимо с 
личния им статус и освен ако няма:

• сериозни основания да се предполага, че е 
извършил деяние, което съгласно българските 
закони и международните договори, по кои-
то република България е страна, е определено 
като военно престъпление или като престъпле-
ние против мира и човечеството;

• сериозни основания да се предполага, че 
извършва или подстрекава към действия, про-
тиворечащи на целите и принципите на оон;

• сериозни основания да се предполага, че е 
извършил тежко престъпление от неполитиче-
ски характер извън територията на република 
България;

• сведения веднъж да е осъждан с влязла в 
сила присъда за тежко престъпление и предста-
влява заплаха за обществото;

• сериозни основания да се предполага, че 
представлява заплаха за националната сигур-
ност;

• по отношение на когото компетентните 
органи в държавата по неговото постоянно 
местоживеене са признали правата и задъл-
женията, произтичащи от гражданството на 
тази държава.
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ІІІ.	ВРЕмЕННА	ЗАКРИЛА	след решение на съвета на ес се дава от Министерския съвет в слу-
чай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, 
поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права 
или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от 
нея и които не могат по тези причини да се завърнат там.

ІІ.	ХумАНИТАРЕН	СТАТуТ	спрямо между-
народните стандарти се дава от председателя 
на държавната агенция за бежанците на репу-
блика България. такъв статут се предоставя на 
чужденец, принуден да напусне или да остане из-
вън страната си на произход или местоживеене 
по причина на заплаха за неговия живот, сигур-
ност или свобода, поради насилие, възникващо 
от ситуации като въоръжен конфликт, както 
и когато е изложен на опасност от изтезание 
или други форми на нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание и по тези причини не 
може или не желае да се завърне в страната си 
на произход или местоживеене.

субекти, извършващи тежки посегател-
ства, могат да бъдат:

• държавата;
• партии или организации, които контроли-

рат държавата или значителна част от ней-
ната територия;

• недържавни субекти, включително меж-
дународни организации, когато може да 
бъде доказано, че не могат или не искат да 
предоставят закрила.

реалната опасност от тежки посегателства 
може да се основава на събития, настъпили 
след като чужденецът е напуснал държавата 
си по произход или на дейност, извършена от 
него след отпътуването му, особено ако се уста-
нови, че тази дейност представлява израз или 
продължение на убежденията му, изразявани 
в държавата по произход, освен когато тя е из-
вършена единствено с цел чужденецът да полу-
чи международна закрила.

Закрила при тежки посегателства може да 
бъде предоставена от:

• държавата;
• партии или организации, включително 

международни организации, които кон-
тролират държавата или значителна част 

от нейната територия, при условие че те 
желаят и могат да предложат ефективна 
закрила, до която чужденецът има достъп 
и която няма временен характер.

Хуманитарен статут може да	 не	 се	 пре-
достави, ако в части от държавата по произ-
ход няма причини за основателно опасение 
от преследване спрямо чужденеца, при което 
той може сигурно и законно да пътува до тази 
част на държавата, както и може да се устано-
ви там.

Хуманитарен статут се предоставя и	 на	
членовете	 на	 семейството	 на	 чужденец	 с	
предоставен	 хуманитарен	 статут, доколкото 
това е съвместимо с личния им статус и освен 
ако:

• няма сериозни основания да се предпола-
га, че е извършил деяние, което съгласно 
българските закони и международните 
договори, по които република България 
е страна, е определено като военно прес-
тъпление или като престъпление против 
мира и човечеството;

• няма сериозни основания да се предпо-
лага, че извършва или подстрекава към 
действия, противоречащи на целите и 
принципите на оон;

• няма сериозни основания да се предпола-
га, че е извършил тежко престъпление;

• е извършено престъпление извън тери-
торията на република България, за което 
българският закон предвижда наказание 
лишаване от свобода и е напуснал държа-
вата си по произход единствено с цел да 
избегне наказателното преследване, ос-
вен ако това преследване застрашава жи-
вота му или е нечовешко или унизително;

• са налице сериозни основания да се пред-
полага, че представлява заплаха за обще-
ството или за националната сигурност.
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ІV.	уБЕжИщЕ	ОТ	ПРЕЗИДЕНТА	НА	РЕПуБЛИКА	БъЛГАРИя	се дава в съответствие с опре-
делените му правомощия в случаите по чл. 27, ал. 2 от Конституцията, както и когато държав-
ните интереси или особени обстоятелства налагат това.

Хора с бежански статут могат да канди-
датстват за българско гражданство, след като 
представят удостоверение от държавната аген-
ция за бежанците за предоставен статут на бе-
жанец или убежище, в което е посочена датата 
на предоставяне на статута, който трябва да е 
непрекъснат и не по-малко от 3	години	към	да-
тата	на	подаване	на	молбата.

Хора, получили хуманитарен статут, могат 
да кандидатстват за българско гражданство 
след като представят удостоверение от дър-
жавната агенция за бежанците за предоставен 
хуманитарен статут, в което е посочена датата 
на предоставяне на статута, който трябва да е 
непрекъснат и не по-малко от 5	години	към	да-
тата	на	подаване	на	молбата.

необходимите документи за придобиване на 
бълагрско гражданство са следните (чл. 13, чл. 
13а и чл. 14 от Закона за Българското граждан-
ство):

• Заявление по образец, написано на бъл-
гарски език;

• документ за самоличност, издаден от бъл-
гарските власти;

• свидетелсвто за съдимост;
• документ от прокуратурата, че срещу мо-

лителя няма образувано наказателно про-
изводство за умишлено престъпление от 
общ характер;

• Удостоверение от работодател, доказва-
що, че лицето работи по трудово или слу-
жебно правоотношение или от съответна-
та данъчна служба за декларирани доходи 
за предходната година, както и документ, 

удостоверяващ внасянето на задължител-
ните осигурителни вноски.

• документ за владеене на български език, 
издаден от Министерство на образовани-
ето и науката или нотариално заверено 
копие от диплома за завършена степен на 
образование в република България (основ-
но, средно, колеж или висше).

• Медицински документ, издаден от ле-
карска консултативна комисия (ЛКК) на 
лечебното заведение, обслужващо ли-
цето по местоживеене, удостоверяващ, 
че лицето не страда от остри заразни и 
инфекциозни заболявания по чл. 61, ал. 1 
от Закона за здравето, психични заболя-
вания по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 
здравето.

• автобиография;
• актуална снимка;
• Фотокопиe на документ, удостоверяващ 

самоличността на подателя;
• Вносна бележка за платежа държавна так-

са в размер на 100 лв. по сметката на Ми-
нистерство на правосъдието;

 Заявлението се подава лично в Минис-
терството на правосъдието. В Министерството 
на правосъдието молбата се регистрира в ди-
рекция „Българско гражданство”, ул. „аксаков” 
№ 5 от 9,00 до 12,30 часа и от 13,30 часа до 17,30 
часа  и се насрочва дата и час за провеждане на 
интервю по график.

интервюто се провежда на български език 
от служител на дирекция „Българско граждан-
ство” по въпросник, утвърден от министъра на 
правосъдието.

			V.	 ПРИДОБИВАНЕ	НА	БъЛГАРСКО	ГРАжДАНСВТО	 
	 ЗА	ХОРА	С	БЕжАНСКИ	ИЛИ	ХумАНИТАРЕН	СТАТуТ
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Права и задължения, свързани с различните видове статут

Всеки чужденец може да поиска предоставяне на закрила в република България съгласно зако-
на за Убежището и бежанците. Чужденците, търсещи или получили закрила в република България, 
имат правата и задълженията по този закон и носят гражданска, административнонаказателна и 
наказателна отговорност при условията и по реда за българските граждани.

І.	Чужденец,	получил	БЕжАНСКИ	СТАТуТ, придобива правата и задълженията на български 
гражданин, с изключение на:

• правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референду-
ми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;

• да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
• да бъде военнослужещ;
• други ограничения, изрично предвидени със закон.

Чужденец с предоставен статут	на	бежанец	може да придобие българско гражданство, при 
условията и по реда на Закона за българското гражданство. той има право и да поиска да се събере 
със семейството си на територията на република България. разрешението за събиране на семей-
ството се дава от председателя на държавната агенция за бежанците.

ІІ.	Чужденец,	получил	ХумАНИТАРЕН	СТАТуТ, придобива правата и задълженията на чужде-
нец с разрешено постоянно пребиваване. той може да придобие българско гражданство, при ус-
ловията и по реда на Закона за българското гражданство. има право и да поиска да се събере със 
семейството си на територията на република България. разрешението за събиране на семейството 
се дава от председателя на държавната агенция за бежанците.

ІII.	Чужденец,	получил	ВРЕмЕННА	ЗАКРИЛА, придобива следните права и задължения:
• да остане на територията на република България;
• на труд и професионално обучение;
• на подходящо настаняване или на средства за настаняване, при необходимост;
• на социално подпомагане;
• на медицинска помощ при спешни състояния;
• свободно да се завръща в държавата си по произход;
• да получи правилата относно предоставената закрила на разбираем език;
• ако е от уязвима група, да получат необходимото медицинско или друго обслужване, при усло-

вията и по реда за българските граждани;
• ако подаде молба за международна закрила, не може да се ползва от правата на чужденец в 

производство за международна закрила;
• да се събере със семейството си: със съпруг/-а, и с ненавършили пълнолетие и невстъпили в 

брак деца, като семейството получава всички права на получилите временна закрила.
При събиране на семейството в друга държава членка на ес, чужденецът престава да се ползва 

от правата, свързани със временната закрила в България.
след прехвърляне на територията на друга държава членка на ес, чужденецът престава да се 

ползва от правото да остане на територията на България; от правото на труд и професионално обу-
чение; на подходящо настаняване или на средства за настаняване, при необходимост, както и от 
правото на социално подпомагане.

ІV.	Чужденец,	получил	уБЕжИщЕ, придобива права и задължения като тези на човек с бе-
жански статут. той има право да поиска да се събере със семейството си на територията на републи-
ка България. разрешението за събиране на семейството се дава от председателя на държавната 
агенция за бежанците.
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Завръщане	на	хора,	 
които	все	още	са	търсещи	закрила

Хората, търсещи закрила, които са 
върнати от друга страна членка на ЕС, по 
принцип, нямат пречки пред достъпа им 
до процедура за предоставяне на меж-
дународна закрила. Преди да пристиг-
нат хората, върнати по дъблин, държавна 
агенция за бежанците (даБ) информира 
Гранична полиция за тяхното пристигане 
и ги информира дали върнатият трябва да 
бъде настанен в регистрационно-приема-
телен център (рПц) или да бъде задържан 
в един от специалните домове за времен-
но настаняване на чужденци към дирекция 
„Миграция“. това зависи от фазата, в която 
се намира процедурата.

ако върнатият е напуснал България 
преди процедурата да е окончателно при-
ключила, но все още има отворена проце-
дура (т.е. тя е само временно спряна, а не 
прекратена), то човекът се връща в едно от 
териториалните поделения на даБ. 

ако молбата за закрила на върнатия 
човек е с отказ in absentia (в отсъствие), но 
не е била връчена на търсещия закрила, 
преди той или тя да напусне България, вър-
натият се настанява в рПц.

ако обаче молбата за закрила на върна-
тия е с отказ, с финално решение, преди той 
или тя да напуснат България или решение-
то е било връчено in absentia (в отсъствие) 
и затова станало финално, то върнатият се 
настанява в един от специалните домове 
за временно настаняване на чужденци (сд-
ВнЧ) към дирекция „Миграция“ в Бусманци 
или Любимец.

Завръщане	на	хора,	 
получили	международна	закрила

Хора, получили закрила в България, 
които са решили да отидат в друга държа-
ва, за да се установят там за дългосрочен 
период, могат да бъдат върнати в Бълга-
рия, спрямо двустранните споразумения 
за реадмисия, които република България е 
подписала с всички държави членки на ес, 
както и с исландия, норвегия и Швейцария, 
албания, армения, Босна и Херцеговина, 
Хърватия, Македония, сърбия, Косово, Чер-
на гора, Молдова, Украйна и русия. от 2016 
г. България има двустранно споразумение 
за реадмисия и с турция.

Връщането на хора, получили закрила 
в България, минава през Гранична полиция, 
но не и през държавна агенция за бежа-
нците, тъй като те вече нямат отговорност 
към тях. Затова и не се настаняват в терито-
риалните им поделения.

Върнатите хора, получили закрила, 
трябва да си намерят жилище и да се из-
държат сами. При липса на средства или, 
ако не могат да си намерят работа вед-
нага, то има опасност тези хора да станат 
бездомни. обикновено, върнати, получили 
международна закрила хора, се обръщат за 
хуманитарна и финансова помощ към нПо 
сектора, като някои от тях биват настанени 
в център за временно настаняване в срок 
до 3 месеца, с опция за удължаване за още 
3.

Върнати по Дъблин (по регламента Дъблин)
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съгласно Конвенцията за правата на де-
тето, непридружени деца са „деца, които са 
отделени от родителите си и от останалите 
роднини, и за тях не полага грижа възрас-
тен, който по силата на закон или на обичай 
е отговорен за това“.

В българското законодателство “не-
придружен” е този малолетен или непъл-
нолетен чужденец, който се намира на те-
риторията на република България и не е 
придружен от свой родител или друго пъл-
нолетно лице, което отговаря за него по си-
лата на закон или обичай (Закон за убежи-
щето и бежанците – ЗУБ). 

специалният закон – ЗУБ, не предвиж-
да отделна, специална процедура, по която 
да се извършва регистрацията на непри-
дружено дете, търсещо закрила. При регис-
трацията на детето присъства преводач и 
социален работник от центъра, като служи-
телят, извършваш регистрацията, записва 
посочените данни за възраст, съобщени от 
детето. В редки случаи се прави медицин-
ска експертиза за определяне на възрас-
тта.

съгласно чл. 29, ал. 10 ЗУБ, непридру-
жените малолетни или непълнолетни чуж-
денци се настаняват до навършване на пъл-
нолетие в:

1. семейство на роднини или при близ-
ки, приемно семейство, социална услуга 
- резидентен тип, или в специализирана ин-
ституция при условията и по реда на Закона 
за закрила на детето;

2. други места за настаняване със спе-
циални условия за малолетни и непълно-
летни лица.

При определяне на мястото на наста-
няване на непридружен малолетен или не-
пълнолетен се взема предвид мнението му. 
доколкото е възможно, братята и сестрите 
се настаняват заедно, като се взема пред-
вид най-добрият интерес на детето (чл.29, 
ал.11 ЗУБ).

обикновено, непридружените мало-
летни или непълнолетни деца се настаня-
ват в някой от центровете на даБ, които от-
говарят на точка 2 от чл. 29, ал.10, а именно 
‘‘други места за настаняване със специал-
ни условия за малолетни и непълнолетни 
лица‘‘.

съгласно чл. 25, ал.1 от ЗУБ на „непри-
дружен малолетен или непълнолетен чуж-
денец, търсещ или получил международна 
закрила, който е на територията на репу-
блика България, се назначава представител 
от общинската администрация, определен 
от кмета на общината или от оправомоще-
но от него длъжностно лице.“

(3) Представителят на малолетния или 
непълнолетния чужденец, търсещ или по-
лучил международна закрила, до навърш-
ване пълнолетие на лицето има следните 
правомощия в производствата по този за-
кон:

1. да се грижи за правните му интереси 
в производствата по предоставяне на меж-
дународна закрила до тяхното приключва-
не с влязло в сила решение;

2. да го представлява пред всички ад-
министративни органи, в т. ч. социални, 
здравни, образователни и други институ-
ции в република България, с оглед защита 
на най-добрия интерес на детето;

3. да изпълнява ролята на процесуален 
представител във всички производства 
пред административните органи;

4. да предприема действия за осигуря-
ване на правна помощ

Непридружени деца
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Какво предлагаме?

Като част от решението на бежанската ситу-
ация в европа, европейската Комисия (еК) прие 
да премести 160 000 души, търсещи закрила от 
Гърция и италия, както и да презасели 20 000 
лица, пребиваващи в турция, Ливан и Йордания. 

Програмата по преместване бе приета през 
2015г, като за 2 годишен срок, всички държа-
ви членки на ес, трябва да приемат определен 
брой лица, потърсили закрила в Гърция и ита-
лия, като броят или квотата се определя спрямо 
следната формула:

• 40% брой население;
• 40% БВП;
• 10% среден брой от регистрираните молби 

за закрила, през изминалата година;
• 10% безработица.

Гражданите на трети страни, които имат 
право да участват в програмата се определят 
на базата на топ 3 държави на произход, чиито 
граждани са получили международна закрила 
на европейско равнище. така, към момента, хора 
от Сирия,	 Еритреа	 и	 Ирак	 са със средно 75% 
ниво на признаваемост и съответно граждани 
на тези страни имат право да кандидатстват по 
програмата на ес. 

Програмата предвижда, всяка държава-
членка на ес да получи 6 000 евро за всяко 
преместено по програмата лице, търсещо за-
крила, като сумата да покрие интеграционни-
те разходи на приемащата държава. Проектите 
за интеграция на чужденци, получили между-
народна закрила, след преместване или пре-
заселване, се финансират от Фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“съгласно регламент 
516/2014 г.

България е поела ангажимента да премес-
ти 1 302 души, като от Гърция, това число е 831, 
а от италия – 471. до този момент, България е 
приела само 47 човека, всичките преместени 
от Гърция. За това си действие, държавата е 
критикувана от еК в единадесетия доклад по 
преместване и презаселване от 12.04.2017г. от 
доклада става ясно, че България	 не	 приема	
хора	от	Италия, тъй като това са граждани	на	
Еритреа. 

По програмата за презаселване, България 
не е приела нито	 един	 човек, намиращ се на 
територията на трета страна, различна от своята 
по произход. По тази програма, държавата е по-
ела ангажимент да презасели 50 човека.

•	 Необходимост	от	 защитена	 среда	– в България не се осигурява защитена среда за тези 
деца, не се проследява какво се случва с тях (кога и как напускат приемателните центрове, къде 
отиват). няма защитени пространства в приемателните центрове, както и в трансферните центрове 
по границата. 

