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Интеграцията на бежанци в България 2021: Всеобхватен мониторингов  
доклад е третият български мониторингов доклад по проект Национален 
механизъм за оценка на интеграцията (NIEM). Неговата цел е да предостави 
задълбочени данни относно качеството на правната рамка и политиките в 
подкрепа на дългосрочната интеграция на лицата, получили международна 
закрила (ЛПМЗ) в България, както и да разгледа тяхното изпълнение и ефект 
за целевата група. 

Изследването се провежда в сравнителен план в 14 държави от Европейския 
съюз (ЕС) – България, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, 
Полша, Румъния, Словения, Унгария, Франция, Чехия, Швеция. Настоящият 
доклад обхваща периода 1 април 2019 – 31 март 2021 г. Използвайки една и 
съща методология от 2017 г. насам, той прави сравнения във времето, за да 
представи и оцени динамиките при промени на правната рамка, политики 
и изпълнение в областта на интеграцията. Проучването по NIEM приема, че 
интеграцията е ангажимент на държавата, а НПО и фондовете на ЕС имат 
подкрепяща роля. Затова то оценява изцяло дейностите, финансирани от 
държавния бюджет. 

Сравнението между отделните страни е в 12 направления:
 Включване на интеграцията в общите политики
 Пребиваване
 Събиране на семейство
 Достъп до гражданство
 Жилищно настаняване
 Трудова заетост

Професионално обучение и образование с насоченост към трудова 
заетост

 Здравеопазване
 Обществено осигуряване

Резюме



 Образование
 Изучаване на езика и социална ориентация 
 Изграждане на мостове

Методологията на NIEM включва качествени и количествени методи. В 
основата си тя се състои от комплексна система от над 160 индикатора, която 
остойностява оценката на всяка държава в 12-те направления на интеграцията 
на ЛПМЗ, така че да позволи обективно измерване, сравнение, проследяване 
на прогреса и др. 

Методологията на доклада въвежда допълнителна призма, през която 
разглежда интеграцията – три отделни стъпки, които се фокусират съответно 
върху:
 1. Създаване на правната рамка;
 2. Изграждане на рамката на политиките;
 3. Изпълнение и сътрудничество.

Това разграничение дава допълнителни възможности за анализ на въпроса 
дали дадени закони или политики освен че съществуват, са създадени така, 
че да позволяват ефективно прилагане и съответно дали водят до конкретни 
позитивни резултати за крайните бенефициенти и обществото като цяло. 

Точкуването по различните индикатори и направления става на базата на 
стандартизиран въпросник и оценяване чрез точкова система. Този подход 
позволява максимална обективност и сравнение между страните, основано 
на конкретно измерими данни и факти. Максималният брой точки е 100. За 
да бъдат оценени тези точки, са определени 4 широки гами в скала, която 
оценява наличието или липсата на правна рамка, политики или практика 
– напълно липсваща (под 25 точки), частично подкрепяща (под 50 точки), 
умерено подкрепяща (под 75 точки) и силно подкрепяща (до 100 точки).

Основните резултати от анализа демонстрират, че подчертаните различия 
между страните продължават – още първият доклад по NIEM за 2017 г. 
(Улфхард и др., 2019) показва значителните различия между интеграционната 
подкрепа за ЛПМЗ, която изследваните страни предлагат. Данните от 2021 
г. потвърждават изводите от 2017 г. Въпреки европейските усилия, вкл. 
подкрепени с финансови инструменти, страните в ЕС все още са разделени 
от дълбоки различия по отношение на интеграцията на ЛПМЗ. В контекста на 
кризата с украинските бежанци от февруари 2022 г. става ясно, че страните, 
които приемат най-много лица от Украйна, са най-малко подготвени за това. 
Това подчертава необходимостта от общоевропейски усилия за развитие на 
интеграцията във всички страни членки. 

