
Бежанците и България
Тенденции, нужди и национални политики

10.12.2022 г., Боровец



Върховен комисариат за бежанците на ООН
• Създаден с резолюция на Общото събрание

от 3 декември 1949 г. с тригодишен мандат,
за да помогне на европейските бежанци,
разселени през Втората световна война.

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

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

• Основна дейност в България:
1) мониторинг и подкрепа на
национални и местни власти при
изграждане на механизми за закрила и
интеграция на бежанци;
2) финансиране и координация на
неправителствени организации за
предоставяне на услуги на бежанци
(БЧК, БХК, Съвет на жените бежанки в
България, Фондация за достъп до права
ФАР и Български съвет за бежанци и
мигранти).



• Нормативна рамка: 

Конвенция за статута на бежанците (1951 г.) и Нюйоркски 
протокол (1967 г.) 
• Определение:
Всяко лице, което поради основателни опасения от преследване по
причина на раса, религия, националност, принадлежност към
определена социална група или политически убеждения се намира
извън страната, чийто гражданин е, и не може да се ползва от
закрилата на тази страна, или не желае да се ползва от такава
закрила поради тези опасения.
• Основен принцип:

Право на закрила срещу принудително връщане или
отблъскване на територия, където би имало опасност за
живота на бежанеца. (non-refoulement)
• Други принципи:

- Ненаказуемост на незаконно влизане (non-poena)
- Достъп до правосъдие (iustitia auditum)
- Запазване целостта на семейството (familia integritas)
- Тълкуване на съмнението в полза на бежанеца (in dubio pro

fugitivo)

Световен режим за закрила 



Към 9 декември 2022 г.:

• Държави, ратифицирали 
Конвенцията: 146

• Държави, ратифицирали 
Протокола: 147

• Държави, ратифицирали 
Конвенцията и Протокола : 
143

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

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

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

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

Международният режим



Световен контекст
103 милиона НАСИЛСТВЕНО 

РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА
към средата на 2022 г. 

като резултат от преследване, конфликти, насилие, 
нарушения на правата на човека или събития, сериозно 

нарушаващи обществения ред

32,5 млн. бежанци
• 26.7 млн. под мандата 

на ВКБООН
• 5,8 млн. палестински 

бежанци под мандата 
на АПРООН

53,1 млн. 
вътрешно 

разселени лица

4,9 млн. 
търсещи закрила 

лица

5,3 млн. 
разселени лица от 

Венецуела



Украинската криза
Държава Брой 

влизания от 
Украйна 

Брой 
бежанци в 
страната

Брой излизания 
обратно в 
Украйна

Полша 8 040 115 1 529 355 5 942 509

Русия 2 852 395* 2 852 395* Няма данни

Унгария 1 854 278 32 628 Няма данни

Румъния 1 624 083 98 103 1 293 711

Словакия 985 347 102 873 719 979

Молдова 714 642 99 028 353 519

Беларус 17 260 16 705 Няма данни

Общо 16 087 565 4 713 381 8 309 718

Към 6 декември 2022  г.

Държава Брой бежанци 
в страната

Германия 1 021 667

Чехия 467 862

Италия 173 231

Обединено 
кралство

147 800

Франция 118 994

Австрия 89 244

Нидерландия 79 250

Общо в 
Европа 7 832 493





Бежанците
и България

➢ Ратифицира Конвенцията за 
статута на бежанците и Протокола 
през 1992 г.

➢ Закон за убежището и бежанците

➢ Страната е част от Общата 
европейска система за убежище

➢ Основен орган: Държавна агенция 
за бежанците при Министерски 
съвет  



БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДНА 
ЗАКРИЛА

ВРЕМЕННА 
ЗАКРИЛА

УБЕЖИЩЕ

ХУМАНИТАРЕН 
СТАТУТ

ПРЕЗИДЕНТ
МИНИСТЕРСКИ 

СЪВЕТ

СТАТУТ НА 
БЕЖАНЕЦ

ДАБ



ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА БЕЖАНЦИТЕ ЗА 2022 г.



Пътят на бежанеца в България (МЗ)

Турция

Гърция Гранична 
полиция

Центрове 
на МВР

Центрове 
на ДАБ

Европейски 
съюз

Бежански или
хуманитарен статут

Админи-
стративен 
съд, ВАС



175 интервюирани лица
– 139 търсещи закрила лица
– 10 лица без подадена молба
– 33 лица с хуманитарен статут
– 1 лице с бежански статут

16 фокус групи
– 3 в СДВНЧ (2 в 

Бусманци и 1 в 
Любимец)

– 12 в центрове на ДАБ
– 1 с лица на външни 

адреси

Профил на участниците (МЗ)

Сирия: 104
Афганистан: 58
Иран: 8
Сомалия: 2
Ирак: 1
Саудитска Арабия: 1
Турция: 1

Без образование
13%

Начално 
(до 6 клас)

16%

Основно (до 6-9 клас)
32%

Средно (до 10-
12 клас)

23%

Висше
16%

От 62 
пълнолетни с 

право на работа:
• За 47 души има 

информация
• 3 работят, 1 работи 

легално
• 2 заявяват, че търсят 

работа
• Няма заети жени
• Няма регистрирани в 

Бюра по труда



Брой опити за влизане в страната
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От 125 дали отговор на въпроса, 97 са влезли нелегално.