•	 Необходимост	от	работещо	представителство – не е работещ законово въведения, чрез 
ЗУБ, механизъм за представителство на непридружените деца. Повечето общини не са подготвени, 
нямат ресурс да натоварят с тази задача подходящ, отделен човек, който да извършва това. случва 
се така, че понякога представители са хора, които нито знаят какво трябва да правят, нито са подхо-
дящи за този вид работа и отговорност. обикновено тази работа се разбира само като задължение 
за участие в първото интервю на непридруженото дете.

•	 Важен	е	и	въпросът	за	наличието	на	преводач, който да спомага за връзката на непридру-
женото дете с представителя и с всички останали дейности и институции.

•	 Необходимост	от	специализирана	резидентна	услуга – В момента няма резидентна услу-
га, подходяща за непридружените деца с обучен персонал, защитено пространство и т.н. същест-
вуващите резидентни социални услуги не са адаптирани и понякога не желаят да приемат такива 
деца- отговорността е голяма; не знаят нито езика, нито проблемите на децата; не получават допъл-
нителна финансова подкрепа, за преводач или друг необходим специалист.

Релокирани (преместени) и презаселени 
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ЧАСТ II
За смисъла на интеграцията

Когато бежанците ид-
ват в България, те не знаят 
нищо за културата, за про-
цедурите за достъп до раз-
личните услуги – социални, 
образователни, здравни, до 
пазара на труда и жилищно 
настаняване, не говорят бъл-
гарски. Затова те се нуждаят 
от подкрепа, за да могат да се 
адаптират и интегрират в на-
шето общество.

Обществото ни може да се възползва от големия  

потенциал, който носят хората със себе си. 

Всеки идва със своите знания и умения, които са различни. 

Всеки има с какво да допринесе. Наличието на хора от разли-

чен произход, с различна култура, всъщност допринася за бо-

гатството на това общество. Българите винаги са се гордели 

със спасяването на арменците, със спасяването на евреите и не 

виждам защо да не покажем отново известната българска то-

лерантност и гостоприемност. Това е нещо, което трябва да 

показваме всеки ден, а не да бъде само на думи. Когато говорим 

за толерантност и солидарност, това са думи, които трябва 

да изпълним със съдържание в ежедневието си. 

(Маргарита Спасова, Каритас)

© Мулти Kулти колектив
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Приоритетите	на	„Каритас“	са	насочени	към		подкрепа	за	интеграция,	а	именно	към	
осигуряването	на	комплекс	от	дейности,	способстващи	за	това	и	свързани	с:	жилищно	
настаняване;	образование	и	обучение	по	български	език;	намиране	на	работа;	улесня-
ване	на	достъпа	до	здравни	и	социални	услуги;	запознаване	с	българските	култура	и	
общество.

Първоначалното объркване за това какво 
предстои след получаването на международна 
закрила и  неяснотата в процедурите, както 
и езиковата бариера са източ-
ник на емоционална нато-
вареност за получилите 
закрила и за изпускане на 
важни срокове, свързани с 
административни процеду-
ри и документи и пречка за 
достъп до здравеопазване, 
образователни и социални ус-
луги. намирането на жилище е 
изключително важна стъпка в 
процеса на интеграция за всич-
ки, получили международна за-
крила. За хората, които са от уяз-
вими групи  и техните семейства 
обаче, когато напускат приема-
телните центрове на държавната 
агенция за бежанците след получаването на ста-
тут, тази задача се оказва много трудна. същест-
вуващите езикови и административни бариери, 
както и някои негативни нагласи, 
правят самостоятел-

ното нами-
ране на работа от 

получилите международна закри-
ла изключително трудно, и понякога, при лоши 
условия на труд.

смисълът на интеграцията е хората да бъ-
дат независими, а за да постигнем 
това е необходимо да ги подкре-
пим да си „стъпят на краката“, да 
запишат децата си в училище, да 
научат български, да си наме-
рят работа, да се грижат за се-
мейството си и да изпълняват 
всички отговорности, които 
имат българските граждани. 
осигуряването на заетост е 
предпоставка и за плащане 
на данъците и по този начин 
принос към развитието на 
българското общество.

Младият баща е на мнение, че хората трябва да имат 

право да избират къде искат да живеят и в какво да вярват. 

Затова е рискувал живота си - своя и на семейството си, за 

да заживее в свободна и правова държава.

Оценява високо подкрепата, която “Каритас” е оказала 

на него и на брат му, който също бил в лагер. Благодарен е, че 

е получил хуманитарен статут. Смята, че има много хора, 

които заслужават закрила - те са изстрадали много, имат 

семейства с малки деца. Трябва да им се дава шанс, щом са 

стигнали дотук, значи го заслужават, казва той.
(М. И, Ирак)

Смисълът на интеграцията е хората да бъдат независими

© Беуар Муса
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Важна предпоставка 
за успешната интеграция 
е осигуряването на дос-
тъп до обучение по бъл-
гарски език и дейности 
по културна ориентация за 
хората, търсещи закрила в 
нашата страна още в етапа 
на първоначална адапта-
ция. от значение е и достъпа 
до различни други занима-
ния, които помагат на хората 
в приемателните центрове да 
преодолеят травмата и осмислят ежедневието 
им в приемателните центрове на даБ, докато 
трае процедурата за получаване на статут.

Затова и 
„Каритас“ насочва част 

от своите дейности, именно към орга-
низирането на различни неформални обучения, 
спортни и арт занимания в приемателните цен-
трове, като се стреми да обхване преди всичко 
децата и младежите. 

служители на “Каритас”, които също са бежанци, са много 

положителен пример за всички нас. Въпреки първоначалните 

откази, те вече са получили статут и са останали в България. де-

цата им посещават училище, вече говорят перфектно български. 

Много позитивни истории имаме около нас. имаме колега от аф-

ганистан, който с много мъка успя да получи статут. той е много 

квалифициран. Бил е мениджър в банка в афганистан. има много 

добри технически и компютърни познания, с които ни е полезен. 

В момента е един от най-ценните ни кадри. децата му посещават 

училище и са се интегрирали. Дори	е
дна	ист

ория	да
	 завърш

и	

добре,	н
ие	сме	м

ного	щастливи
!

Мартина Райчинова, Каритас

© Беуар Муса
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НАШАТА ПРАКТИКА: 

Център за интеграция на бежанци и мигранти ,,Св. Анна“

„Каритас” подпомага интеграцията чрез център за интеграция на бежанци и мигранти „св. 
анна“ към „Каритас софия”,  където се предоставя подкрепа, която да помогне на хората да минат 
по-лесно през адаптационния процес и да станат отново независими. това е специализирано място, 
ориентирано към комплексните нужди на търсещите или получили международна закрила, които 
са изключително уязвими, тъй като при пристигането си много от тях нямат никакви финансови 
средства, а някои нямат и документи за самоличност.

В център „св. анна“ се предоставят социални консултации, съдействие за достъп до здравна 
помощ, психологическа подкрепа, курсове по български език, съдействие за адресна регистрация, 
помощ при намиране на жилище и работа, арт занимания, организира се менторска програма и дру-
ги дейности. целта е да бъде подпомогнат процеса на интеграция в българското общество, който 
може да представлява особено голяма трудност за търсещите и получили закрила, бягащи от война 
и насилие. 

• Социални консултации и помощ  
 в процеса на интеграция;

това често е ключовата първа стъпка при 
поемането на даден случай от социалните ме-
диатори на „Каритас“. По време на индивиду-
ална консултация се идентифицират нуждите 
на конкретния човек или семейство. обикно-
вено, първоначално се оказва помощ и  при-
дружаване за намиране на място за живеене 
и издаване на лични документи. Към август 
2017-та година предоставихме социални кон-
султации и помощ в процеса на интеграция на 
230 човека.

• Превод и придружаване  
 до различни институции;

Често пъти езиковата бариера при подава-
нето на документи, както и неяснотата в сроко-
вете и процедурите се оказват пречка за дос-
тъпа на получилите международна закрила до 
услугите на различни държавни институции. 
това води и до необходимостта от придружа-
ване от социалните медиатори към център „св. 
анна”. Към август 2017-та година са извършени 
преводи на 526 човека, а броят на придруже-
ните е 152 души.

© архив център „св. анна”

23



• Курсове по български език за възрастни 

В център „св. анна“ работят квалифици-
рани преподаватели по български език, които 
прилагат в работата си нови дидактични мето-
ди. През 2015-та и 2016-та година проведохме 
курсове за 12 групи, в които бяха обучени 110 
бежанци. През настоящата година (до юли ме-
сец) сме провели курсове по български език 
(ниво а1 и а2) за 21 групи, в които се обучаваха 
410 бежанци. 

• Допълнителни уроци за деца,  
 записани в училище

В център „св. анна“ се осъществява  под-
крепа на деца, записани в училище, при под-
готовка на техните уроци и домашни работи. 
тази помощ е под грижата на квалифицирани 
преподаватели и доброволци. 

През лятото на 2017 година се проведе 
лятно училище по български език, където взе-
ха участие 35 деца в различни учебни занима-
ния - начално ограмотяване за деца от 5 до 6 
години, начинаещи от 7 до 15 години и учени-
ци от 1 до 7 клас.

• Психологически консултации  
 и подкрепа;

Психологически консултации и подкрепа  
понякога се налагат поради емоционалната на-
товареност от новата обстановка в България, 
неяснотата, свързана с бъдещето и изживени 
вече психологически травми. целта е да се по-
могне на хората да се справят със ситуацията, 
използвайки своите вътрешни сили 
и качества чрез кон-
султации с 
психолога в 
център „св. 
анна” или 
чрез прена-
сочване към 
друг специа-
лист. 

• Адресна регистрация, помощ  
 при намиране на жилище  
 и при сключване на договора за наем,  
 разясняване на реда  
 за плащане на битови сметки,  
 подаване на документи за лична карта;

тъй като намирането на жилище и изпъл-
няването на всички задължения, свързани с 
това, често са сложни и продължителни проце-
си, началната подкрепа е изключително важна 
за получилите международна закрила, които 
напускат центровете на даБ.

„Каритас“ помага за намирането на под-
ходящо жилище и сключването на договор за 
наем, които са необходимите стъпки за получа-
ване на адресна регистрация и подаването на 
документи за лична карта. това е от изключи-
телна важност, тъй като без лична карта полу-
чилите международна закрила няма как да се 
обърнат към държавни институции или частни 
фирми. При необходимост социалните меди-
атори предоставят и помощ с разясняване на 
реда за плащане на битовите сметки. Понякога 
се предоставя помощ и превод и по телефона. 

• Програма за настаняване на бежанци 
 (Housing програма) 

За уязвими хора, като самотни жени, са-
мотни майки, хронично болни и хора с увреж-
дания, които е трябвало да напуснат рПц- тата 
настаняваме в хостели за период от 14 дни. В 
това време „Каритас” съдейства активно за на-
миране на апартаменти, провеждането на ог-
леди и сключването на договори.
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За хората, които трябва по спешност да 
бъдат настанени  и нямат финансова въз-
можност или не е подходящо да отседнат в 
хостел, има кризисно настаняване с капаци-
тет за 80 човека (или 20 семейства). Към май 
2017г.  кризисно настаняване е осигурено на 
80 човека (т.е. капацитетът е запълнен). 

• Съдействие за намиране на работа  
 и сключване на договор  
 и организиране на трудова борса  
 и срещи с работодатели в центъра  
 на „Каритас”

оказваме подкрепа на хората, търсещи и 
получили международна закрила да си наме-
рят работа и така да издържат своите семей-
ства. създаваме партньорства с работодатели 
и организираме трудови борси, по време на 
които осигуряваме възможност за директна 
среща между представителите на бизнеса и 
хората, които си търсят работа. Подкрепяме и 
двете страни като нашите социални медиато-
ри съдействат за осъществяването на първо-
началния контакт, оказват подкрепа и превод 
по време на интервюто, съдействат за  подго-
товката на документите за кандидатстване и 
започване на работа, за адаптиране на работ-
ното място.

• Записване при личен лекар; проверка  
 на здравноосигурителен статус,  
 превод и придружаване за плащане  
 на здравни осигуровки и до различни  
 медицински заведения

социалните медиатори на центъра за ин-
теграция на бежанци и мигранти „св. анна“ са 
също важна връзка между получилите между-
народна закрила и здравната 
система. През 

2016 г. е съдейства-
но на 70 души за записване при 

личен лекар – първата стъпка, за да се осигури 
достъп до здравни услуги, какъвто имат и бъл-
гарските граждани. другите видове подкрепа 
включват проверка на здравноосигурителен 
статус, плащане на здравни осигуровки, при-
дружаване до лекар специалист и др. езикова-
та бариера, необходимостта от попълване на 
документи и грешки в осигурителната система 
са сред често срещаните пречки пред така не-
обходимия достъп до здравна грижа.

• Записване в училище и детска градина

За	2016	г.	социалните	медиатори	на	цен-
тър	„Св.	Анна“	са	спомогнали	за	записването	
на	10	деца	в	училище	и	на	13	деца	в	детска	
градина.	

• Арт занимания и спортни дейности за жени

Към август 2017 г. над 50 жени са се вклю-
чили в спортни и арт занимания в център 
„св. анна”. Част от жените посещават и 
часове по български език, а   наши парт-
ньори от „Фондация за децата в риск по 
света“ ни съдействат за организиране 
на занимания за по-малките деца на 
възраст от 1 до 6 г.  така, за първи път, 
майки на малки деца, които не посе-
щават детска градина, имат възмож-
ност да изучават български език и да 
прекарват време в групови занима-
ния, което помага за избягване на 
опасността от попадане в социална 
изолация.

© ивелина Берова

© ивелина Берова
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• Менторска програма

Менторската програма спомага за на-
сърчаване на общуването на получили меж-
дународна закрила с местното общество и 
успешната им интеграция в него. Програмата 
съществува от миналата година, като прове-
рена и работеща практика в помощ на полу-
чилите международна закрила, които живеят 
в софия. 

• Насочване към адвокат.

тази подкрепа също е важна, тъй като по-
някога се налага индивидуална консултация с 
адвокат при сложни случаи, свързани с полу-
чаването на международна закрила или при 
обжалване на отказа ѝ. социалните медиато-
ри на „Каритас” препращат към други непра-
вителствени организации, които предоставят 
безплатна правна помощ за тези, които не мо-
гат да платят за  такава.

• Дейности в подкрепа на хората,  
 търсещи закрила в нашата страна

За хора, търсещи закрила, настанени в при-
емателните центрове към държавната аген-
ция за бежанците, „Каритас софия” реализира: 
„Проект Бежанци”в партньорство със си Ви ес 
– България, чрез който доброволци участват в 
дейности по обучение и образование на деца, 
младежи и възрастни хора, организират се и 
игри и занимания с децата, уроци по българ-
ски и английски език, курсове по готварство, 
приложни изкуства, музика, теа-
тър и други видо-
ве занимания; 
проект „игра-
ем и учим“, чрез 
който служите-
ли на „Каритас“ 
организират дей-
ности със зани-
мателно-игрови 
характер за деца и 
младежи, уроци по 
български език, на-
ука, изкуства, спорт, 
както и подготвител-
ни курсове по бъл-
гарски език за деца в 
училищна възраст.

За хора, пребиваващи в специалния дом за 
временно настаняване на чужденци в Бусман-
ци, „Каритас софия“ организира неформални 
обучителни дейности и арт-занимания.

център „св. анна“ си партнира с центъ-
ра за социална рехабилитация и интеграция 

за деца и младе-
жи с увреждания 
„Благовещение” 
в софия, където 
няколко деца 
с увреждания 
участват в зани-
мания, специ-
ализирани за 
конкретните 
им нужди.

© Беуар Муса
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достъп   
до жилищно настаняване

В началото срещахме много трудности, когато съдействахме на бежанци да 

наемат жилище. собствениците не искаха да дават жилищата си под наем зара-

ди негативната нагласа към чуждото, различното, с което не са свикнали. Хората 

тук се питат “Какви са тези хора? дали ще им създават проблеми? дали пак няма 

да заминат, а после ще се води, че на този адрес живеят хора?” опитвам се да 

разбера и двете страни.

обикновено, когато хазяите видят семейство с повече деца, веднага се 

предполага, че ще бъде по-мръсно, по-шумно, съседите няма да са доволни. 

истината е, че много от тях нямат възможност да поемат финансовата те-

жест, когато им поискат два депозита предварително и наем. Често наемодате-

лите изискват от нас да им дадем гаранция, че въпросните семейства, с които 

сме ги свързали, няма да създават проблеми. 

неведнъж сме получавали обратна връзка от собствениците, че наистина са 

доволни от наемателите си. има и собственици, които изобщо не желаят да чуят 

за това да настанят бежанци. Много от получилите закрила сами търсят жилища, 

но при първоначалния контакт със собственици или агенции срещат отказ. тога-

ва ние им съдействаме и продължаваме да се борим…

(София Бахудейла, Каритас)

НАШАТА ПРАКТИКА: 

Програмата на „Каритас“ за настаняване на бежанци

Намирането	на	жилище	е	изключително	важна	стъпка	в	процеса	на	интеграция	за	всички,	
получили	международна	закрила.	За	тези,	които	са	от	уязвими	групи	и	техните	семейства	оба-
че,	тази	задача	се	оказва	огромно	препятствие.	

опитът е показал, че хората понякога имат 
спешна нужда от краткосрочна подкрепа дока-
то „си стъпят на краката”. това поражда и необ-
ходимостта от намиране на различни начини 
за предоставяне на подкрепа спрямо нуждите. 
Уязвими хора като самотни жени, самотни май-
ки, хронично болни и хора с увреждания, които 
е трябвало да напуснат рПц-тата, както и таки-
ва, които са изгонени, настаняваме в хостели 
за период от 14 дни. В това време „Каритас” съ-
действа активно за намиране на апартаменти, 
провеждането на огледи и сключването на до-
говори. При успешно настаняване на семейства-

та в новите им жилища, се обяснява вътрешния 
ред на сградата и се съдейства за запознаване 
с домоуправителя, разяснява се плащането на 
наема за следващите месеци и се съдейства при 
откриване на банкова сметка. екипът от соци-
ални медиатори прави ежемесечни посещения 
при всяко семейство и помага при необходи-
мост. Към май 2017г. 24 семейства са настанени 
в жилища със сключен договор за наем.