Вторият важен извод от Оценка 2 на NIEM е, че сред 14-те страни, участващи 
в изследването, се наблюдава стагнация в областта на интеграцията на 



бежанци. Въпреки че се наблюдават положителни и отрицателни промени в 
отделни държави и направления, като цяло те не водят до значителна промяна 
на ситуацията в нито една от изследваните стъпки. Нещо повече, данните 
показват, че малките стъпки напред са компенсирани от малки отстъпления и 
като цяло общият брой точки остава почти същият. В сравнение с 2019 г. през 
2021 г. България напр. прави малка крачка назад с 0.9 пункта.

Общите резултати показват, че 9 държави се оценяват като „умерено 
подкрепящи“, но нито една не достига до ниво „напълно подкрепяща“. 
България и още 4 страни от Източна Европа – Гърция, Румъния, Полша и Унгария 
– попадат в скалата „частично подкрепящи“ с 32.8–39.5 точки. България се 
оценява с 37.1 точки. След нея са единствено Полша и Унгария със съответно 
36.9 и 32.8 точки. 

Страните постигат най-добри резултати в стъпка Създаване на правна 
интеграция. Основната причина за това е прилагане на правото на ЕС. При 
тази стъпка всички 14 страни от изследването се намират в скалата „умерено 
подкрепящи“ с над 50 точки, а 5 от тях – в скалата „силно подкрепящи“. 
Последните 4 държави по този показател с под 60 пункта са от Централна и 
Източна Европа – Унгария, Румъния, България и Гърция. България се класира 
предпоследна с 55.8 точки, а след нея е само Гърция с 54.4 точки.

Стъпка Изграждане на рамката на политиките до голяма степен показва 
ясната воля на държавите законите и правата да не останат само „на хартия“, 
а да бъдат намерени работещи механизми, за да може бежанците реално да 
се възползват от тях. В тази стъпка страните са разделени на две – 7 от тях са 
„умерено подкрепящи“, а останалите 7 са „частично подкрепящи“. Страните от 
Централна и Източна Европа отново се представят като цяло най-лошо – под 
40 пункта бележат съответно Румъния, България, Полша, Унгария и Гърция. 
Като цяло общо 14-те страни се представят с повече от 20 пункта (20.94) по-
лошо в политиките, отколкото в правната рамка. Това ясно показва, че добрите 
закони не са достатъчна гаранция за ефективна подкрепа на бежанците.

В известен смисъл резултатите от стъпка Изпълнение и сътрудничество са 
най-показателните. Те онагледяват до каква степен страните подхождат 
сериозно към интеграцията на бежанците, разбират техните специфични 
нужди и предлагат механизми за работещи решения. Резултатите показват, 
че само 3 страни са „умерено подкрепящи“, други 5 се намират в скалата 
„умерено подкрепящи“, а цели 6 – в скалата с „напълно липсваща“ подкрепа. 
Това са Латвия, Словения, Румъния, България, Унгария и Полша, като Унгария и 
Полша имат 0 точки. България отчита едва 9.4 точки.

Проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) се 
изпълнява от Мулти култи колектив и Български съвет за бежанци и мигранти 
в партньорство с ВКБООН и се съфинансира от Европейския съюз по Фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“. 
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Използвани съкращения
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Въведение и основни резултати

1.1.   Въведение

1.

Това е третият български мониторингов доклад по проект Национален 
механизъм за оценка на интеграцията (NIEM). Той цели да предостави 
задълбочени данни относно качеството на правната рамка и политиките в 
подкрепа на дългосрочната интеграция на лицата, получили международна 
закрила (ЛПМЗ) в България, както и да разгледа тяхното изпълнение. 
Специален фокус е поставен именно върху изпълнението и резултатите от 
интеграционните усилия на страните, тъй като в редица европейски държави, 
където интеграционните системи все още не са достатъчно развити, се 
наблюдава съществуването на закони и политики само „на хартия“ без обаче 
да се обезпечи тяхното реално прилагане и съответно без те да постигат 
целите си и да носят реална полза за обществото и своята целева група1. В 
допълнение изследването подчертава взаимодействието между различните 
заинтересовани страни, тъй като интеграцията е комплексен процес, който 
изисква усилия както от политиците на национално и местно ниво, така 
и от приемащо общество, вкл. от неправителствени организации (НПО), 
университети, училища, читалища, компании, спортни клубове и др. За да се 
осъществи такова взаимодействие обаче, е необходимо да бъдат разработени 
ефективни механизми, които да позволяват и насърчат това. 