24 лица са 
дошли чрез 
събиране на 
семейство

2 върнати в 
България

4 лица са 
дошли 
легално с виза 
(2 от Сирия, 1 
от Иран и 1 от 
Ирак)
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Общо: 20 души 
докладват 

злоупотреби
(от 22 с повече от 

един опит за влизане)

Докладвани злоупотреби при достъп до територия

2 от тях касаят 
непридружени 
деца

От 97 преминали нелегално граница през последната година, има информация за 93: 

1 от тях касаe
насилие в 
Турция



Период на задържане
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Средна продължителност

От 97 нелегално 
влезли, 89 лица 
са преминали 
през СДВНЧ

(22 дни през 2021 г.)



Условия на прием в СДВНЧ и РПЦ
Влошени условия заради по-високия процент на запълване на капацитета

• Препълнени стаи (по 30/40 души)

• Липса на легла и матраци за всички 
(новонастанени спят на одеала в СДВНЧ София)

• Заразени матраци с дървеници

• Липса на хигиенни пакети за всички (тоалетна 
хартия, сапун и възглавница)

• Липса на качествена медицинска помощ

• Недостатъчно количество и лоша храна 
(гладуване между 18 ч. вечер и 10 ч. сутрин)

• Недостъпни тоалетни през нощта

• Невъзможност за комуникация със семейството 
(10/15 евро на обаждане)

• Невъзможност за комуникация със служителите

• Липса на информация 

• Липса на развлекателни дейности и време навън

• Докладвано физическо насилие (8)

• Липса на интеграционна подкрепа

• Слабо ниво на информираност 

• Финансови проблеми

• Липса на превод по социални 
въпроси

• Усещане за голямо напрежение 
между служители и настанени в 
Харманли

• Твърдения за плащане на 
преводачи за различни услуги в 
Харманли

• Оплаквания от храната



Интеграция

• Опасност от бездомност

• Бедност и трудна адаптация на пазара на труда

• Затруднен достъп до финансови услуги

• Затруднен достъп до семейни помощи за деца

• Липса на курсове по български език

• Голям брой отпадащи деца от училища



Достъп до училище за децата в учебна възраст
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Българската система за интеграция
• България е сред първите страни в 

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

• Интеграционната програма е     
прекратена през 2013 г.

• Няма изготвен нов нормативен   
механизъм до 2016 г. 

• Първа наредба за интеграция:                       
август 2016 г.

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



Философията зад наредбата за интеграция

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

• Участието и на двете страни е доброволно

• ДАБ поддържа база данни с интеграционни профили на лицата, изявили желание да останат и да 
се интегрират в България

• ДАБ поддържа база данни на общините, които имат интерес за сключване на интеграционно 
споразумение

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

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

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

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

Интеграцията се случва на местно ниво след сключване 
на интеграционно споразумение

между кмет и бежанец



ИНТЕГРАЦИЯ

• Събиране на 
семейство

• Социално 
подпомагане и 
социални услуги

• Културна и 
гражданска 
ориентация

Българско 
гражданство

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



Профил на участниците (Украйна)
15 фокус групи

– 11 с лица на външни 
адреси (София, 
Варна, Бургас, Стара 
Загора)

– 4 в хотели и бази 
(хотели „Магнолия“ 
и „Дана Палас“ в 
Златни пясъци, база 
на БДЖ в Приморско 
и на Мини „Марица-
Изток“ в 
Старозагорски 
минерални бани

125 лица с временна закрила

– 83 лица на външни 
адреси

– 42 (+ ок. 40) лица в 
хотели

Основно
1

Средно
19

Висше
70

Докторска 
степен

5

Няма 
информация

10

Основни специалности:
Икономика (19)
Педагогика (12)

Право (12)
Психология (7)

Инженерни специалности (7)
Медицина (7)
Филологии (6)

Счетоводство (3)
IT (3)

Безработни
63

;Заети в Украйна
8

Заети в 
България 27

Студенти
2

Пенсионери3
Доброволци

2

Национална статистика:
Около 5000 трудови договова
Регистрирани в БТ: 2700 





Основни предизвикателства (Украйна)
• Жилищно настаняване

Наем При приятели/ 
доброволци/ 
работодател

Хотел/почивна 
база

Социална 
услуга

46 10 42 1

- Нежелание на наемодателите да отдават 
апартаменти на украинци;

- Допълнителни финансови изисквания: два депозита, 
по-висок наем;

- Изискване договорът да се подпише от българин;
- Твърде високи наеми в големите градове и по 

Черноморието, особено през сезона;
- Липса на посуда.