За хората, които трябва по спешност да бъ-
дат настанени и нямат финансова възможност 
или не е подходящо да отседнат в хостел, цен-
търа „св. анна” има кризисно настаняване с ка-
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пацитет за 80 човека (или 20 
семейства). Към май 2017г. 
кризисно настаняване се оси-
гурява на 80 човека (т.е. ка-
пацитетъта е запълнен). това 
са хора в неотложна нужда , 
които са уязвими, много чес-
то са прекарали няколко нощи 
на улицата и нямат финансови 
възможности сами да си платят 
нощувките. така „Каритас” пома-
га на хора, които поради своята 
уязвимост и невладеенето на бъл-
гарски език на този етап няма как 
сами да се справят с първите стъп-
ки за интеграция в България.

Какво	се	случва	 
след	предоставянето	на	статут?

докато е в процедура за получаване на меж-
дународна закрила, човек има право да бъде на-
станен в едно от териториалните поделения на 
държавната агенция за бежанците („центрове на 
даБ”, още рПц-та или „лагери“) след преценка на 
състоянието и медицински преглед. след получа-
ване на международна закрила, човекът трябва 
да напусне центъра на даБ в срок до 14 дни.  

Намирането	на	жилище	в	рамките	на	14	
дневния	 срок	 се	 оказва	 почти	 невъзможно,	
тъй	 като	 това	 е	 пряко	 свързано	 с	 наличните	
средства	на	получилия	международна	закри-
ла	 човек. обикновено, изискваните на наемо-
дателите включват: заплащане на първи наем, 
депозит за 1 или понякога 2 наема за допълни-
телна сигурност.

Първоначално собственикът на апартамента, в който се 

настаних със семейството ми, беше доста подозрителен към 

нас. състоянието на жилището беше ужасно, не ми хареса из-

общо, когато го видях, но нямах друг избор. това беше пър-

вото, което открихме. Хазяинът ни идваше всяка седмица, 

за да провери дали всичко е наред. разбира се, той е много 

възпитан човек, просто искаше да се увери, че поддържаме 

имота. Всеки път, когато дойдеше, виждаше, че боядисвам, 

правя ремонти, за да постегна мястото, без да искам пари 

от него. исках да ни е възможно най-приятно и комфортно. 

след известно време той спря да идва. дори трябваше да му 

се обадя, за да дойде за наема. с времето се сприятелихме и 

той се държи чудесно с нас, много ми е помагал. (И.A.)
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За покриването на тези разходи би помог-
нало намирането на работа, но това се оказва 
трудно при липсата на лична карта, която се из-
дава само след намиране на жилище, където, 
получилия международна закрила да регистри-
ра своя постоянен адрес. 

така без жилище, което да е регистрирано в 
общината като постоянен адрес, човекът:

• не може да си извади лични документи от 
общината (лична карта);

• не може да сключи договор за работа;
• трудно може да си открие банкова сметка, 

която често е необходима при започване на 
работа, (необходим е български личен до-
кумент)

• не може да има и настоящ адрес, който е не-
обходим за регистрация в Бюрото по труда, 
както и за подаване на заявление за подпо-
гане и помощи и ползване на социални услу-
ги в дирекциите „социално подпомагане“.

Оставане	в	центровете	на	ДАБ	 
при	министерски	съвет

Все пак даБ дава разрешение на хора, които 
вече са получили международна закрила, но ня-
мат достатъчно средства да си наемат жилище, 
да останат в центровете. Това	 е	 възможно	 на	
базата	на	Закона	за	убежището	и	бежанците,	
според	който	има	 възможност	 за	финансова	
помощ	за	настаняването	и	за	срок	до	6	месеца	
от	 решението	 за	 предоставяне	 на	 междуна-
родна	закрила.	На	практика	се	осъществява,	
когато	ДАБ	при	мС	разреши	на	хора	с	получен	
статут	и	трудности	с	намирането	на	жилище	
да	 останат	 в	 центровете	 ако	 има	 свободни	
места	и	особено	ако	хората	са	в	уяз-
вимо	положение.	

Настаняване	в	Общински	жилища

Що се касае до настаняване в общинско жи-
лище, то всяка община определя реда и услови-
ята  за управление и разпореждане с тях. Макар 
и всяка община да има своя наредба, едно	 от	
основните	условия,	което	трябва	да	бъде	из-
пълнено	за	получаване	на	общинско	жилище	
е	поне	един	член	от	семейството,	което	кан-
дидатства	за	общинско	жилище	да	е	българ-
ски	 гражданин.	Поради	 тази	причина,	 хора	 с	
хуманитарен	или	бежански	статут	нямат	пра-
во	на	общински	жилища.	

Намирането	на	жилище	 
в	различните	населени	места

За намирането на жилище и работа често 
има и специфични пречки в зависимост от насе-
леното място. В	големите	населени	места	ра-
бота	се	намира	по-лесно,	защото	се	предлагат	
повече	такива	възможности,	но	пък	жилище	
се	намира	по-трудно	и	наемите	са	по-високи. 
Човек, получил международна закрила, който 
е добре образован може да работи за големи 
компании, използвайки познанията си по ред-
ки езици като арабски и персийски например. 
Подобна работа обаче се намира в по-големите 
градове. съответно установяването на добре 
образован човек в голям град се оказва трудно 
без допълнителна подкрепа. 

В	малките	населени	места,	 обаче,	жили-
ще	се	намира	по-лесно	и	наемите	са	сравни-
телно	ниски,	но	работа	се	намира	по-трудно. 
също така, в големите градове получилите меж-

дународна закрила се откро-
яват много по-малко от оста-
налото население и шансът 
да станат обект на негативно 
обществено внимание са по-
малки. Практиката показва, 
че друг проблем в малкия 
град е евентуалния отказ 
на общината да регистри-
ра семейство, който вече 
има жилище и спазило за-
коновия срок от 14 дни за 
регистрация в общината, 
макар да е длъжна да го 
направи. такъв отказ на-
рушава Закона за убе-
жището и бежанците и 

Свикнах
а	ли	с	ва

с	съседи
те	в	коо

перация
та,	в	коя

-

то	живе
ете?	Как

во	отнош
ение	сре

щнахте	от
	страна	

на	

живущите?

– отношенията ми със съседите сега са чудесни. раз-

бира се, в началото, като чужд и различен от тях човек, не 

ме доближаваха. Затова започнах да поздравявам всеки, 

когото срещна. сега те сами ме поздравяват, когато ме 

видят. Знам, за тях съм нов човек, с различна религия, 

език и култура. аз самата в началото бих се отдръпнала, 

ако не знам нищо за даден човек и това е нещо нормал-

но. но в края на краищата, аз съм добър и отворен човек, 

искам да давам добро на останалите. Увереността също 

е важна. 

(Р. от Ливан)
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често е причинен от експлоатиране на негативни 
обществени нагласи за политически цели. Без 
жилището на семейството да 
е регистрирано в общината, 
няма как да има постоянен 
адрес, а съответно и лична 
карта, което води обратно до 
проблема с намиране на рабо-
та, отваряне на банкова сметка 
и т.н. 

Изисквания	за	адресна 
регистрация

За всеки човек, който тряб-
ва да бъде вписан в регистъра 
на населението, е задължено да 
заяви писмено своя постоянен и 
настоящ адрес. Това отразяване на 
постоянния и настоящия му адрес в 
регистъра на населението се нарича 
адресна регистрация.

Адресна регистрация
адресната регистрация се извършва от 

кмета на общината, на района или на кметство-
то, или от определени от тях длъжностни лица. 
това става след заявка от желаещия да бъде ре-
гистриран и при предоставяне на един от след-
ните документи:

• документ за собственост;
• документи за ползване на имота за жилищ-

ни нужди (договор за наем, включително 
договор за предоставяне на социална услу-
га от резидентен тип и договор за настаня-
ване в специализираните институции);

• други документи, доказващи собствеността 
или ползването на имота.

Ако	жилището	е	под	наем,	при	регистра-
цията	е	необходимо	да	се	предостави	и	пис-
мено	съгласие	на	собственика.	Това	става	или	
чрез	декларация	по	образец,	подадена	лично	
от	собственика	на	място,	или	с	нотариална	за-
верка	на	подписа	от	нотариус. такъв документ 
не се предоставя ако желаещия да бъде регис-
триран (или неговия съпруг/съпруга) е роднина 
по права линия със собственика или ползвателя 
на имота. родствената връзка се удостоверява 
чрез служебна проверка в регистъра на населе-
нието. 

Трудно	
ли	беше

	да	наме
рите	жи

лище	под	на
ем	в	Со

-

фия?
търсихме, търсихме, но не даваха, щом чуеха, че сме от 

сирия. намерихме апартамента, в който живеем в момента. 

Харесахме го и казахме на наемодателя, че сме от Кипър, тъй 

като и двамата говорим добър гръцки. нямаше никакъв про-

блем - уговорихме цената и чак когато се срещнахме да по-

дпишем договора и видяха личните ни карти разбраха, че сме 

бежанци с хуманитарен статут. В началото наемодателите се 

стъписаха, но сега са много доволни от нас. нашата хазяйка 

живее в чужбина. Братовчедка ѝ ни е съседка. на нея даваме 

наема. Когато говори по телефона с нашата хазяйка дори ни 

похвали с думите, че по-добри наематели няма да намери в 

цяла софия. ”Все едно няма деца в жилището - спокойно е, 

спазват правилата.” 

(Нисрин – майка на 4 деца, която живее в България  

с мъжа си от вече 4 години)

Жилище, осигурено за бежанците, наети на работа във Видин от фирма “Слам Клоудинг”
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Какво предлагаме за по-добър достъпо до жилищно настаняване?

•	 С	оглед	насърчаването	на	собствениците	на	имоти	да	отдават	имоти	под	наем	за	нужди-
те	на	получили	международна	закрила	да	се	разработи	механизъм,	по	който	преждевременно	
напусналите	страната	да	бъдат	отписвани	от	живеещите	на	един	адрес	в	общината.	

•	 Получилите	международна	закрила	да	бъдат	допустими	ползватели	на	общински	жи-
лища	чрез	извършването	на	промяна	в	критериите	за	кандидатстване	за	такива.

•	 Във	фонд	„	убежище,	миграция	и	интеграция“	(2014	г.	–	2020	г.)	да	бъдат	предвидени	
средства,	 които	да	 се	използват	 за	жилищно	настаняване	на	хора	получили	международна	
закрила.

•	 Липсата	на	жилище	е	сериозен	проблем,	който	изисква	планирането	и	реализирането	
на	политики	за	жилищно	настаняване	на	местно,	регионално	и	национално	равнище,	които	да	
гарантират	достъп	до	този	вид	социални	жилища	и	на	получилите	международна	закрила.

Отказ	 за	 извършване	 на	 адресна	 регис-
трация	или	промяна	на	адрес,	може	да	се	об-
жалва	по	реда	на	Административнопроцесу-
алния	кодекс, а оспорване на заличена адресна 
регистрация се прави към съответния админи-
стративен съд като обжалването не спира из-
пълнението.

Ако	има	подписано	споразумение	за	инте-
грация	с	общината:

жилищното настаняване е един от индика-
торите за оценка на процеса на интеграция спо-
ред наредбата за условията и реда за сключване, 
изпълнение и прекратяване на споразумението 
за интеграция на чужденците с предоставено 
убежище или международна закрила.

според чл. 14 от наред-
бата, кметът или определено 
от кмета длъжностно лице 
има отговорността да органи-
зира приемането и оказва съ-
действие относно жилищното 
настаняване на чужденците и 
членовете на неговото семей-
ство; извършва вписване в ре-
гистъра на населението; оказва 
съдействие за издаване на бъл-
гарски лични документи и всички 
останали дейности за подкрепа по 
отношение на изпълнението на ин-
дикаторите за интеграция.

общината трябва да предостави услуги по 
консултиране за достъп до жилищно настанява-
не, както и да приложи механизми за включване 
на интеграция политиките по жилищно настаня-
ване, социално включване и регионално разви-
тие (според чл. 9 от наредбата).

Задълженията на получилия международна 
закрила са да ползва предоставеното жилище с 
грижата на добър стопанин и включват всички 
останали задължения, свързани със споразуме-
нието за интеграция произтичащи от чл.17 на 
наредбата.

Oще	по-тру
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а	бъдеш
	приет	о
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Всеки път, когато искахме да подпишем договор с хазяйката 

ни, тя отлагаше, защото се страхуваше, че сме бежанци. на-

прави снимки из цялата къща и ни предупреди, че ако съсе-

дите се оплачат или кажат нещо лошо за нас, ще трябва да 

напуснем. Първият път, когато дойде да ни посети, след като 

получихме ключове от апартамента, тя видя всички проме-

ни, които сме направили и беше много приятно изненадана. 

дори започна да идва редовно на гости и да си пие кафето 

при нас, като честичко стои дори по-дълго - 2-3 часа. Предраз-

съдъците ѝ изчезнаха. 

(Манар от Сирия- самотна майка на 3 деца)
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достъп до образование, обучение  
и културна ориентация

Деца	ка
то	всичк

и	други

„Бежанците първо търсят сигурност, после идва идеята да пре-

доставят по-добро бъдеще на децата си. самите родители осъзна-

ват, че за тях е невъзможно да осъществят комуникацията, която е 

необходима с училищното ръководство, при положение, че не знаят 

добре езика и не могат да обяснят всичко. Първата стъпка е да се 

свържем с училището или да отидем на място. свързвам се пряко 

с директора, обяснявам какъв е случаят на въпросното семейство. 

Казвам, че са бежанци, получили статут и желаещи да се интегрират. 

разказвам за децата – дали вече са били ученици или тепърва трябва 

да постъпят в училище. Казвам, че са деца като всички други – трябва 

да учат. специално в училищата съм срещала много добро отноше-

ние, за което много се радвам. В образователната система има пове-

че разбиране.“  
(София Бахудейла, Каритас)

© архив център “св. анна”
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Образование	и	обучение	в	държавните	 
и	общински	детски	градини

според чл.9, ал.3 от Закона за предучилищ-
но и училищно образование, на мало-
летните и непълнолет-
ните деца, търсещи 
или получили меж-
дународна закрила 
по реда на Закона за 
убежището и бежа-
нците, се осигурява 
безплатно образова-
ние и обучение в дър-
жавните и в общин-
ските детски градини 
(подготвителна група на 
задължителното преду-
чилищно образование) и 
училища в България при 
условията и по реда за 
българските граждани.

съгласно Закона за убежището и бежанците 
(чл.26, ал.3) достъпът	до	образователната	сис-
тема	за	малолетните	и	непълнолетните, тър-
сещи или получили международна закрила, не	
може	да	бъде	отложен	с	повече	от	три	месе-
ца, считано от датата на подаване на молба за 
международна закрила. 

Към началото на тази година, около 57-60 
деца, получили международна закрила са били 
записани в държавно или общинско училище.

Тази	 година	 беше	 приета	
Наредба	 (наредба	 №3	 от	
06.04.2017г.),	 която	 опре-
деля	 условията	 и	 ре-
да	 за	 приемането	
и	 обучението	 на	
деца,	 търсещи	
или	 получили	
международ -
на	 закрила	 в	
подготвител-
на	 група	 на	 за-
дължителното	
предучилищно	
обра зование	
или	в	определен	
клас	 в	 държавно	
или	 в	 общинско	
училище.

Прием	в	училище 

Приемането на бъ-
дещи ученици, търсещи 
или получили междуна-
родна закрила, в опре-
делена подготвителна 
група на задължител-
ното предучилищно 
образование или в 
определен клас в 
държавно или в об-
щинско училище се 
извършва по след-
ния механизъм:

• Подава се за-
явление от роди-
теля до начални-

ка на съответното регионално 
управление на образованието (рУо). 
• Преди записване в училище се извършва 

събеседване с бъдещия ученик, чрез осигурен 
от рУо преводач, за досегашното обучение на 
детето в държавата по произход. 

• след събеседването се изготвя протокол 
(„карта”) с предложения за подходящи: подгот-
вителната група или клас; профил или специал-
ност от професия; и форма на обучение. 

• след това, началникът на рУо в срок до 
7 работни дни насочва към определена детска 
градина или училище, съобразно с местоживее-
нето и желанието на родителите. 

Записването	 в	 държавни	
или	общински	училища	се	из-

вършва	по	време	на	цялата	
учебна	година,	но	не	по-
късно	от	30	учебни	дни	
преди	 приключване-
то	 на	 втория	 учебен	
срок.

В	училищата	за-
дължително	 усло-
вие	 е	 родителите	
да	представят	пред	
училищната	 адми-
нистрация	 своите	
лични	 карти	 или	 зе-
лени	карти,	които	съ-

държат	т.нар.	личен	но-
мер	на	чужденец	(ЛНЧ).	

През 2017 г. соци-
алните медиатори от Цен-

тър „Св. Анна“ са спомогнали за 
записването на 10 деца в училище и на 

13 деца в детска градина. Без тази подкрепа 
осъществяването на първоначален контакт с 

ръководството на училището или детската гра-
дина, както и запознаването със съответната про-
цедура за прием биха били значително по-трудни за 
родителите поради езиковата бариера. Обучението 
на децата в училище до 16 г. е задължение по закон 
за всички, но в случая с децата, получили между-
народна закрила, често има нужда от определе-

на подкрепа, за да може да се изпълни това 
задължение. Също така образованието в 

училище е жизнено важно за бъдеща-
та адаптация и интеграция в 

българското общество.