Данните от изследването NIEM могат да послужат на правителството, 
местните власти, международните организации, гражданското общество 
и други заинтересовани страни, които да направят обективен преглед на 
системата за интеграция, който се основава на доказателства, да анализират 
проблемните области и да предприемат мерки, за да я подобрят в полза 

1 Пример за това е позицията на България в Индекса на политиката за интеграция на мигранти 
MIPEX 2020, който обхваща гражданите на трети страни (не лица с международна закрила), където 
страната е поставена в групата „равенство на хартия“ – https://www.mipex.eu/bulgaria

https://www.mipex.eu/bulgaria
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на реалната интеграция на лицата. С помощта на конкретни индикатори 
в едно или повече направления дори могат да се създадат „пътни карти“, 
които да служат за бъдещи реформи и подобрения. Една от целите на NIEM 
е да насърчи диалога, основан на данни, между заинтересованите страни в 
търсене на позитивни решения за бежанците, които живеят в България, за да 
се предотврати тяхната социална изолация, лоши резултати при интеграцията 
и ниски нива на приемане от страна на местното общество, но най-вече за да 
им се даде възможност да реализират пълния си човешки потенциал и така да 
допринесат за развитието на страната, в която живеят.

Настоящият доклад обхваща периода 1 април 2019 – 31 март 2021 г. 
Използвайки една и съща методология от 2017 г. насам, той прави сравнения 
във времето, за да покаже как определени промени на правната рамка и 
политиките в областта на интеграцията на бежанци са се отразили на тяхното 
изпълнение. 

Изследването се провежда в сравнителен план, като България е само една 
от 14 държави от ЕС, които участват в проучването и използват същата 
методология, за да оценят своите национални системи за интеграция. Това 
позволява страните да се учат една от друга и да споделят своя опит и добри 
практики, най-вече с оглед на постигнатите резултати. Страните, включени 
в изследването, са България, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, 
Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Франция, Чехия, Швеция. 

След Базовия национален доклад по NIEM, който се основава на данни от 2017 
г. (Иванова, 2017), и Първия национален доклад по NIEM, който се основава 
на данни от 2019 г. (Иванова, 2019), Вторият национален доклад по NIEM 
очертава ситуацията към 2021 г. и анализира основните тенденции както на 
национално, така и на европейско ниво. Първата част на доклада представя 
основните резултати от изследването, сравнителен анализ на промените в 
периода 2019–2021 г. и прави преглед на въздействието на пандемията от 
COVID-19 върху интеграцията на бежанците. Втората част включва 12 глави, 
които разглеждат резултатите по различните направления. Всяка глава:
 Прави преглед на развитието на България в посочения период;
 Очертава основните предизвикателства пред ЛПМЗ в България;

Представя основните данни и развития в периода и на базата на 
методологията присъжда конкретен брой точки на всяка страна;
Разглежда основните промени в периода и по този начин очертава 
динамиката на правната рамка, политиките за интеграция и тяхното 
прилагане;

 Споделя добри европейски практики от различни страни2. 

2 Всички подглави за Добри европейски практики в 12-те направления цитират директно доклад 
„Европейска оценка на интеграцията на бежанците: Сравнителен анализ на Националния 
механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: Изчерпателен доклад“ на 
Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegration.eu/pl/pub/the-eu-
ropean-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109

http://www.forintegration.eu/pl/pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109
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Сравнението между отделните страни е в 12 направления, разделени в 4 
основни групи – общи условия, правни, социално-икономически и социално-
културни аспекти на интеграцията:
 Включване на интеграцията в общите политики
 Пребиваване
 Събиране на семейство
 Достъп до гражданство
 Жилищно настаняване
 Трудова заетост

Професионално обучение и образование с насоченост към трудова 
заетост

 Здравеопазване
 Обществено осигуряване
 Образование
 Изучаване на езика и социална ориентация 
 Изграждане на мостове

Методологията на изследването се базира на над 160 индикатора3, които дават 
различен брой точки и се сумират за получаване на общия брой точки на всяка 
страна. В допълнение се разглежда и междуведомственото сътрудничество и 
това между правителството и НПО, както и усилията за приобщаване и участие 
на приемащото общество. 