Намират чрез социални мрежи, НПО, 
познати, работодател, брокерски услуги. 

СПОДЕЛЕНИ ТРУДНОСТИ ДОБРИ ПРАКТИКИ

- Първият месец/няколко месеца безплатно 
настаняване;

- Заплащане само на битови разходи;
- Прогресивно увеличение на наема.

„Щом чуят, че сме украинци, веднага затварят телефона. Ако 
стигнем до оглед, казват „Ще помислим“ и дават жилището на 
българи или ни предлагат непосилен наем“. 
Жена, 29 г., Синя точка София, БЧК

„Как да напуснем хотелите със заплата 30 лева на ден? Ние 
носим отговорност и за децата си, не можем да сме 
лекомислени“.
Жена, 45 г., Дана Палас, Златни пясъци



• Много по-ниска степен на информираност
• Малък процент включени в образование (0%) и заетост (19%)
• По-висока степен на тревожност от неизвестното бъдеще
• Голяма зависимост от помощта на гражданския сектор
• Предизвикателства, свързани с битови нужди:

– Лош интернет (затруднява онлайн обучението);
– Необходимост за доплащане (климатик, интернет, паркинг);
– Липса на разнообразна храна;
– Скъп транспорт;
– Липса на хигиенни материали.
Но и:
– Отдалеченост от детски градини и училища;
– Ограничени възможности за заетост;
– Липса на медицинска грижа;
– Отдалеченост от Сини точки, НПО. 

Животът в хотели и бази



• Достъп до образование

Основни предизвикателства (Украйна)

Посещава 
българско 

училище/ ДГ

Учи онлайн Посещава и двете 
училища

9 11 1

Интервюирани деца (20)

Интервюирани възрастни (105)

От лицата, настанени по хуманитарна програма (42+): 1 
дете в детска градина, 0 в училище

Национална статистика

Област Детска 
градина

Училище Общо

Бургас 131 425 556

София 23 383 406

Варна 145 180 325

За страната 527 1552 2102

СПОДЕЛЕНИ ТРУДНОСТИ

- Неясна процедура за записване;
- Оплаквания от отношението в РУО Варна;
- Забавени заповеди за записване в РУО Варна;
- Притеснения за определяне на подходящ клас, 

особено в гимназия;
- Опасения от незнанието на езика;
- Опасения с какви документи ще се запишат обратно в 

украински училища;
- Липса на свободни места в детските градини в София;
- Насочване към отдалечени детски градини и училища;
- Липса на свободни места в детски градини и училища в 

Приморско, Равда, Несебър, Св. Влас;
- Липса на училищен транспорт от Златни пясъци до 

Варна;
- Притеснения от ваксините;
- Твърде скъп достъп до висше образование. 



• Липса на информация

Основни предизвикателства (Украйна)

„Стигнахме с автобуса на граница и накараха всички ни да 
поискаме закрила. Ние не знаехме какво точно означава това 
за нас. Всичко беше по слухове“.
Жена, 49 г., Интеграционен център на БЧК

„Никой нищо не ни каза. Купихме си винетка и чак в София 
разбрахме, че не е било нужно“. 
Жена, 30 г., Интеграционен център на „За Доброто“

„Плащахме хотела си и едва на третия ден отидохме в 
Спортна зала, откъде ни казаха за програмата за 
настаняване“. 
Жена, 47 г., „Усмивки за Украйна“, Варна

„Нямахме отправна точка, не знаехме накъде да тръгнем“. 
Жена, 60 г., Синя точка, Варна

Границата - На границата липсва информация за права и 
задължения, режим на пътуване, цени на 
билети, накъде да се насочат хората.

- Споделена необходимост от централизирана и 
официално утвърдена информация, НО много 
ниски нива на познаване на правителствения 
портал www.ukraine.gov.bg;

- Необходимост от ясни и конкретни стъпки за 
използването на дадени услуги, оплаквания от 
„административен език“;

- Необходимост от информация не само за права и 
задължения, но и за всекидневието в България и 
в съотвения град (режими на паркиране; 
плащане на комунални разходи и др.)