© архив Каритас
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организацията и координацията на приема 
на малолетни и непълнолетни деца и юноши, 
търсещи или получили меж-
дународна закрила, 
се осъществяват от ко-
ординиращия екип в 
детската градина или в 
училището, създаден по 
реда на държавния об-
разователен стандарт за 
приобщаващото образо-
вание.

В	 началните	 класо-
ве	от	1	до	4	клас,	 	децата,	
търсещи	 или	 получили	
международна	 закрила,	 се	
записват	 по	 възраст.	 В	 кла-
совете	 от	 прогимназиалния	
или	 първия	 гимназиален	
етап	е	необходимо	да	се	валидират	придоби-
ти	 компетентности	 (знания по всички учебни 
предмети) за завършен предходен клас до края 
на учебната година. 

Ако	ученикът,	търсещ	или	получил	меж-
дународна	 закрила,	 не	 може	 да	 валидира	
компетентностите	 по	 всички	 учебни	 пред-
мети	за	предходния	клас	до	края	на	учебна-
та	 година,	той	има	право	да	бъде	записан	в	
следващ	 клас	 при	 успешно	 завършено	 обу-
чение	 на	 класа,	 в	 който	 се	 е	 обучавал	 през	
съответната	 учебна	 година,	 и	да	 прехвърли	
за	валидиране	до	3	учебни	предмета	от пре-
дходния клас или етап на образование до за-
вършване на съответния етап на образование 
- прогимназиален или първи гимназиален етап, 
в който се обучава. 

Предвижда	 се	 да	 се	 осигурява	 допъл-
нително	обучение	по	български	език	и	лите-
ратура	 за учениците, които са в задължител-
на училищна възраст (според наредба №3 от 
06.04.2017г.): 

• допълнителни модули по български език 
- за децата, които са в задължителна преду-
чилищна възраст; 

• допълнително обучение по български език 
и литература като част от общата подкрепа 
за придобиване на очакваните резултати от 
обучението по учебния предмет, определе-
ни в учебната програма за съответния клас 
- за учениците, които са в задължителна 
училищна възраст; 

• допълнително обучение по български език 
като чужд за подкрепа на приобщаването 
им - за учениците, които са в задължителна 
училищна възраст. 

Допълнителното	 обучение	 по	 български	
език	като	чужд	се	провежда	по	държавните	
образователни	 стандарти	 за	 това	 (Закона за 
предучилищното и училищното образование) 
и след подадено заявление от родителя (на-
стойника, попечителя, представителя на непри-
друженото малолетно или непълнолетно лице, 
търсещо или получило международна закрила) 
до	директора	на	детската	градина	или	на	учи-
лището.	

тази допълнителна подкрепа по български 
език все още не се случва на практика във всич-
ки училища, но очакваме през тази учебна годи-
на да се прилага навсякъде.

© архив Каритас

има много деца, на които се налага да помагаме в училище, за-

щото за тях е изключително трудно. Проблем е езиковата бариера 

и общуването със съучениците. случва се да ги обидят, да отказват 

да комуникират с тях. тогава се налага ние да им обясним, че това 

са нормални процеси и всичко това ще премине. Подкрепяме ги и 

в това, защото има ситуации, в които се обезсърчават. нашата роля 

е да ги насърчаваме за това да не се отказват и да не спират. имали 

сме случаи с по-големи деца, които отказват да ходят на училище. 

тогава трябва да поговорим с тях и да им кажем, че без образование 

ще им бъде много по-трудно, а мама и татко са заети и също трябва 

да ходят на работа, а работата на децата е да учат. 

(Мими Георгиева – психолог)
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Интервю Нашата практика: 

Допълнителни уроци

За подкрепа на деца, записани в училище, 
и подготовката на техните уроци и домашни се 
грижат квалифицирани преподаватели по бъл-
гарски език и доброволци. Програмата е ценна 
поради това, че се прилага индивидуален под-
ход и обучението се осъществява спрямо кон-
кретните нужди. доброволците са подготвени 
на специално обучение за това какво да очак-
ват при работата си с децата, какви подходи 
и материали да използват. Поради работа по 
двойки или с 2 деца едновременно, комуника-
цията между доброволците и децата протича 
лесно и те имат възможност да наблегнат на 
конкретните затруднения на всяко дете.

работим с деца между 6 и 14-годишна въз-
раст. Учим заедно в нашия център „св. анна”, в 
няколко столични училища, както и в домове-
те на децата. досега има положителна обратна 
връзка от децата, родителите и доброволците, 
които са се ангажирали да помагат. Занимания-
та са възможност да практикуват и да усвояват 
нови знания, както и да получават помощ с уро-
ците, тъй като родителите им често не владеят 
достатъчно добре български език и не могат да 
им помагат. наваксването с уроците е от изклю-
чителна важност за успешното интегриране на 

децата в образова-
телната сис-

тема.

... Децата от семейства на търсещи или 
получили закрила не получават предварител-
на подготовка по български език, още преди да 
бъдат записани в училище. Хубаво е, че тези 
деца влизат в клас с българчета, защото 
така научават езика по-бързо, но те трябва 
предварително да са получили едно ниво на 
владеене, което в училище да надграждат. 
Тази подготовка е много необходима. Герма-
ния е добър пример в това отношение – там 
има такава задължителна подготовка. След 
това като се запишат в училище, не получа-
ват допълнителна помощ по време на самия 
учебен процес. МОН от тази година предвиди 
между 90 и 120 ч. допълнителна помощ, но не 
във всички училища тя се прилага. Дори там, 
където се прилага, тази помощ е крайно не-
достатъчна.

Децата се страхуват да тръгнат в 
българско училище именно от страх, че не 
говорят добре и не са разбрани в клас. Така 
родителите пристъпват към записване на 
децата си в арабско училище, което още по-
вече обърква нещата. Нямам нищо против 
родителите да имат избор и да запишат де-
тето си да учи и на родния си език, но ако те 
имат идеята да останат в България и в по-
следствие са решили да преместят детето 
си в българско училище, те задължително 
трябва да го изпратят да научи български. 

Самото записване в училище вече не 
е толкова трудно, но проблемите за-
почват после. Случва се да допуснат 
детето до следващ клас, а то още 
да не е усвоило материала, взет 
през годината  и да не може да 
прочете един текст. Срещнах 
много свестни учители, но са-
мата система е много сбърка-
на. Дори тези преподавате-
ли, които имат желание да 
обърнат внимание на деца-
та, имащи нужда, са длъжни 
да работят в група и нямат 
време за индивидуална рабо-
та. Накрая като резултат 
имаме случаите с представена 
медицинска бележка, за да не се 
явят деца на матура...

(Диана Недева, Каритас)

Наличието на норма-
тивно регламентиран механизъм 

улеснява записването и приемането на 
детето в подготвителна група или съответ-

ния клас на училището. Трудностите започват, 
когато детето влезе в училище поради две основни 

причини: невладеенето на езика и липсата на индивиду-
ална подкрепа от момента на записването. Детето тряб-

ва да навакса не само с целия учебен материал, но на първо 
място и с езика. Ако това не се случи, детето преминава в по-
горен клас, като заучава учебния материал без да го разбира. 

Валидирането на знания също е голямо предизвикателство и 
трудност, както заради недоброто владеене на езика, което 
не осигурява добро разбиране на материала, така и заради 

това, че ако децата са учили преди в техните страни по 
много от дисциплините, те са били обучавани по съвсем 

различни методи, а някои от учебните предмети 
въобще не са изучавани. Не е лесно да докажеш 

знания на български език за предишен 
клас, както и за настоящия, в 

който учиш.
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Лятното училище за деца 
започна през месец юли и про-
дължи 5 седмици. общо 31 деца 
се включиха в занимания по бъл-
гарски език в център „св. анна“, 
два или три пъти седмично.

Проведени бяха индивидуал-
ни срещи с всяко дете за опреде-
ляне на групите на базата познани-
ята по български език и дали детето 
учи в българско училище. 

тези, които не учат в български 
училища, бяха разделени в 2 възрас-
тови групи – начално ограмотяване (5-
6 г.) и начинаещи (8-15). от тях 7 деца 
желаят да бъдат записани в българско 
училище. За останалите деца, ученици в бъл-
гарски училища, владеенето на добър българки 
език е от изключително значение за усвояване 
на учебния материал. те бяха разделени в 2 въз-
растови групи – 8-10 години и 10-14 години.  

децата, участващи в лятното училище, бяха 
на гости на деца, посещаващи частна училищна 
занималня „свят приказен“ в квартал „Хиподру-
ма“ в софия. Всички деца участваха в общо за-
нимание за запознаване с имената на органите в 
човешкото тяло и начина, по който функциони-
рат. Практическите занимания бяха съпътствани 
с беседа от лекар педиатър, които разказа за 

функциите на различни-
те органи и проведе кратки прак-

тически обучения за оказване на първа помощ 
като сърдечен масаж и дихателни упражнения.   

Преди старта на интерактивното занима-
ние децата се запознаха помежду си чрез игри, 
стимулиращи паметта и ролеви игри. след при-
ключване на заниманията децата имаха свобод-
но време, в което да се опознаят допълнително 
и да проведат кратки разговори помежду си. 
така всяко дете имаше възможност да създаде 
поне едно ново приятелство. 

тази среща е първа по рода си и дава нача-
лото на поредица срещи през учебната година 
с деца от други детски и училищни занимални, 
както и с училища на територията на софия. 

Нашата практика: 

Лятно училище за деца

Какви	д
руги	ме

тоди	да
ват	пол

ожител
ен	резул

тат	и	

са	в	пол
за	на	ин

теграци
ята	на	х

ора,	тър
сещи	и	полу

чили	

международ
на	закри

ла?

– индивидуалната работа е много ефективна. имаме 

доброволци, които са професионални учители, а тези, ко-

ито не са преминават специално обучение за принципите 

за работа с деца. обучението обръща внимание на емоцио-

налното състояние на детето. ако то се чувства добре, това 

влияе положително и на възприемането. Позитивната ат-

мосфера, която създават доброволците за децата, е много 

важна. това са хора, които с желание са отишли при малчу-

ганите и те го усещат.
(Диана Недева, Каритас)
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Нашата практика: 

Неформални занимания за деца

освен основните занимания по български 
за възрастни, доброволци водят неформални за-
нимания и с деца по български, английски език, 
спорт, изкуство, музика, математика и наука и 
готварство. Усилията на ентусиастите играят ак-
тивна роля за приспособяването на получилите 
международна закрила към българската сре-
да като цяло, и в частност към 
образователната система 
в страната. При разпреде-
лянето на доброволците 
по различните дейности се 
взимат под внимание техни-
те лични интереси и талан-
ти. Чрез своята неформална 
помощ, участващите добро-
волци помагат на децата да 
усвояват по-добре българския 
език, да се адаптират в новата 
среда и да намерят нови прия-
тели. Често пъти сред участва-
щите в проекта са от различни 
държави.

Докато	 жените,	 получили	 международ-
на	закрила	участват	в	груповите	дейности,	за	
децата	под	6-годишна	възраст	се	провеждат	
занимания	по	български	език.	

© ивелина Берова

© ивелина Берова
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Приемане в детска градина

Записването в детска градина се извършва 
в детски общински градини след кандидатства-
не за това. Всяка	 община	 има	 приети	 крите-
рии:	общи,	допълнителни	и	социални	 (наред-
ба на общинския съвет), по	които	се	извършва	
класирането	 и	 приемът	 в	 детските	 градини.	
съществуват и социални критерии, които касаят 
деца със специални образователни потребно-
сти и/или хронични заболявания, както и тези 
със заболявания и с решение на ЛКК или теЛК 
се приемат на място в детските ясли и детските 
градини. Допълнителните	 критерии	 се	 опре-
делят	от	отделните	детски	заведения.

Голям	проблем	съществува	за	хората,	ко-
ито	 все	 още	 са	 в	 процедура	 и	 нямат	 статут,	
тъй	като	те	разполагат	единствено	със	зелена	
карта.	 В	 системата	 за	 регистрация	 в	детски-
те	 градини	 не	 съществува	 възможност	 едно	
дете	 да	 се	 запише,	 ако	 родителите	му	 имат	
само	зелена	карта	(ЛНЧ).		

Пример	в	София:	Кандидатстването и кла-
сирането в столичните общински детски гради-
ни и самостоятелни детски ясли се извършва 
единствено през информационната система за 
обслужване на детските заведения. При липса 
на достъп до интернет, регистрацията на детето 
в системата може да се извърши от директора 
на детското заведение. центърът „св. анна“ към 
„Каритас софия“ и други нПо-та също оказват 
подкрепа за това. 

Независимо	 дали	 е	 посещавало	 детска	
ясла	или	детска	градина,	детето	трябва	задъл-
жително	да	бъде	записано	в	предучилищна/
подготвителна	група	преди	да	постъпи	в	пър-
ви	клас.	За всички деца на възраст за подготви-
телна група са осигурени места в детските гради-
ни или училищата. тези, които не са посещавали 
детска градина се записват в подгот-
вителна група в учили-
ще.

достъпът до места в детските градини в софия и някои 

други по-големи градове е труден (както и за българските 

граждани), заради наличието на дълъг списък от критерии, 

които осигуряват определени точки.  на практика системата в 

софия не може да осигури места в детските ясли и градини за 

всички деца, които желаят да ги посещават. Ориент
ирането

	в	

механиз
ма	на	ка

ндидатс
тване	и	

попълва
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	получи
ли	

международ
на	закри

ла.	Затова е добра практика те да полу-

чат подкрепа, под формата на посредничество, за включване в 

системата, подготовка на документи и т.н.

Висше образование  
(в т.нар. висше училище,  
университет или колеж)

Хора с хуманитарен и бежански статут имат 
право на висше образование, като по реда за 
български граждани. ако се явят на кандидат-
студентски изпити и ги издържат, то имат право 
на държавна поръчка, ако ли не могат 
да се обучават в платено 
обучение.

Критери-
ите за прием зависят от спе-

цифичното висше училище, но все пак може да 
се каже, че приемът е възможен и на база при-
ложени документи за кандидатстване, без при-
емни изпити. сред често срещаните изисквания 
за подобен прием за бакалавър са: завършено 
средно образование с право на прием във ви-
сше образование в страната, където е издадена 
дипломата; оценките от дипломата за средно 
образование да не са по-малко от 62% от мак-
сималната възможна оценка в страната, където 
е издадена дипломата. За магистратура често се 
и з и с - ква завършена бакалавърска степен; 

средната оценка от дипломата за ба-
калавър да не бъде по-ниска от „до-
бър 4“ в българската система или 
72% от максималната възможна 
оценка в страната. За докторантура 
често се изисква завършена магис-
търска степен със средна оценка 
не по-малко от „добър 4“ в българ-
ската система. ако кандидатства-
щият желае да учи на български 
език, може да има допълнител-
ни изисквания за записването 
на езиков курс. 

В някои от българските 
университети съществуват и 
възможности за прием чрез съ-

беседване или обучение на английски език.

Легализирането на документи е трудно и 

понякога невъзможно за младите хора, полу-

чили международна закрила, защото нямат до-

кументи или пък е невъзможно да влязат във 

връзка с властите в страните си по произход.

За определени специалности балообразу-

ването изисква оценка по предмети като бъл-

гарски език или история например- условие, 

на което получилите международна закрила, 

които не са завършили в страната не могат да 

отговорят.
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езикът е от основно значение за достъпа 
до всяка част от обществения живот, особено за 
работа, образование и здравеопазване. Владе-
енето на добър български език 
е предпоставка за ус-
пешната интеграция 
и адаптация на полу-
чилите международна 
закрила. достъпът до 
обучение по български 
език е определен като 
една от няколкото при-
оритетни мерки, улес-
няващи процеса на ин-
теграция в националната 
стратегия в областта на 
миграцията, убежището и 
интеграцията (2015 – 2020 
г.), но на практика прилага-
нето на тази мярка по ника-
къв начин не е гарантирано 
от държавата. Курсовете по 
български език, както в пери-
ода на първоначална адапта-
ция, така и след получаването 
на статут се организират само от няколко непра-
вителствени организации и са съсредоточени 
преди всичко в столицата. За да се ускори усвоя-
ването на езика и да се развият умения не само 
за устен разговор, а и в писмена форма, има 
нужда от професионална подкрепа.

„Каритас“ има дългогодишна традиция в 
провеждането на курсове по български език. В 
рамките на наш проект с екип от експерти през 
2014 г. подготвихме и специализирани програ-
ми за обучение по български език за възрастни 
и деца бежанци, които представихме на внима-
нието на Министерство на образованието и нау-
ката (Мон). наличието на официално признати 
държавни програми ще осигури възможност 
курсовете по български език за бежанци да се 
провеждат по утвърдена програма, което ще 
осигури признаване на сертификатите от прове-
деното обучение.

Вече няколко години „Каритас“ организира 
обучителни курсове за (пълнолетни) търсещи и 
получили международна закрила по български 
език. с помощта на ВКБоон издадохме и учеб-
но помагало за бежанци, нива а1 и а2 – първо 
издание. Второто издание на ниво а1 е с финан-
совата подкрепа на Католически служби за по-
мощ.

Големият инте-
рес към нашите курсове ни мотивира 

да ги предоставяме по гъвкав начин, съобразен 
с възможното време за посещение на нашите 
курсисти. За работещите провеждаме вечерни 
групи. За майките с малки деца (от 2 до 6 г.) оси-
гуряваме обучение през деня. докато жените се 
обучават, децата са обгрижвани в съседна стая с 
подкрепата на нашите партньори „Фондация за 
децата в риск по света“. Въведохме и утвърдих-
ме работещи и доказали се в практиката методи 
на преподаване. 

Обучение по български език

© ивелина Берова
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Възрастните	 (пълнолетните	 получили	
международна	 закрила)	 посещават	 безплат-
ните	 уроци	 по	 български	 език	 на	 „Каритас”,	
но	после	трудно	намират	място	и	хора,	с	които	
да	практикуват	езика.	За	тази	цел	сме	създа-
ли	менторската	 програма,	 в	 която	всеки	бе-
жанец	има	възможност	веднъж	в	седмицата	
да	общува	свободно	и	да	бъде	подпомаган	от	
своя	ментор.	Комуникацията е трудна особено 
за жените. Мъжете по-лесно си намират работа 
и научават езика в работната среда, където са 
сред българи. не така стоят нещата за жените. 
Менторската програма им помага за 
това да има с кого да об-
щуват. 