Докладът разглежда всички лица в системата на убежището – търсещите 
закрила, лицата със статут на бежанец, лицата със субсидиарна закрила4, 
презаселените лица и лицата с временна закрила. 

Специално внимание е обърнато и на отражението на началния етап на 
интеграция върху дългосрочната интеграция. Приема се, че продължителността 
на процедурата за международна закрила, както и идентифицирането на 
уязвими лица и съответно – осигуряването на специални условия на прием 
за тях, оказват значително въздействие върху потенциала им за успешна 
интеграция на следващ етап. 

3 Приложение 1: Индикатори NIEM
4 В България това са лицата с хуманитарен статут по ч. 9, Закон за убежището и бежанците – 

https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
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Методологията на доклада е изготвена от Групата за миграционни политики 
(MPG) в Брюксел, стъпвайки на новаторския труд на експертите от България, 
Полша, Румъния, Словакия по проекта на ВКБООН „Интеграцията на бежанците. 
Капацитет и оценка“ (Бюркин и др., 2013). На базата на този проект се ражда 
и NIEM, който от 2016 г. досега публикува 3 сравнителни доклада – Базов 
през 2017 г. (Улфхард и др., 2019), Оценка 1 (обхваща периода 2017–2019 г.) 
(Улфхард и др., 2020) и Оценка 2 (обхващаща периода 2019–2021 г.) (Улфхард 
и др., 2022). 

Методологията на NIEM включва качествени и количествени методи. В 
основата си тя се състои от комплексна система от над 160 индикатора5, 
която остойностява оценката на всяка държава в 12 отделни направления на 
интеграцията на ЛПМЗ, така че да позволи обективно измерване, сравнение, 
проследяване на прогреса и др. Използваните методи включват: кабинетно 
проучване на статистически данни, документи, изследвания, анализи и др., 
полу-структурирани интервюта с експерти и практици (вкл. учители, адвокати, 
социални работници), експертни фокус групи, интервюта и фокус групи с лица, 
търсещи и получили международна закрила, и др. 

Направления

За да гарантира всеобхватност на анализа, изследователският фокус се насочва 
към 12 основни направления, групирани в 4 области. Всички те са оценени с 
над 10 индикатора всеки. Те са групирани в няколко  измерения – статистика, 
правна рамка, политики, оценка, администрация, финанси и др.:

1. Общи условия 
    –  Включване на интеграцията в общите политики 

2. Правна интеграция 
    –  Пребиваване 
    –  Събиране на семейство 
    –  Гражданство 

3. Социално-икономическа интеграция 
    –  Жилищно настаняване 
    –  Трудова заетост 
    –  Професионално обучение и образование с насоченост към заетост  
    –  Здравеопазване 
    –  Обществено осигуряване 

1.2.   Методология

5 Вж. Приложение 1: Индикатори NIEM
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4. Социално-културна интеграция 
      Образование 
      Изучаване на езика и социална ориентация 
      Изграждане на мостове 

Важно е да се подчертае, че въпреки че за някои измерения липсват данни 
(напр. какви финансови средства са вложени в конкретно направление), 
инструментът позволява в бъдеще и този аспект да бъде подробно измерен 
и анализиран. 

Стъпки

Методологията на доклада въвежда допълнителна призма, през която 
разглежда интеграцията – три отделни стъпки, които се фокусират съответно 
върху:
 1. Създаване на правната рамка;
 2. Изграждане на рамката на политиките;
 3. Изпълнение и сътрудничество.