СПОДЕЛЕНИ НУЖДИ

http://www.ukraine.gov.bg/


• Здравеопазване

Основни предизвикателства (Украйна)

Много малък процент от респондентите са записани при 
общопрактикуващ лекар

ПРИЧИНИ:
- Липса на информация за здравната система;
- Невъзможност за плащане на здравни осигуровки;
- Невъзможност да се намери личен лекар, готов да приеме 

лицата в пациентската си листа – особено в курортните градове;
- Липса на превод 

ДРУГИ ТРУДНОСТИ
- Липса на медицинска помощ в курортните градове;
- Бавни процедури за признаване на степен на увреждания;
- Липса на средства за лекарства;
- Липса на помощни средства за лица с увреждания (инвалидни 

колички, патерици, проходилки и др.);
- Невъзможност за практикуване на медицинска професия.

„Личен лекар нямаме. При нужда 
ходим в Пирогов“.
Жена, 50 г., център на Каритас 
София „Св. Анна“

„Старая се да не боледувам. Ще 
отида на лекар, като се прибера в 
Украйна“. 
Жена, 61 г., Интеграционен 
център на „За Доброто“
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Не са решили Планират да 
се върнат в 

близко 
бъдеще

„Всеки ден се учим да живеем новия си живот. Всеки ден си
отговаряме на въпроса тук ли ще го прекараме до края. Всеки
ден не знаем какво ще се случи утре. Това е уморително”
Жена, Украйна, 49 г., Интеграционен център на БЧК

„Искам да се върна, но вече нямам дом и работа. Цяла зима 
няма да има ток и отопление. Няма как го направя“. 
Жена, 51 г., хотел „Магнолия“, Златни пясъци

„Докато трае руската окупация, не мога дори да мисля за 
Херсон“. 
Жена, 54 г., Старозагорски минерални бани

„Решението на всяка от нас зависи и от това дали имаме 
синове. Който има момче, няма да се върне“. 
Жена, Синя точка, БЧК, София

„Всеки ден мечтая да се върна. Аз съм силна жена, готова съм
да построя града си от руините. Но как да върна децата си в 
там? Животът е твърде кратък, за да им го причиня”
Жена, Украйна, 49 г., Интеграционен център на БЧК



• БЛАГОДАРНОСТ

Усещане за прием от българското общество

Почти всички респонденти се чувстват добре приети в България

„В България срещнахме толкова много добрина, че все още не мога да повярвам. Животът ми беше спасен на 

няколко пъти от обикновени хора”. 

Жена, 55 г., Интеграционен център на БЧК

„Местен човек ме подслони - мен и още шест семейства. Помогна на всички нас за всеки един проблем в

живота ни тук. Този човек направи толкова много добро, а ходеше с едни и същи дрехи и сякаш нямаше нито

миг за себе си”

Жена, 42 г., София

„Когато пресякох границата, бях толкова уплашена: в нова държава, нов език, не познавам никого, не зная

къде отивам. В Русе ме посрещнаха доброволци, закараха ме в София. Беше ме страх от тези, макар и мили, 

непознати. Те обаче не ме оставиха за миг, намериха ми квартира. Подадоха ми ръка и аз никога няма да

мога да им се отблагодаря”. 

Жена, 40 г., Синя точка, БЧК, София



• ДИСКРИМИНАЦИЯ

Усещане за прием от българското общество

- Отделни случаи на дискриминация и грубо отношение – основно от лекари и наемодатели;
- По-негативно отношение в района на Варна в сравнение със София и Стара Загора.

„Една жена в трамвая извика на висок глас: „Климатикът не работи, защото украинците дойдоха тук да се 

возят безплатно“. 

Жена, 50 г., Център на Каритас София „Св. Анна“

„Тук има две категории хора: такива, които правят чудеса, за да ни помогнат и такива, които постоянно ни 

дават да разберем, че е време да си ходим“.

Жена, 50 г., хотел „Дана палас“, Златни пясъци

„Разликата в отношението тук и във Варна е огромно. Там местните хора са доста недоброжелателни. 

Първоначално бяха мили, но след старта на сезона, цените скочиха и искаха само истински туристи, а не 

бежанци“. 

Жена, 31 г., Старозагорски минерални бани

„Отидох в Бюрото по труда и там ми казаха: Вие сте чужденка, какво искате от нас?“

Жена, 49 г., хотел „Дана Палас“, Златни пясъци

„В този лекарски кабинет се говори на български език. Ако не ти 

харесва, можеш да се върнеш в Украйна“. 

Жена, Синя точка, БЧК, София



Основни постижения и възможности

• Украинската криза като шанс за смяна на 
парадигмата

• Координиран, професионален и опитен 
неправителствен сектор

• Участие на много заинтересовани страни

• Разнообразни възможности за финансиране



Благодаря!
lazarova@unhcr.org
00359878435883

mailto:lazarova@unhcr.org