Менторската 
програма, осъществявана от 
центъра за интеграция на бе-
жанци и мигранти „св. анна“ 
към „Каритас софия“, спомага 
за насърчаване на общуването 
на хора, получили международ-
на закрила, с местното население, 
което подпомага интеграцията им в 
българското общество. Програмата съ-
ществува от 2016 г., като проверена и работеща 
практика в помощ на хората, получили между-
народна закрила, живеещи в софия.

Попадайки в съвсем 
нова и непозна-
та среда, далеч 
от дома си, хора-
та, получили за-
крила, имат нужда 
от някой, който да 
им помогне да се 
ориентират в обста-
новката – приятел и 
партньор, с когото 

да споделят въпросите, които ги вълнуват, 
да упражняват българския си и да прекар-
ват време в компанията на местен човек.

Когато се сформират двойките, се 
взимат предвид техните лични интере-
си и таланти. обикновено менторската 
двойка се вижда поне веднъж седмично 
и обменя умения и знания, изграждайки 
трайно приятелство.

Менторите преминават през пред-
варително обучение, в което научават 
повече за същността на менторството, 
ефективната комуникация, целите на 

програмата, как се преподава бъл-
гарски чрез разговор и включване 

в подходящи културни събития.
доброволците, които влизат 

в ролята на ментори, са мотиви-
рани хора, водени от желание да 
правят добро. Хората, желаещи 

да положат основите на своя нов 
живот в България, от своя страна 

– са мотивирани да разберат повече 
за културата, бита и нравите на страната, 

в която искат да изградят своя нов дом.
Менторската про-

грама на „Каритас“ по-
мага на тези две групи 
от хора да осъществят 
мечтите си, изграждай-
ки мост към техните 
светове, надежди и 
желания да покажат 
най-доброто от себе 
си, заличавайки има-
гинерните прегради 
на предразсъдъци-
те и страховете.

Нашата практика: Менторската програма на „Каритас“

неформалното образование е от значение и за де-

цата и за възрастните. то дава възможност да се използ-

ват  различни стилове на учене. състезателният прин-

цип съществува заради многото игри, но се насърчава 

много и екипната работа. По този начин се развиват 

много ценни умения. Умът, сърцето и ръцете работят 

заедно. така човек открива собствените си интереси и 

таланти.
Диана Недева – координатор проекти, Каритас
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Менторската 
програма получи 

награда в конкурса “До-
броволческа инициатива” 

2016, организиран съвмест-
но от Национален алианс 
за работа с доброволци 

и Фондация „Лале“.
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Нашата практика:

Екскурзии в страната, пикници, културни вечери  
и междукултурни фестивали

Екскурзиите	
са	 един	 неформа-
лен	начин	да	запоз-
наем	 търсещите	 и	
получилите	 между-
народна	 закрила	 с	
историята	 и	 геогра-
фията	 на	 страната.	
Позитивните емоции, 
новите знания и създа-
ването на повече кон-
такти с външни за тяхна-
та среда хора помагат за 
бъдещата интеграция в 
България. така и участни-
ците в тези дейности имат 
възможност да запознаят 
местната общност с култур-
ните и кулинарни традиции на различните стра-
ни, от които идват. това се прави чрез кратки 
опознавателни екскурзии с автобус до истори-
чески и географски забележителности на Бълга-
рия, както и музеи, галерии и паркове в софия. 
В периода януари-май 2017г. са участвали 318 
души.

екскурзиите са добър начин и за децата да 
се социализират с техни връсници. Пример за 
такова е традиционният	едноседмичен	летен	
лагер, в който се включват деца в риск от цен-
тровете ни за обществена подкрепа 
в софия, Малко тър-

ново, Куклен и Баня, където 
тази година участваха и деца от центро-

вете на даБ, в които „Каритас” работи. Лагерът 
беше на морето, в близост до Варна. За децата 
имаше организирани много игри, състезания и 
разходки, на които да научат повече за другите 
и себе си. Вярваме, че по време на летния лагер 
възникнаха много нови приятелства, децата ста-
наха по-самостоятелни и уверени в себе си и по-
лучиха уникална възможност да бъдат в мулти-
културна среда. Участниците бяха от България, 
ирак, сирия, афганистан и говореха общо шест 
различни майчини езика. 

също така „Каритас” организира раз-
лични културни събития, понякога със 
съдействието на други организации и 
държавни или местни структури. При-
мер за това е Фестивалът	 на	 соли-
дарността, който беше организиран с 
Мулти Култи Колектив и с подкрепата 
на столична община през май 2017г. 
В рамките на фестивала имаше две 
кино прожекции на знакови филми, 
поп/джаз концерт, изложба на хора 
в уязвимо положение, фото кът с 
български и чуждестранни носии, 
които желаещите можеха да об-
лекат и да се снимат, да участват в 
работилници по: смях; рисуване с 
къна; компостиране; изработка на 
бижута; калиграфия; разказване 
на истории. имаше също диску-

© архив център „св. анна“, Каритас

© Каритас
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С	какво	помагат	арт	заниманията	на	же-
ните,	търсещи	или	получили	закрила	у	нас?

това за тях е време, което прекарват извън 
вкъщи и центровете, в които някои все още са 
настанени. те са много уединени, не излизат. 
Много от тях ми споделят, че ги е страх – дори, 

когато искат да отидат някъде, 
опасяват се да не се загубят, 
притесняват се от негатив-
но настроени хора, от това 
какво може да се случи, 
докато съпрузите им са на 
работа. страх да ги е изли-
зат сами с децата. така че 
тези занимания в центъра 
“св. анна” са глътка свеж 
въздух за тях. разнообра-
зяват ежедневието им и 
са начин да придобият 
нови знания и опит.

жените, които 
идват тук сътворяват 
прекрасни аксесоари 

– бижута, шалове и шапки, 
най-различни изделия, които после продават 

на базари за ръчно направени аксесоари. има и 
специализирани магазини, които приемат ръч-
но изработените от тях бижута и благодарение 
на тези постъпления се организират и част от 
екскурзиите, които “Каритас” организира. жени-
те са много щастливи, че имат възможността да 
помагат по този начин.

до пристигането си тук и заради случилото 
им се по пътя много от тях са изгубили гордост-
та си и увереността си. Притесняват се, че не са 
приети като кадърни и нормални хора. Чрез тези 
занимания им възвръщаме самочувствието, че 
те също могат да дадат нещо – свой опит.

Плетенето е чудесно умение – дори да из-
глежда незначително в сравнение с други неща. 
Виждала съм как сирийка и иракчанка плетат 
заедно – едната показва на другата по-нетра-
диционна плетка. Благодарят си една на дру-
га, когато се учат взаимно. По време на тези 
занимания се опознават и те самите стават 
по-близки. има сирийки, които са християн-
ки, а тук общуват с жени, които са мюсюл-
манки. цари приятелска атмосфера. жени 
мюсюлманки ни казват “Вече имаме прия-
телки християнки. ние уважаваме всички 
религии.”

(София Бахудейла, Каритас)

сии, аудио преживявания, лаборатория по 
сугестопедия, пункт за дарение на пампер-
си, сухо мляко и книги, както и ролева игра, 
даваща възможност на решилите се да вля-
зат в ролята на хора в уязвимо положение и 
техните близки. Приятен аспект от фестива-
ла бяха общочовешките послания и тези за 
солидарност към уязвими групи, които по-
сетителите можеха да напишат върху 
цветни флагчета.

© Каритас
© Каритас
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Нашата практика: 

Финансово	обучение	 
за	справяне	със	задълженията	 
и	предизвикателствата	 
в	ежедневния	живот

сътрудниците на „Каритас“ в партньорство с 
фирма „експириан“ – партньор и дарител на орга-
низацията – организираха финансово обучение 
на арабски език за бежанци. от изключителен 
интерес за участниците беше частта, свързана с 
бюджетирането на семейните разходи. Много 
допълнителни въпроси имаше по темите: оси-
гуровки; работно време; задължения на работо-
дателя по трудов договор; жилища: сключване 
на договор за наем, нормален размер на наема 
в по-отдалечените квартали, разходи за жили-
щето извън наема, за какво да се внимава при 
сключване на договор за наем, нормалните кла-
узи в един договор, как работят агенциите за не-
движими имоти, за какво служи депозитът и в ка-
къв размер е и т.н. Презентацията от обучението 
беше преведена на арабски и раздадена на при-
състващите. Предстои превеждане и раздаване 
на допълнителни материали относно: сключва-
не на трудов договор; теглене на бързи креди-
ти; наемане на жилище; предоста-
вяне на лични данни.

© арХиВ център „св. анна“, Каритас

Ако	 има	 подписано	 споразумение	 за	
интеграция	с	общината:

равният достъп до образование и обу-
чение е индикатор за оценка на процеса на 
интеграция според наредбата за условията 
и реда за сключване, изпълнение и прекра-
тяване на споразумението за интеграция на 
чужденците с предоставено убежище или 
международна закрила. 

според чл. 14 от наредбата, кметът или 
определено от кмета длъжностно лице има 
отговорността да организира разработване-
то на индивидуален интеграционен план за 
всяко дете, част от който ще включва и дей-
ности за отговор на образователните му нуж-
ди. При необходимост семейството може да 
бъде насочено към регионалното управле-
ние на образованието. общината трябва да 
осигури достъп на децата с предоставена 
международна закрила до предучилищно, 
основно и средно образование(чл. 6) като в 
задълженията и се включва и отговорността 
да контролира обхвата на подлежащите на 
задължително предучилищно и училищно 
образование деца. достъпът до обучение 

включва осигуряване на 
професионално обучение и 
прилагане на механизми за 
включване на получилите 
международна закрила в 
политиките по учене през 
целия живот.

Задълженията на 
получилия международ-
на закрила във връзка с 
образованието и обу-
чението са да запише и 
осигури посещаване-
то на детска градина 
и държавно или об-
щинско училище на 
деца, които подле-
жат на задължител-
но предучилищно и 
училищно образо-
вание (чл.17, т.2 на 

наредбата) и да се включи 
в обучения по български език (чл.17, т.4), 

въпреки че в наредбата никъде не е разпи-
сано кой отговаря и съдейства за гарантира-
нето на достъпа до такова обучение.
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Какво предлагаме:

•	 Да	се	гарантира	достъпа	на	търсещите	международна	закрила	до	обучение	по	българ-
ски	език,	изключително	значима	предпоставка	както	за	първоначалната	адаптация,	така	и	за	
интеграцията.	Особено	важно	е	това	за	децата,	за	да	имат	познания	по	български	език	пре-
ди	постъпването	им	в	училище.	Невладеенето	на	български	език	затруднява	интеграционния	
процес	в	училище	и	усвояването	на	необходимите	знания	по	различните	дисциплини	и	е	сери-
озна	пречка	за	намирането	на	работа	при	родителите.

•	 Да	се	разработят	и	приложат	мерки,	които	да	гарантират	включването	на	децата	и	сту-
дентите	бежанци	в	българската	образователна	система.	Тъй	като	наредбата	за	достъп	на	де-
цата	до	българското	училище	вече	е	факт	и	на	практика	няма	пречка	за	приемането	на	деца-
та	е	необходимо	да	се	обърне	специално	внимание	на	подгрупата	на	посещаващите	масово	
училище	деца	по	отношение	на	обучението	по	български	език	и	всички	останали	предмети	с	
оглед	на	качествена	им	подготовка	за	валидиране	на	знанията	за	съответния	клас.

•	 Да	се	работи	с	отделните	автономни	университети	с	оглед	на	подготовката	на	критерии	
за	прием	в	различни	програми,	които	да	допускат	и	приемането	на	млади	хора,	получили	меж-
дународна	закрила.

© архив на „Проект Бежанци“, Каритас софия и си Ви ес България
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достъп до социално подпомагане  
и социални услуги

Хората, получили статут на бежанец  
или хуманитарен статут имат право на 
социално подпомагане (чл.2, ал.6 от 
Закона за социално подпомагане) като 
кандидатстват в съответната дирекция 
‘‘социално подпомагане‘‘ (дсП) към аген-
цията за социално подпомагане (асП) по 
настоящ адрес. 

Много е важно да има психологическа помощ 

за търсещите закрила. някой да ги разбере, да ги 

въведе в това, което ги очаква.

Собственик на ресторант – сириец

социалните работници сме връзката между търсещи-

те и получили закрила с институции, когато трябва да за-

пишат децата си на училище, когато имат нужда от личен 

лекар. след излизането им от регистрационно-приема-

телните центрове бежанците са в абсолютно неведение 

какво ще се случи с тях. особено трудно е именно за оне-

зи, които желаят да се интегрират - точно на тях подаваме 

ръка в този труден момент. 

София Бахудейла, Каритас
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Има	 ли	 положителна	 история,	 която	
бихте	 дали	 като	 пример	 за	 успешна	 инте-
грация?

Повечето са такива. имаме случай с едно 
семейство от сирия - мъж и жена с малко мо-
миченце. от сирия бягат първо в турция. там 
попадат в квартал с други сирийци - прогон-
ват ги конфликтите, които възникват между 
съграждани, разделени заради политически 
убеждения. една група били поддръжници на 
президента Башар асад, друга на опозиция-
та. В турция ситуацията за бежанците е доста 
тежка. там не се предоставя бежански статут.

семейството имало роднина в египет и 
решило да опита да заживее там. Преместили 
се, но и там не намерили спокойствие. През 
последните години престъпността там се е 
увеличила и е достигнала опасни размери. 
Били са ограбвани няколко пъти. жената ста-
нала жертва на отвличане. след като семей-
ството успяло да се събере отново, решили 
да избягат. имали познат, който е настанен в 
лагер в България. Успяват да си купят билети 
за полет до софия. тук са настанени в лагера 
в “овча купел”.

Главата на семейството беше на около 30 
години, а съпругата на 26 г. Мъжът дойде при 
нас и ни помоли да му съдействаме да получи 
правна помощ за процедурата за кандидат-
стване за статут. При първия им опит получи-
ха отказ. После обжалваха  и бяха одобрени. 
През това време и двамата посещаваха кур-
совете по български език в центъра. научи-
ха езика, не перфектно, но на добро ниво. 
Веднага, след като получиха статут, жената 
започна работа в call център с арабски език. 
Мъжът е бил преподавател по математика в 
сирия и си намери работа в арабско училище 
в софия. Записахме детето на детска градина. 
В момента, в който получиха статут, те започ-
наха да работят и месец по-късно имаха въз-
можност да си наемат жилище. Момиченцето 
им вече ходи на училище. Чувстват се много 
добре. Мъжът беше тук миналата седмица. 
сподели ни, че иска да стартира собствен биз-
нес. сега аз или колегите ще му съдействаме 
в общината, за да разбере какви документи са 
му нужни и през какви процедури трябва да 
мине, за да осъществи идеята си. 

Васимир Ел-Хатиб –  
координатор „водене на случаи“)

Видове	социално	подпомагане:

1.	 Социалната	 помощ	 може	 да	 бъде	
месечна,	еднократна	или	целева.	

социални помощи се опускат след по-
дадено заявление-декларация	 по образец 
от пълнолетно лице по настоящ	 адрес	 до	
дирекция	 ‘‘Социално	 подпомагане‘‘ (чл. 26 
ал.1). В	срок	до	20	дни	от подаването на заяв-
ление-декларацията социален	работник	из-
вършва социална	анкета	и изготвя социален	
доклад.	Социалната	анкета	се	провежда	в	
дома	на	лицето	или	семейството	по	насто-
ящ	адрес.

Социална	 помощ	 се	 предоставя	 само	
след	направена	оценка	на	приходи,	години,	
семейно	 положение,	 здравословно	 и	 иму-
ществено	 състояние.	 Предвид	 се	 взимат	
членовете	на	семейството.	

Макар и да имат право на помощи, малка 
част от хората с бежански или хуманитарен 
статут кандидатстват, поради сложния бю-
рократичен процес или поради незнание, че 
имат право да получават социални надбавки. 
този проблем може да бъде избегнат като 
хора, получили международна закрила се ин-
формират за тази им възможност и при жела-
ние да кандидатстват да бъдат придружавани 
от социален работник от нПо сектора.  

Понякога се налагат спешни кон-

султации. това става в моменти, когато 

например бежанци са дошли за интер-

вю за работа или за разговор с наши-

те социални работници. тези, които са 

емоционално натоварени от новата 

обстановка тук, от цялата неяснота 

около тяхното бъдеще у нас, имат нуж-

да от помощ на момента.

Част от моята задача е да помогна 

на човека да открие в себе си тези ре-

сурси за справяне с конкретната про-

блемна ситуация, за да може да ги “из-

вади” и да ги ползва. тук е моята роля 

да му помогна да открие пътищата, ко-

ито са най-добри за него и семейството 

му. Подобрението идва още в момен-

та, в който хората усетят подкрепата, 

видят, че има някой, който им е подал 

ръка и е заедно с тях в този път. Важно 

е да разберат, че не са сами.

Мими Георгиева – психолог
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Когато при нас дойде човек, 
който е чул за „Каритас“ от бро-
шура, от познат или е изпратен от 
друга организация при нас, аз или 
някой от колегите провеждаме 
интервю с него. Записваме данни-
те му, разговаряме и разбираме 
откъде е дошъл, защо е дошъл 
от какво има нужда, какви са 
плановете му за бъдещето. на 
базата на изисканата помощ се 
определя до каква степен мо-
жем да бъдем полезни. има 
и услуги, които не можем да 
предложим. Запознаваме чо-
века с това, което можем да 
направим за него. Започват 
интеграционните процеси, 

които нямат времева рамка.
Времето, за което помагаме, зависи от 

нуждите, които хората имат. Могат да ни по-
търсят за регистрация на дете в училище, а 
след година да ни потърсят за правна помощ. 
Практиката ни е да поддържаме връзка със 
семействата, на които сме оказали цялостна 
подкрепа. става дума за семействата, които 
вече живеят на външен адрес, ходят на ра-
бота, децата им посещават училище и вече 
са тръгнали по своя собствен път да се ин-
тегрират успешно в обществото. 

Васимир Ел-Хатиб –  
координатор водене на случаи

2. социални услуги в общността от резиден-
тен тип като център за настаняване от семеен 
тип, център за временно настаняване, кризисен 
център, преходно жилище; защитено жилище, 
наблюдавано жилище и приют са също достъп-
ни до хората, получили международна закрила. 
За да се ползва от тези услуги, човекът с бежан-
ски или хуманитарен статут, трябва да подаде 
молба	за	настаняване	до	дирекция	‘‘Социално	
подпомагане‘‘ по	настоящ	адрес. след подава-
не на молба, отговорната дсП прави социална 
оценка на потребностите на човека и изготвя 
доклад-предложение за настаняване, които се 
изпраща на ДСП,	на	чиято	територия	се	нами-
ра	 резидентната	 услуга. съответно, тази ди-
рекция ‘‘социално подпомагане‘‘ 
издава заповед за 
настаняване. 

П р о б л е м 
при ползването 
на тези услуги е, 
че са с изключи-
телно ограничен 
капацитет, особе-
но специализира-
ните услуги, и ряд-
ко има места.

Каква	бе
	първата

	Ви	срещ
а	с	„Кари

тас”	и	за
що	за-

почнахт
е	работа

	в	орган
изацият

а?

Когато дойдох преди няколко години беше наис-

тина трудно. аз и съпругата ми знаем английски език, 

справяхме се донякъде с него. Понякога намирахме кой 

да ни преведе от български. отне ми доста време да на-

меря езикови курсове. В крайна сметка ги открих в “Ка-

ритас”. Когато започнахме да посещаваме центъра “св. 

анна”, обикнахме това място.

обичам работата си на социален работник. Когато 

дойдох тук преди 4 години в началото не знаехме за 

“Каритас”, а имахме огромна нужда от това някой да ни 

превежда и да ни обясни какви са процедурите, да ни 

окаже подкрепа.
(И.A. – социален медиатор, Каритас)

© ивелина Берова
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Ако	 има	 подписано	 споразу-
мение	за	интеграция	с	общината:

социалното подпомагане и 
социални услуги са един от инди-
каторите за оценка на процеса на 
интеграция според наредбата за 
условията и реда за сключване, 
изпълнение и прекратяване на 
споразумението за интеграция 
на чужденците с предоставено 

убежище или международна закрила от 
19 юли 2017 година.

според чл. 14 от наредбата кметът или 
определено от него длъжностно лице има 
отговорността да насочи при необходимост 
получилия международна закрила към ди-
рекция „социално подпомагане“; съдейства 
за осигуряване на достъп до други админи-
стративни услуги; организира разработва-
нето на индивидуален интеграционен план 
за дете – член на семейството, съвместно с 
дирекция „социално подпомагане“ и закон-
ния представител на детето.

осигуряването на достъп до социално 
подпомагане и социални услуги (съгласно 
чл. 11 от наредбата), преминава през дирек-
циите „социално подпомагане“ по настоящ 

адрес и  включва дос-
тъп на хората, получи-
ли международна за-
крила при условията 
за български граж-
дани до: месечни 
социални помощи 
по Закона за со-
циално подпома-
гане; еднократна 
целева социална 
помощ за изда-

ване на лична карта; целе-
ва помощ за отопление; социални услуги; 

еднократни социални помощи за инцидент-
но възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и други жизненоважни 
потребности; осигуряване заплащането на 
оказаната болнична медицинска помощ за 
диагностика и лечение в лечебните заведе-
ния на лицата, които нямат доход и/или лич-
но имущество; възможност за ползване на 
социална услуга „център за временно нас-
таняване“ в рамките на 3 месеца за кален-
дарна година; и възможност за включване в 
програми и мерки за закрила на децата. 

3. друг вид 
социална помощ са така наре-

чените, семейни помощи. тази помощ се 
предоставя като парична сума и/или под 
формата на социални инвестиции на семей-
ствата, чиито доход на член от семейството 
е по-нисък или равен на 350 лв. изплаща 
се всеки месец до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна 
възраст, на деца които живеят постоянно в 
страната и не са настанени за отглеждане на 
пълна държавна издръжка в специализира-
на институция за деца.

семейни помощи се отпускат от дирек-
ции „социално подпомагане“ въз основа на 
заявление-декларация заедно с необходи-
мите документи, като се подават към  съ-
ответната дирекция ‘‘социално 
подпомагане‘‘ по на-
стоящ адрес. 

достъпът до семей-
ни помощи на хора, по-
лучили международна 
закрила в България е за-
труднен, тъй като  в Зако-
на за семейни помощи за 
деца (чл.3) не са изрично 
упоменати като хора, кои-
то имат право на семейни 
помощи. Затова, при пода-
ване на документи, може да им бъде отка-
зано получаването на такава помощ. За да 
бъде преодолян този проблем, най-добре е 
човекът, който кандидатства за семейни по-
мощи да бъде придружаван от социален ра-
ботник и при отказ, социалният работник да 
се свърже с колеги от Български Хелзинкски 
комитет (БХК), които да поемат случая. 

Молби:
http://pomosti.oneinform.com/molbi/

Каква	е	
целта	на

	дейност
ите	на	“К

аритас”
	в	подкр

е-

па	на	тъ
рсещи	и	полу

чили	ме
ждународ

на	закри
ла?

да станат независими. но ние оставаме с тях, на тяхно 

разположение сме да им помогнем отново. ако се обадя и 

кажа на някого, че съм успял да му намеря работа, а той ми 

отговори, че вече е успял да намери нещо - тогава чудес-

но. така в “Каритас” разбираме, че човекът вече е намерил 

начин и сам. ние му даваме подкрепа в началото и вече е 

дошло времето да поеме по пътя си сам.

(Ахмед Базуун – социален медиатор, Каритас)

Кои	са	м
алките	н

еща	от	еже
дневи-

ето,	кои
то	Ви	пр

авят	щастливи
?

Като се засмисля, не е никак малко, 

но ме кара да се усмихвам – това, че от-

крих “Каритас”. Щастлива съм, че открих 

сигурност в България. 
(М. от Сирия –  

самотна майка на 3 деца)
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Какво предлагаме:

•	 Да	бъде	гарантиран	достъпа	до	подходящи	подкрепящи	дейности	(психологическа	по-
мощ,	здравни	грижи,	насочване	към	подходящи	социални	услуги	и	т.н.)	на	уязвими	групи	от	
хора,	търсещи	и	получили	международна	закрила	(непридружени	деца,	хора	с	увреждания,	
възрастни,	самотни	майки	и	др.)	в	процеса	на	тяхната	адаптация	и	интеграция.	

•	 Да	бъде	отделено	специално	внимание	на	непридружените	деца:	осигуряване	на	защи-
тени	и	пространства	за	тях	на	граничните	пунктове	и	в	приемателните	центрове;	гарантиране	
на	работещ	механизъм	за	защита	на	най-добрия	интерес	на	детето;	осигуряване	на	законен	
представител,	отделен	социален	работник	по	случая,	преводач,	който	да	улеснява	този	про-
цес;	на	специализирана	резидентна	услуга.	

•	 Да	бъде	направено	допълнение	в	Закона	за	семейни	помощи	за	деца	(чл.3)	като	хора-
та,	получили	международна	закрила	бъдат	изрично	упоменати	като	имащи	право	на	семейни	
помощи,	с	което	ще	се	преодолее	възможността	за	тълкуване	на	сегашната	разпоредба	като	
недопускаща	това.

Нашата практика:

Програма	„Парично	подпомагане“	 
насочена	към	уязвими	групи	–	бежанци,	мигранти,	търсещи	подкрепа	и	закрила,	 
настанени	в	регистрационно-приемателните	центрове	в	София

търсещите закрила в центровете имат 
нужда и от допълнителна финансова подкре-
па, освен услугите, които получават чрез даБ. 
Услугата „Парично подпомагане“ представлява 
скромна допълнителна финансова подкрепа за 
търсещите международна закрила, настанени 
в приемателните центрове на даБ в софия и 
Харманли, освен услугите, които получават там. 
според практиката на „Каритас“, тази скромна 
финансова подкрепа се изразходва изключи-
телно пестеливо.

Въпреки че размерът на помощта се опре-
деля като недостатъчен, това е единствени-
ят източник на средства за мнозинството от 
хората, който се оценява много високо и се 
изразходва изключително пестеливо. Като 
извод от мониториращите интервюта може 
да се каже, че подпомагането с ваучери пред-

ставлява изключително ценна услуга за хора-
та, която иначе не получават. това, за което тя 
не достига, или достига в съвсем ограничена 
степен, са прясна храна – в над 95% от стой-
ността на ваучерите отиват само и единствено 
за храна и сумата успява да стигне за 2 паза-
рувания. също така този вид подкрепа помага 
на хората да запазят личното си достойнство, 
тъй като при нужда от хигиенни материали в 
определен период например, когато никоя 
организация да не планира да раздава такива, 
човекът може да отиде и да си купи. Ваучерите 
увластяват търсещите международна закрила 
макар и в малка степен да могат автономно да 
вземат такива решения, докато са в период на 
изчакване, когато много малко зависи от тях. 
За периода януари-май 2017 г. са раздадени 
ваучери на 1562 души.
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достъп  
до здравеопазване 

спомням си за първия ми случай, когато току-що бях постъпила на работа в 

център “св. анна”. става дума за жена от ирак, която беше бременна в 9-я месец. 

трафиканти бяха превели нея и част от семейството ѝ през българската граница – 

със сигурност бяха вървяли много часове пеша през гориста местност. тя дойде в 

окаяно състояние. Веднага се опитахме да ѝ осигурим медицинска помощ. Беше 

настанена в регистрационно-приемателния център в овча купел. роди в Майчин 

дом, а аз бях до нея почти неотлъчно. имаше трудно раждане, след като роди на-

стъпиха усложнения. Въпреки това, щом роди беше толкова щастлива, сякаш всич-

ко дотук не е съществувало.

аз и колегите постоянно бяхме там, за да превеждаме всичко, което се случ-

ва – от консултациите с лекарите, до това да ѝ обясним, че трябва да се смени сис-

тема – абсолютно всичко. Всички осъзнават, че езиковата бариера е голяма. някои 

казват – всички сме хора, можем да се разберем и жестомимично, но не и в такива 

случаи. В ситуации като тези бежанците осъзнават колко е важно да знаят българ-

ски.
има възрастни хора с много тежки заболявания, които успяхме да настаним в 

болница. За много от хората, на които помагаме, това, че сме успели да ги настаним 

в болница е равносилно на това да им спасим живота. Безкрайно благодарни са. 

дори не могат да го опишат с думи.

имали сме случаи на хора болни от рак в различни стадии. Помагали сме им да 

постъпят в болница, след което те са получили статут и са предпочели да заминат 

в чужбина.” 

(София Бахудейла, Каритас)

тази подкрепа се предоставя от социалните 
медиатори на центъра за интеграция на бежа-
нци и мигранти „св. анна“, които са важна връз-
ка между получилите международна закрила и 
здравната система. Подкрепата е съобразена с 
индивидуалните нужди и може да включва за-
писване при личен лекар, проверка на здравно-
осигурителен статус, превод и придружаване за 
плащане на здравни осигуровки и до различни 
медицински заведения.

През 2016 г. съдействахме на 70 души за за-
писване при личен лекар- първата стъпка, за да 
се осигури достъп до здравни услуги, какъвто 
имат и българските граждани. 
другите видове 

подкрепа включват проверка на здравноосигу-
рителен статус, плащане на здравни осигуровки 
и придружаване при лекар-специалист. 

езиковата бариера, необходимостта от по-
пълване на документи и грешки в осигурителна-
та система са сред често срещаните пречки пред 
така необходимия достъп до здравна грижа.

Нашата практика 
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Търсещите	международна	закрила

съществуват многобройни актове, които 
касаят реда, по който се обслужват осигурени-
те български граждани, но няма специфичен 
ред за търсещите закрила. най-общо може да се 
каже, че хората,	които	все	още	са	в	процедура	
имат	право	на	 здравно	осигуряване,	достъп-
на	медицинска	помощ	и	безплатно	ползване	
на	медицинско	обслужване	като	българските	
граждани	(съгласно ЗУБ и Закона за здравното 
осигуряване- чл. 33, 34 и 40). Първичното меди-
цинско обгрижване е задължение на даБ и се 
осъществява със съдействието и подкрепата на 
международни и местни неправителствени ор-
ганизации (нПо).

Получилите	международна	закрила

Получилите международна закрила имат 
същите здравни права като българските гражда-
ни и вече сами трябва да заплащат своите здрав-
ни осигуровки. Хората	обаче	често	не	знаят,	че	
трябва	да	минат	през	една	конкретна	проце-
дура,	 когато	 вече	 имат	 издадена	 лична	 кар-
та.	Получилите международна закрила трябва 
да изпратят/дадат копие на личната си карта на 
даБ (и по-специално рПц „овча Купел“), за да 
може да им бъде издадена служебна бележка 
от страна на даБ, която да се изпрати до наци-
оналната агенция за приходите (наП), с цел да 
се прехвърлят здравните осигуровки на човека 
от личен номер на чужденец (ЛнЧ) към единен 
граждански номер (еГн).

след това получилият международна за-
крила попълва декларация №7 в съответ-
ното районно поделение 
на наП по адресна 
регистрация. 

Ако	не	се	спа-
зи	тази	процедура,	
системата	 на	 НАП	
може	да	отчете,	че	
има	 несъществува-
щи	 задължения	 за	
плащане	на	здравни	
осигуровки	 за	 пре-
дходни	години.

Здравните	осигуровки	за	работещи

ако получилият международна закрила ра-
боти на трудов или граждански договор, здрав-
ните осигуровки заплаща работодателят на 
60%, а 40% се взимат от заплатата на служителя. 
Получил международна закрила човек, който 
е безработен или е самоосигуряващ се (напри-
мер със свободна професия като лекар, занаят-
чия, търговец, земеделски стопанин и др.), сам 
заплаща своите здравни осигуровки, които към 
август 2017г. са 18,40лв. на месец. те се внасят на 
гишета на банката, която се намира в съответно-
то районно поделение на наП след попълване 
на бланка в две копия, която се получава на мяс-
то. Бланката	трябва	да	бъде	попълнена	точно,	
за	да	се	изплатят	внесените	пари	в	правилна-
та	банкова	сметка.	

При неплатени здравни осигуровки за пове-
че от общо 3 месеца, в системата на наП чове-
кът вече е с „прекъснати здравни права“, които 
се възстановяват след внасяне на неплатените 
суми. ако човек е с „прекъснати здравни права“ 
трябва сам да поеме сумата на здравните услуги, 
които желае да ползва, като преглед в болница 
например. ако иска да възстанови здравните си 
права и веднага да отиде на преглед в болница, 
освен заплащането на сумите, човекът трябва и 
да вземе „бележка за дължими суми“, която да 
занесе при съответния лекар, при когото иска да 
се прегледа, тъй като лекарят не може да прове-
ри възстановените здравни права веднага в сис-
темата. Проверка за неплатени здравни осигу-
ровки може да се направи на сайта на 
наП след въвеждане 
на еГн.

© ивелина Берова
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Плащането на здравни осигуровки по прин-
цип освобождава човека, ползващ здравни услу-
ги, от заплащане за тях. Все пак има определени 
минимални такси като престой в болница на ден 
(към 2017 г. е 5,80 лв.) и преглед при личен ле-
кар или зъболекар (към 2017 г. е 2,90), както се 
доплащат и услугите, които не 
са покрити от 
нЗоК (на-
ционалната 
з д р а в н о о -
с и г у р и т е л -
на каса). За 
децата не се 
дължи такса 
за преглед при 
личен лекар, 
а за пенсионе-
ри таксата на 
преглед е 1лв. 
Повече инфор-
мация можете да 
намерите на ин-
тернет страницата 
на нЗоК.

Човек с непре-
къснати здравни 
осигуровки може да 
ползва спешна меди-
цинска и дентална по-
мощ докато е в друга държава от ес ако има из-
дадена европейска здравноосигурителна карта 
(еЗоК). издаването на картата е безплатно.

Избор	на	личен	лекар

Всеки здравноосигурен човек с платени 
здравни осигуровки трябва да си избере личен 
лекар. това може да стане по време на процеду-
рата за получаване на международна закрила 
или възможно най-скоро след нея. Личния ле-
кар провежда профилактични прегледи, изда-
ва направления за лекари-специалисти, издава 
медицинско свидетелство за започване на рабо-

та и други. ако човек вече има 
личен лекар и иска да избере 
нов, трябва да отиде при но-
вия лекар само в периода 1-
30 юни или 1-31 декември.

Поради администра-
тивни причини на практика 
някои от лекарите спират 
да записват нови пациенти 
няколко дни преди края 
на тези срокове. Затова 
е препоръчително да не 
се чака края на този пе-
риод.

срещала съм трудности при работата си като социален ра-

ботник, но с упоритост, от моя страна и от страна на колегите, 

всичко се постига. особено при записване при личен лекар, 

случвало се е много често медик да ми откаже регистрация, 

след като чуе, че става дума за бежанец. налага се да обясня, 

че в крайна сметка, всички имаме равни права и това, че те ид-

ват от друга държава – не означава, че нямат право на здравна 

грижа. изтъквали са се различни причини, като например: “те 

са тук само транзитно. и да ги запишем, каква е идеята? Ще ни 

дойдат много главоболия заради тези неща”. 

(София Бахудейла – Каритас)

© ивелина Берова
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Ако	 има	 подписано	 споразумение	 за	
интеграция	с	общината:

 достъпът до здравеопазване е един 
от индикаторите за оценка на процеса на 
интеграция според наредбата за условията 
и реда за сключване, изпълнение и прекра-
тяване на споразумението за интеграция на 
чужденците с предоставено убежище или 
международна закрила от 19 юли 2017 го-
дина.

според чл. 14 от наредбата кметът или 
определено от него длъжностно лице има 
отговорността да информират човека, полу-
чил международна закрила за възможност-
ите за избор на личен лекар на територията 
на общината и да уведоми съответните ре-
гионална здравна инспекция и здравнооси-
гурителна каса за сключеното споразуме-
ние за интеграция.

достъпът до здравеопазване включва 
осигуряване на здравни услуги на хора, по-
лучили международна закрила (чл.10 от на-
редбата).

регионалните здрав-
ни инспекции от своя 
страна трябва да осигу-
рят на човека, сключил 
споразумение за инте-
грация: информация 
относно реда за про-
веждане на задължи-
телните имунизации 
и реимунизаци и 
съставянето на план 
за провеждането 
на такива (само до-
като човекът все 
още няма личен 
лекар); информа-
ция за профилак-
тични прегледи 

и изследвания и 
съставянето на план за тяхното 

извършване; информация относно правото 
на достъп до здравни дейности по нацио-
нални и регионални здравни програми; ин-
формация относно здравните изисквания за 
прием в детски градини и училища; извърш-
ването на противоепидемични мерки при 
необходимост (чл. 23 от наредбата).

Разкаже
те	ни	ка

кви	тру
дности	

срещнахте	ка
то	роди

тел	на	д
ете	

със	забо
ляване	к

ато	епил
епсия?

В това отношение нямах затруднения. България ми помогна. Преди 

година и малко дъщеря ми имаше пристъп. Веднага я закарахме в болни-

ца, директно я приеха в отделението. сега на всеки 6 месеца постъпва за 3 

дни в лечебно заведение, за да следят състоянието ѝ и да преценят как ѝ 

действат лекарствата, които взима. Понякога и в промеждутъците на тези 

периоди има отделни епизоди, в които болестта се проявява, но посеще-

нията на всеки 6 месеца са задължителни.

до болницата отидохме с приятел, който знае български. Щеше да 

ми бъде много трудно да разбера какво е състоянието на детето ми и от 

какво лечение се нуждае, ако нямаше човек, който знае езика.

Много съм доволна, че в училище има една учителка, която е много 

загрижена за дъщеря ми. Винаги, когато видя, че тя е на работа, съм на-

пълно спокойна за дъщеря си. 
(Р. от Ливан)

Трудности	при	достъпа	 
до	здравеопазване

Като проблеми, свързани с достъпа до 
здравеопазване често се открояват езикова-
та	бариера	и	отказът	на	някои	лични	лекари	
да	 регистрират	 търсещи	 и	 получили	 меж-
дународна	 закрила	 като	 техни	 пациенти. 
Като причина за това се изтъква, че капаците-
та от пациенти е запълнен, а и че няма как да 
дерегистрират хората, за които се знае, че са 
заминали за чужбина. това е съществен про-
блем, защото човек, който заплаща здравни 
осигуровки няма да има право до покритите от 
нЗоК прегледи.

Търсещите	и	получилите	международна	
закрила,	които	заминават	в	чужбина	трябва	
да	 уведомяват	 Националната	 Агенция	 по	
приходите,	че	заминават,	за	да	не	се	затруд-
нява	записването	на	нови	хора	при	личните	
лекари.
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Подкрепа за достъп  
до пазара на труда 

Според	 Европейската	 законова	 рамка, 
членовете на ес трябва да предоставят достъп 
до пазара на труда, на хора, търсещи междуна-
родна закрила, не по-късно от 9 месеца от дата-
та, когато са подали молба за закрила. В Бълга-
рия този срок в момента е 3 месеца. 

Директива	 2011/95/ЕС	 на	 Европейския	
парламент	и	на	Съвета	гласи,	че	хора,	получи-
ли	международна	закрила,	имат	неограничен	
достъп	до	пазара	на	труда,	както	и	право	на	
професионална	подкрепа,	като	професионал-
но	обучение.

Въпреки че няма юридически спънки, бе-
жанците имат много препятствия по пътя на 

трудовата си реализация. Езиковата	 бариера	
се	 оказва	 най-сериозният	 перипет, а едно от 
основните изисквания на работодателите в бъл-
гарски организации и фирми е минималното 
владеене на езика.

Повечето	налични	услуги	и	възможности,	
подкрепящи	хората,	получили	международна	
закрила	в	България,	за	включване	в	пазара	на	
труда	са	достъпни	само	и	единствено	на	бъл-
гарски	език.	За регистрация в Бюрото по труда 
се изисква да владее български език, за да може 
да попълни регистрационния формуляр, както 
и да проведе професионална консултация с ра-
ботника от съответното бюро.  

© „слам клоудинг“
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Възможности	 
за	професионално	обучение

За	включване	в	професионално	обучение	
се	изисква	регистрация в Бюрото по труда. За I 
професионална степен  е необходимо човек да 
има завършен начален етап на основно образо-
вание или успешно завършен курс за ограмотя-
ване по реда на Закона за насърчаване на зае-
тостта за лица, навършили 16 години. За II-ра и  
III-та степен  - завършен VII клас или основно об-
разование, а за  IV-та степен - завършено средно 
образование. Входящото минимално 
образователно равнище за 
придобиване на съответните 
степени на професионална 
квалификация е регламенти-
рано в Закона за професио-
нално образовани и обучение 
(чл. 8, ал. 4).

Без	 документ,	 удостове-
ряващ	 съответното	 завърше-
но	 образователно	 равнище,	
хората,	получили	международ-
на	 закрила,	 не	 могат	 да	 бъдат	
включени	 в	 професионалните	
обучения,	 организирани	 от	 Бю-
рото	по	труда.	

Понякога имам чувството, че хората в България си мислят, че всички бежанци са готвачи и 

фризьори. това не е така! Просто имат нужда да си намерят нещо – ние също се затрудняваме да 

им намерим нещо различно. 

някои си носят дипломи и сертификати, които удостоверяват какво образование имат, но го-

ляма част от хората не ги носят със себе си. Младите хора – дори и да имат диплома, нямат опит. 

някои са завършили само гимназия, други са били в университет, но не са работили.

едни имат CV, но на други се налага да помогнем, за да си направят. те не знаят как да го 

попълнят. тогава ние ги викаме в център „св. анна“ и им помагаме. обяснявам им каква инфор-

мация да включат, как да го запазят и да го обновяват всяка година, ако са работили в различни 

компании и сфери. 

има хора, които са работили цял живот, имали са къща и стопанство. Всеки идва с някакво 

умение. Лошото е, че не всеки го осъзнава. например идва някой от малко селце и го питам 

какво можеш да правиш, а той ми отговаря „нищо!“. но как така? Питам го – знаеш ли как да се 

грижиш за животни? „да, разбира се, имах много крави!“. Значи имат умения, но просто не знаят, 

че могат да ги използват, за да си намерят работа. нямат и документ, че имат опит. 

Като ми кажат, че не знаят да правят нищо, проверявам документите им, виждам къде са 

живели и започвам да им задавам въпроси. Щом си живял на село, значи можеш да се грижиш за 

животни, да поддържаш градина, да отглеждаш различни култури. след като поговоря с тях и се 

окаже, че имат умение, добиват самочувствие и стават по-уверени, че и те знаят нещо. Питам ги 

за ежедневието им, за живота им преди, така им помагам да си направят CV и им давам надежда, 

че могат да ползват наученото от живота си преди.  

(Ахмед Базуун – социален медиатор, Център „Св. Анна“, Каритас)

Признаване	 
на	чуждестранни	дипломи

Признаването на чуждестранна диплома 
за придобито образование или квалификация 
често e изключително сложен процес. Поняко-
га освен това се оказва дълъг и скъпоструващ, 
особено за професии като медицина, стомато-
логия, право и т.н. се изисква полагане на при-
равнителни изпити. това изисква изключително 
добро владеене на езика, както и отнема много 
време, заради продължителната администра-
тивна процедура, което е сериозен 
демотивиращ фак-
тор. 

© ивелина Берова
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За по-нискоквали-
фицираните специали-
сти  работодателите са 
сравнително гъвкави и 
разбират какви са компе-
тенциите на хората, без 
непременно да изискват 
дипломи.

За хора без формално 
образование или квалифи-
кация, нискоквалифицирана 
работа се явява единствена-
та възможност. такива пози-
ции, обаче, са нископлатени.

Често	 работодателите,	
поради	 липса	 на	 информа-
ция,	погрешно	смятат,	че	по-
лучилите	 закрила	 имат	 нуж-
да	от	разрешително	за	работа	
или	 наемането	 им	 на	 работа	
изисква	 по-различна	 процеду-
ра,	от	тази	за	български	граждани.

откриването на банкова сметка на човек, 
получил закрила, понякога може да бъде про-
блематично, но това зависи и от вътрешната 
политика на банката. някои банки изискват за-
дължително освен български личен документ 
и валиден паспорт, издаден от държавата на 
произход. В други банки, изискват български 
личен документ и българско удостоверение за 
пътуване, а в трети банки само български личен 
документ е достатъчен за откриване на банкова 
сметка.

Програмата за заетост и обучение на бежан-
ци цели да подпомогне интеграцията на пазара 
на труда на лица, получили бежански или хума-
нитарен статут през последните 2 години, като 
им предостави обучение по български език, 
обучение за придобиване на професи-
онална квалификация 
и осигуряване на 
субсидирана зае-
тост. В действител-
ност обаче, само 
малка част от бежа-
нците биха могли да 
се включат в програ-
мата, като от 2015г. до 
сега, само 2 лица, по-
лучили международна 
закрила са били част от 
Програмата за заетост 
и обучение на бежанци 
(ВКБоон, 2017г.).

За признаване на чуж-
дестранни дипломи за завършено 

висше образование от нерегламентирани про-
фесии, човек получил международна закрила 
трябва да се обърне към нацид.

За признаване на чуждестранни дипломи 
за завършено висше образование от регламен-
тирани професии - отговорната институция се 
определя от придобитата професия. например, 
за професия медицина, лице, получило статут 
трябва да се обърне към Министерство на здра-
веопазването.

При признаване на чуждестранни дипломи 
за завършено средно образование - човек, полу-
чил международна закрила трябва да се обърне 
към рУо. това може да се наложи, в случаи, ко-
гато човек, получил закрила иска да изкара бъл-
гарска шофьорска книжка.

има много добри хора, които заслужават да им се помогне. Подборът 

не става от пръв поглед – наблюдавам ги как работят, дали се стараят или 

само се опитват да те използват. ако са съвестни – остават, ако нямат же-

лание, си тръгват.

седем човека в момента работят за мен. Българите вършат повече 

работа, защото те знаят езика, общуват с клиентите. нашата работа е пре-

димно с клиенти. ако бяха в цех с машини, нямаше да имат нужда да во-

дят диалог. тук в началото само стоят и наблюдават, ако не знаят езика.

ценното е, че хората, които съм наел са майстор-готвачи. това е тях-

ната професия. само един-двама все още се обучават. някои от тях са ра-

ботили цял живот, един от работниците ми дори е имал собствено заве-

дение. 
(Собственик на ресторант – сириец)

© архив център „св. анна“
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Човек,	търсещ	закрила:

•	 Право	на	работа:	има право на работа, 
след 3 месеца от подаване на молба за закри-
ла.

• Необходими документи: регистрационна 
карта, издадена от даБ, както и служебна бе-
лежка, удостоверяваща правото му да работи; 
свидетелство за съдимост- не може да бъде из-
дадено, но държавата гарантира за човека. 

•	 Издаване	на	свидетелство	за	съдимост	
на	лице	в	процедура:	

Чл. 54. (1) Държавната	 агенция	 за	 бежа-
нците	съвместно с Министерството на външните 
работи, Международната федерация на друже-
ствата на Червения кръст и Червения полуме-
сец, Международния комитет на Червения кръст 
и неправителствените организации осигурява	
съдействие	на чужденците, търсещи или полу-
чили международна закрила, пред органите на 
друга държава или пред международен орган за	
снабдяването	им	с	документи,	необходими	за	
реализирането	на	техните	права.

(2) Когато по обективни причини чужденец, 
търсещ или получил международна закрила, 
не може да бъде снабден с документ по реда на 
ал. 1, Държавната	агенция	за	бежанците	въз	
основа	на	установените	от	нея	данни	и	декла-
рация,	 подписана	 от	 чужденеца,	 организира	
издаването	на	удостоверение.	Въз	основа	на	
него	 компетентните	 органи	 издават	 българ-
ски	документ,	който	му	дава	възможност	да	
ползва	тези	права.

така, съгласно ЗУБ, 
чл. 54 ал. 1 и ал. 2, на 
лица, търсещи или полу-
чили закрила може да им 
бъде издадено удостове-
рение от даБ, което да пос-
лужи пред Министерство на 
правосъдието, с цел издава-
наето им на свидетелсвто 
за съдимост за започване на 
работа. 

това, което се изисква 
от търсещите или получили 
закрила е да попълнят декла-
рация за удостоверяване на 
самоличността, която да е но-
тариално заверена. Заедно с де-

Право на рабата според придобития статут:

кларацията, търсещият закрила подава молба 
до съответното територално поделение, където 
му се разглежда случая. Що се отнася до получи-
лите закрила, то те могат да подадат молба по 
чл. 54 в централата на даБ. 

•	 Трудов	 договор	 и	 осигуровки:	 трудов 
договор се сключва, както с всеки български 
гражданин. разликата е, че държавата го осигу-
рява здравно. Трудовият договор трябва да се 
подновява всеки път, когато се подновява ре-
гистрационната карта, т.е. всеки 3 месеца.

Човек,	получил	бежански	статут:
•	 Право	на	работа:	има право на работа.
• Необходими документи: лична карта; 

свидетелство за съдимост, което се издава от 
Министерство на правосъдието.

•	 Трудов	договор:	важи същото законода-
телство, както за всеки български гражданин.

Човек,	получил	хуманитарен	статут:
•	 Право	на	работа:	има право на работа.
• Необходими документи: лична карта; 

свидетелство за съдимост, което се издава от 
Министерство на правосъдието.

•	 Трудов	договор:	важи същото законода-
телство, като за всеки български гражданин.

© ивелина Берова
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Ако	 има	 подписано	 споразумение	 за	
интеграция	с	общината:

трудовата заетост е един от индикато-
рите за оценка на процеса на интеграция 
според наредбата за условията и реда за 
сключване, изпълнение и прекратяване на 
споразумението за интеграция на чужде-
нците с предоставено убежище или между-
народна закрила от 19 юли 2017 година.

според чл. 14 от наредбата кметът или 
определено от него длъжностно лице има 
отговорността да окаже съдействие на по-
лучилия международна закрила човек за 
регистрация в Бюрото по труда и за други 
необходими административни услуги. 

осигуряването на достъп до заетост 
(съгласно чл. 7 от наредбата) включва: ин-
формиране и консултиране за свободни 
работни места; съдействие за осигуряване 
на заетост при работодател или за самосто-
ятелна заетост; включване на получилите 
международна закрила и убежище в поли-
тиките по заетостта.

Получилият международна закрила 
има задължението	да	приеме	предложе-
ната	му	подходяща	работа	и/или включва-
не в програми и мерки за заетост и обучение 
на възрастни, както и в програми и проекти 
с интеграционна насоченост (чл.17). 

От	„Каритас“	смятаме,	че	критерий	за	
определянето	на	това	дали	една	работа	е	
подходяща	или	не	за	един	човек	тряб-
ва	 да	 бъде	 отразеното	
като	заявено	же-
лание,	 умения	 и	
компетентности	
от	 самия	 човек	 в	
споразумението	
за	интеграция.

За хората, на-
пуснали родината и 
дома си, поради жес-
токостите на войната, 
намирането на работа 
е изключително важно, 
за да положат основи-
те на новия си живот в 
страната, в която желаят 
да се установят.

Нашата практика: 

Подкрепа за намиране на работа

център	 „Св.	 Анна“	 оказва	 съдействие	
за	намиране	на	работа	и	сключване	на	до-
говор	и	организиране	на	 трудови	борси	и	
срещи	с	работодатели	в	центъра	на	„Кари-
тас”.	Чрез посредничество на медиаторите на 
„Каритас” с работодатели за първоначалния 
контакт, провеждането на интервю, съдей-
ствие за започване на работа и получаването 
на обратна връзка след постъпването. С цел 
да срещнем потенциалните работодатели 
и хората, получили международна закрила, 
които си търсят работа, на 3 май 2017г. 
организирахме трудова борса в Центъра за 
интеграция на бежанци и мигранти „Света 
Анна“.

търсещите работа преминаха през пред-
варителна подготовка за изготвянето на 
автобиография, явяване на интервю и необ-
ходими документи за започване на работа. 
Представители на пет фирми от частния сек-
тор се включиха в нашата първа трудова бор-
са и проведоха интервюта с желаещите да 
започнат работа при тях. Първоначално на-
мерихме работа на двама бежанци – хареса-
ха ги и ни се обадиха да изпратим 
още хора. една от 
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Какво предлагаме:

С	цел	улесняване	достъпа	до	пазара	на	труда	да	се	разработят	мерки	за	разпознаване	и	
валидиране	на	професионални	знания,	умения	и	компетентности	на	търсещите	закрила	и	бе-
жанци.	Това	ще	 гарантира	пред	работодателите	техните	умения	и	ще	увеличи	шанса	им	за	
намиране	на	работа.

фирмите заяви желание да рабо-
ти с 39 от общо 82-
мата души, които се 
бяха явили за интер-
вюта. 

По-често	 ни	 се	
обаждат	 фирми,	 ко-
ито	 работят	 извън	
София,	 но	 повечето	
бежанци	 искат	 да	 ос-
танат	 в	 столицата.	 тук 
имат познати, а се стра-
хуват, че ако се преместят 
няма да бъдат приети до-
бре от местната общност, 
ако са в по-малък град. 

Все пак има и примери 
за бежанци, успешно запо-
чнали работа извън столи-
цата. Благодарение на парт-
ньорството на „Каритас“ с 
фирма „слам клоудинг еоод 
енд Ко“ Кд, четирима души по-
лучиха този шанс. от 

1 август 2017г. те 
работят във фирмата, произ-

веждаща мъжки ризи. освен 
с предоставянето на рабо-
та, „слам клоудинг“ оказа 
съдействие на хората и за 
тяхното настаняване.

Заедно с фирма „екс-
пириан“ организирах-
ме обучение на араб-
ски език за бежанци. 
разгледахме темите 
– осигуровки; работно 
време; задължения 
на работодателя по 
трудов договор. Бяха 
подготвени и ще бъ-
дат раздадени до-
пълнителни матери-
али относно темата 
„сключване на тру-
дов договор“.

© „слам клоудинг“

© архив център „св. анна“
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ЧАСТ III
нашите лица и послания

Вместо заключение – 
споделени истории и мисли 
от сътрудници на „Каритас“-
платени и доброволци, под-
крепящи директно хората, 
търсещи и получили между-
народна закрила и на полето 
на застъпничеството, българи 
и бежанци

Ако успеем да погледнем в очите на човека отсреща и 

за минута дори съпреживеем това, което той преживява, 

да се опитаме да разберем какво се случва с него, може да 

си дадем сметка, че можем да му помогнем. Ако всеки от 

нас си представи, че е на тяхно място и се срещне с едно 

такова семейство, погледне ли в очите на тези хора, може 

би ще си каже: “Ти си като мен!”. Ако общуваме по този 

начин, не само с бежанците, а с всички хора, които са тук, 

животът щеше да е в пъти по-лесен.” Мария 

©
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България се гордее с това, че винаги е приема-
ла бежанци, винаги е била толерантна към хора от 
различен произход и култура и религия. Ще се рад-
вам да се запази и защити името си именно на така-
ва страна.

Хубавото е, че в момента има много положи-
телни примери в българското общество. Много 
хора дават апартаментите си под наем на тър-
сещи или получили закрила, много искат да 
помагат, да се включват в доброволчески-
те дейности на “Каритас”. имаме чудесен 
пример с Менторската програма на “Ка-
ритас”. Аз	съм	оптимист	в	тази	насо-
ка	и	мисля,	че	ще	има	още	пове-
че	положителни	примери	и	със	
сигурност	вървим	в	добра	
посока. 

Васимир

страхът е нещо 
много лично, интимно. 

той обаче не трябва да те 
спира да опитваш. Мисля, че 

трябва сам да положиш усилие да 
го преодолееш. опитай да общуваш 

с хората! Опитай	да	разрушиш	тази	
бариера! този съвет давам на идващите 

да търсят подкрепа от “Каритас”.
Имад 
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Да	опознаеш	другия	 –	 това	 е	 един-
ственият	начин. да се доближиш до него 
и да го оставиш да ти покаже, че няма 
нищо страшно да имаш друга култура. Ми-
сля, че като хора, ние си приличаме. Като	
майка	на	две	деца,	изключително	мно-
го	ме	докосва,	когато	видя	усмивки	по	
лицата	 на	 дечицата,	 чието	 бъдеще	 за	
момента	е	все	още	неясно.	За мен няма 
по-голяма награда от това, че когато оти-

да в бежанските центрове в софия, ме по-
срещнат поне десет деца, които тичат към 

мен и се хвърлят да ме целуват и да ме пре-
гръщат. тези мигове, чрез които можем поне 

малко да им дарим безгрижно детство - те са 
най-удовлетворяващите. Защото те наистина 

не знаят какво е детство. 
Мартина

Да,	 интеграция	 се	
случва	 –	 доказателство	 за	
това	 са	 колегите	 ни	 бежанци,	
които	доста	успешно	са	се	вписа-
ли	в	обстановката. Възхищавам се на 
хората, които намират път към интегра-
ция, въпреки всички трудности. дългото 
чакане за статут, трудността да им издадат 
разрешително за работа, всеки ги кара да 
чакат. Инеграцията	може	да	се	осъществи,	
но	 не	 без	 помощ,	 като	 тази,	 която	 оказва	
“Каритас”. 

Диана
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В България има негативни нагласи към от-
делни етнически групи отдавна, но познавайки 
лично хора, които принадлежат към тези мал-
цинства, всеки от нас може да види повече чо-
века, отколкото етническата принадлежност. 
това е единственият начин. Личният контакт и 
желанието да опознаеш другия. срещнах мно-
го колеги от Близкия изток. аз подхождам към 
тях с голямо любопитство. В никакъв случай 
не трябва да се подхожда към бежанците и 
хората, търсещи закрила в България, със 
съжаление. това е същото като това да 
се отнасяш със съжаление към хора-
та със специални потребности. това 
веднага поставя този, който про-
явява съжаление в супериорна 

позиция, а обектът на съжаление - в уязвима. Това	не	е	добре.	За	мен	това,	което	
върши	работа,	е	любопитството	към	другия	човек.	Интерес	към	другия	и	

желание	да	го	опознаеш.	Единственият	начин	да	приемеш	различ-
ния	е	да	го	опознаеш.	

Десислава
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Опознава-
нето	е	ключът.	

Както бежа-
нците се опитват да 

разберат български-
те закони, българската 

народопсихология, така 
също би трябвало и бълга-

рите, малко по малко, да за-
почнат да разбират тях, опоз-

навайки ги. Всички сме хора. 
За	 да	 се	 променят	 нега-

тивните	нагласи	на	първо	място	по	важност	е	личното	желание	на	всеки	един	човек.	Тряб-
ва	да	се	провеждат	повече	срещи	между	българи	и	бежанци,	за	да	се	преодолее	нагласата,	
че	търсещите	или	получили	закрила	са	опасни.	Когато	видят	едно	семейство,	което	е	ко-
ректно	и	изрядно,	спазва	законите	и	е	с	добро	сърце	-	тези	бариери	ще	паднат.	

За промяната на нагласите помагат много дейностите на “Каритас”, които се провеждат из-
вън лагерите. те целят да запознаят бежанците с различни български, християнски празници. 
добър пример е участието на българи и бежанци в събитието “Баба Марта бързала”, “Фести-
вал на солидарността” и много други. 

София
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Искам	да	започна	от	малкото	
-	да	променя	нагласата	на	хората,	
които	са	около	мен.	Да	видят,	че	
аз	отивам	в	центъра	и	се	връщам	
жива	и	здрава,	обогатена	с	нова	
история,	с	добро	настроение.	Ис-
кам	 да	 предам	 тези	 нагласи	 на	
братовчедка	 си,	 	 на	 по-младите	
около	мен,	които	все	още	се	из-
граждат	 като	 личности.	 Искам	
да	се	научат,	че	не	е	страшно	да	
си	 от	 Сирия,	 не	 е	 заразно	 да	 си	
общуваш	с	някой	от	Афганистан	
и	няма	да	ти	се	случи	нищо,	ако	
имаш	в	класа	 си	някой	от	Ирак.	

трябва да се информираш, да се запознаеш с темата за бежанците. нашето общество 
трябва да научи, че срещу нас стоят хора, а не цифри, не терористи с бомби, не по-

редната тежест, заради която трябва да се плащат по-високи данъци, не хора, ко-
ито искат да дойдат и да ни изядат хляба, да живеят в къщите ни и нищо да 

не плащат. 

Надя
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нека всеки погледне първо 
в своя род, до няколко поколе-
ния назад. да се позамисли дали 
в семейството си няма хора, до-
шли отнякъде, които са били в 
същото положение. В “Каритас” 
казваме: Да	търсим	еднаквост-
та	в	различията, а не различия-
та в еднаквостта“.

“Каритас” е провеждала през годините най-различни инициативи, свързани с интеграцията на 
бежанци у нас. става дума за събития, чиято цел е била взаимно опознаване и представяне на 
бежанците като нормални хора, които трябва да бъдат приети от българското общество. Казвам	
го	с	ясното	съзнание,	че	преди	никога	не	е	имало	настроения	срещу	тях.	По-скоро целта на 
разнообразните по вид събития - благотворителни концерти и срещи, които организирахме 
в различни градове в страната, беше да се даде възможност за контакт между българската 
общност и бежанците. Аз	бих	казал,	че	и	към	днешна	дата	няма	негативно	настроение	
към	бежанците,	ако	трябва	да	визирам	цялата	българска	общност.	Такива	нагласи	
могат	да	се	видят	в	българските	медии,	които	се	хранят	от	негативни	новини.	Не-
гативни	нагласи	имат	малки	групи	хора,	които	имат	ясно	изразена	неприязън	
към	бежанците.	Не	бих	казал,	че	тяхното	мнение	слага	знак	за	равенство	с	
мнението	на	цялото	българско	общество.

Емануил
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Б ъ д е т е	
сигурни,	че	всяко	
усилие,	макар	и	мал-
ко,	 е	 важно	 и	 може	 да	
доведе	до	голяма	промяна. 
Всеки може да направи нещо 
положително, дори не е нужно 
да работиш пряко с търсещи закри-
ла и с бежанци. Всеки в своята сфера 
би могъл да допринесе за позитивната 
промяна, най-малкото като говори с при-
ятели, с роднини, като дискутира темата за 
бежанците. Зависи от всички нас да живеем 
в по-добро общество. Наша	е	отговорност-
та,	а	не	на	някой	друг!

Маргарита
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Трябва	 да	 покажем	 истинското	 лице	 на	
тези	хора.	Това,	че	те	не	са	по-различни	от	нас,	
че	имаме	различен	език	и	култура,	не	означа-
ва,	че	не	можем	да	живеем	заедно. докато не 
покажем лицата на хората, които остават в тази 
държава, ние ще продължим да ги губим като це-

нен ресурс. това са млади хора, които идват тук, 
около 30-годишни. те са потенциал за тази дър-

жава. Може да се развие икономика в секто-
ри, в които българите не желаят да работят. 

Повечето бежанци идват от земеделски 
държави, спокойно могат да се справят с 

такава работа. не казвам, че не трябва 
да работят по специалността, които 

имат,  но може да има и такива 
специалисти. не е вярно, че 

тук идват само ниско об-
разовани хора. 

Владислав

свободата е 
нещо различно за всеки. 
Моите съграждани в иран жи-
веят под окупация, така че, свобо-
дата за мен означава хората взаимно да 
се уважават, да не се делят според религия, 
нация, да няма дискриминация. Мечтая да по-
луча статут. нормално на хората им отнема от 3-6 
месеца, но при мен не е така. Вече очаквам да по-
луча документи от 20 месеца. Голямата ми мечта 
е всички войни по света да бъдат прекратени. Да	
няма	повече	бежанци	и	да	не	се	налага	хора-
та	да	напускат	родината	си,	защото	съдбата	на	
бежанците	е	много,	много	трудна.	

Кехан
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Ахмед Базун от Ирак е 
един от най-ценните сътрудни-

ци на “Каритас”, тъй като познава в 
лично качество съдбата на бежанците. 

Той е един от тях. По образование е елек-
троинженер, но 9 години е работил като 
журналист в родината си.  

Пристига в България през 2015 година. 
Повече от година е чакал да получи ста-
тут у нас. През това време научава за 

“Каритас” и не след дълго започва 
работа като социален медиа-

тор в организацията.

с добра дума, компетентен съвет и ог-
ромно желание да помогне ахмед от ирак 
посреща всеки, който потърси помощ от “Ка-
ритас”. няма как да не му се доверят, защото 
той най-добре разбира какво е да си бежанец. 
след близо едногодишна процедура е полу-
чил бежански статут в България. Преминал е 
през много трудности и е рискувал живота си 
в търсене на достойно съществуване за себе си 
и семейството си.

истински ужас изпитал в нощта, когато мо-
торът на лодката, с която трябвало да стигне 
до гръцкия бряг, спрял за втори път. Воплите, 
с които той и седмината души на лодката огла-
сили нощта, едва ли са заглушили вълните, но 
сякаш някой е чул молитвите им.

Признава, че дълго се колебал преди да 
предприеме това опасно пътуване. Професия-
та му на независим журналист в страна, където 
връзките с политически партии диктуват “обек-
тивната” информация, го убедили, че трябва 
да си тръгне оттам час по-скоро. Много хора са 
в ситуацията на ахмед в ирак. журналисти и 
правозащитници, пожелали да пишат за случ-
ващото се там, са преследвани и заплашвани 
с жестоки присъди. Затова решил да потърси 
място, на което да намери спокойствие и си-
гурност за себе си и семейството си.

Лодката действително се оказва спасител-
на - моторът се “пробудил” и бежанците стиг-
нали заветната цел. обещал си едно - това да 
е последното незаконно нещо, което прави в 
живота си.

В Гърция бежански статут и право на ра-
бота получавали само сирийските граждани, 
затова след консултация с двама адвокати, 
ахмед решил да потърси закрила от съседна-

та европейска държава - България. след 3-ме-
сечен престой в затворения лагер в Бусманци 
се преместил в центъра в овча купел, където 
подал документи за получаване на бежански 
статут. За щастие, със себе си носел междуна-
роден паспорт и виза, което улеснило работата 
на властите. 

още докато живеел в овча купел, осъзнал, 
че иска да остане в България. сред българите 
срещнал прекрасни хора, които били приятел-
ски настроени към него. Знаел, че българският 
ще му бъде от полза, ако иска да се интегрира 
успешно у нас и започнал да търси курсове, на 
които да се запише. от свои познати в лагера 
научил за “Каритас” и веднага се свързал с ор-
ганизацията. Започнал да посещава безплат-
ните курсове по български език и преминал 
успешно първите две нива. “Беше чудесно!”, 
спомня си днес ахмед, който вече уверено си 
служи с езика. Помага си и с руски, който по-
знава добре, защото е завършил висшето си 
образование в Беларус. 

днес опитът му помага на други бежанци 
да преминат по-лесно през административни-
те процедури. Много е полезен на търсещите 
работа и лично се ангажира да намери всекиму 
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най-подходящата за него позиция. Убеден е, че 
няма човек без умения, затова е взел присърце 
мисията да върне увереността на всеки, който 
се съмнява в себе си и знанията си. работата 
му е да комуникира с бъдещите работодате-
ли, за да помогне на бежанците с информация 
за подписването на трудов договор и всичко, 
свързано с правата и задълженията на работ-
ниците. 

от родителите си ахмед е научил най-ва-
жния урок, който му помага много в работата:

“Когато някой ти поиска помощ - подай му 
ръка, не му отказвай. така са ме учили моите 
родители.”, споделя той.

Благата дума и уверението, че ще направи 
всичко по силите си, за да помогне, са убедили 
мнозина, че ахмед не дава празни обещания, 
а работи упорито и целенасочено, за да даде 
необходимата подкрепа на търсещите и полу-
чили закрила в България. 

Въпреки че 
е част от бежан-
ската общност, 
той вече има 
много български 
приятели, обича 
работата си и не е 
приел поканите на 
свои приятели да 
замине за Швеция 
или Германия. ис-
креното му желание 
да живее и да се раз-
вива у нас е в пълно 
противоречие с раз-
пространените нагла-
си, че всички бежанци 
са дошли, с едно-единствено намерение - да се 
възползват от социалната ни система: 

“Сега	съм	в	България	и	смятам,	че	живо-
тът	тук	е	нормален,	хубав,	има	сигурност.	Да,	
в	Западна	Европа	 се	изкарват	повече	пари,	
заплатите	са	по-големи,	ще	дадат	жилище.	
Е,	въпросът	е,	че	не	искам	да	бъда	някой,	кой-
то	се	моли:	“Дайте	ми	нещо,	моля!”.	Имам	си	
ръце,	имам	глава	на	раменете	си,	благодаря	
на	бог,	здрав	съм!	цял	живот	си	изкарвам	па-
рите	сам.	Ако	искаш	само	да	стоиш,	да	спиш,	
да	не	правиш	нищо,	а	някой	да	ти	дава	пари.	
Ок	-	отивай.	Аз	не	желая	това.”	

тук се чувства щастлив и изпълнен с жела-
ние да бъде полезен. а когато някой започне 
да говори български по-добре от него и увере-
но заяви, че вече няма нужда от неговата по-

мощ, това е най-голямата награда за него. 
Продължава да се вълнува от всяка лична 

история на братята си по съдба, независимо 
откъде идват, от каква религия са и какво ги 
е прогонило от родните им места. Войната и 
несигурността, липсата на свобода, няма да бъ-
дат препятствията пред неговите деца и пред 
децата на онези, търсещи закрила в България. 
Убеден е, че голяма част от търсещите закрила, 
не са избягали заради прищявка или в търсене 
на по-висок стандарт. Всеки е оставил прияте-
лите, къщата си, образованието си и работата 
си, живот, който някога е обичал, за да намери 
сигурност. 

“тези милиции и терористични групиров-
ки  разрушиха държавите ни. точно това целят 
терористите - всички страни да ни намразят 

и да мислят по един и 
същи начин за нас.”, 
отбелязва той. робу-
ването на стереотипи 
и негативни нагласи 
към бежанците, за 
съжаление, дава до-
пълнителен тласък 
на групировки като 
“ислямска държа-
ва” и други въоръ-
жени групи, сеещи 
смърт в Близкия 
изток, а вече и в 
европа.

Въпреки че 
знае, че има бълга-

ри зле настроени към бежанците, 
ахмед вярва в доброто. “Тук	срещнах	много	
добри	и	любезни	хора.	Те	не	виждат	в	мен	
странник	и	чужденец	-	знаят,	че	съм	просто	
човек.	Когато	ме	питат	какво	е	да	нося	ети-
кета	на	“бежанец”,	не	ми	е	трудно	да	ви	отго-
воря:	Ние	не	сме	“статут”,	ние	преди	всичко	
сме	човешки	същества.” 

В България се чувства щастлив и реализи-
ран. Продължава да се интересува от съдбата 
на родината си, затова често следи новините и 
от време на време съвместява професията си 
на социален работник с тази на журналист. раз-
ликата е в това, че сега е спокоен, че каузата му 
за справедливост и обективност не поставя в 
риск него и любимите му хора.

© архив център „св. анна“
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