Това разграничение дава допълнителни възможности за анализ на въпроса 
дали дадени закони или политики освен че съществуват, са създадени така, 
че да позволяват ефективно прилагане и съответно дали водят до конкретни 
позитивни резултати за крайните бенефициенти и обществото като цяло. 

Точкуване

Точкуването по различните индикатори и направления става на базата на 
стандартизиран въпросник и оценяване чрез точкова система. Този подход 
позволява максимална обективност и сравнение между страните, основано 
на конкретно измерими данни и факти. Повечето индикатори имат няколко 
алтернативни отговора, които носят съответен брой точки – от 0 до 100 в 
зависимост от това колко благоприятни са. Максималният брой точки е 100. 
За да се присъдят точки (за даден индикатор) и впоследствие да се обобщят 
(за дадено направление), се използват обикновени средни стойности. За 
останалите анализирани индикатори (при които най-често се изискват 
абсолютни цифри или проценти) са разработени допълнителни правила за 
точкуване. На официалния сайт на проект NIEM са представени конкретни 
правила за точкуването по всеки индикатор, заедно с пълния въпросник6. 

6 Вж. официалния сайт на проект NIEM – h�p://www.forintegra�on.eu/

http://www.forintegration.eu/
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За да бъдат оценени тези точки, са определени 4 широки гами в скала, която 
оценява наличието или липсата на правна рамка, политики или практика 
– напълно липсваща (под 25 точки), частично подкрепяща (под 50 точки), 
умерено подкрепяща (под 75 точки) и силно подкрепяща (до 100 точки).

Целева група

Методологията разграничава и различните подгрупи лица, получили 
международа закрила – лица със статут на бежанец, лица със субсидиарна 
закрила (хуманитарен статут в България7), лица, търсещи закрила, презаселени 
бежанци, както и такива с предоставена временна закрила8. Това позволява 
прецизен анализ на възможностите и пречките пред всяка подгрупа за 
пълноценна и всеобхватна интеграция.

Проучването през 2021 г. обхваща 14 страни от европейския Север, Юг, Изток 
и Запад – България, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, 
Полша, Румъния, Словения, Унгария, Франция, Чехия, Швеция. Всички те, 
от една страна, са задължени да спазват европейското право в областта на 
убежището и миграция, а от друга страна, имат значителна автономност, що 
се отнася до реализиране на техните национални интеграционни политики, 
насочени както към бежанци, така и към всички мигранти. Тоест резултатите 
им са на база преплитането на европейското и националното право. 

Участващите държави могат да бъдат категоризирани в 4 основни типа:
Нидерландия, Франция, Швеция – страни в Северна и Западна 
Европа, в които има дългогодишна традиция за прием на бежанци. 
Като цяло политиките за закрила и рамките за интеграция са добре 
установени, като се основават на виждането за дългосрочна интеграция 
и са вкоренени в традициите на вътрешните политики в сферата на 
миграцията. По отношение на бежанските потоци в разглеждания 
период (2019–2021 г.) тези държави членки се характеризират 
предимно като крайна дестинация.

Напълно 
липсваща

0–24.9 25–49.9 50–74.9 75–100

Частично 
подкрепяща

Умерено 
подкрепяща

Силно 
подкрепяща

7 

8 В периода 2019–2021 г., обхванат от проучването, Директива 2001/55/ЕО за временна закрила все още не е 
активирана

1.3.   Териториален обхват

Чл. 9, Закон за убежището и бежанците - h�ps://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 

https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
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Гърция, Италия, Испания – страни в Южна Европа, които са по-нови 
като дестинация за лица, търсещи международна закрила, но които 
запазват и характера си на транзитни страни. Рамките на политиките 
за убежище и интеграция отбелязват по-всеобхватно развитие през 
последните десетилетия. През периода 2019–2021 г. тези страни се 
озовават най-вече на първа линия по отношение на лицата, пристигащи 
на територията на ЕС.
Латвия, Литва, Полша, Чехия – страни в Централна и Източна Европа с 
доста нови системи за закрила, приети във връзка с присъединяването 
им към ЕС, и с по-слаби традиции по отношение на дългосрочната 
интеграция. За развитието на политиките често са ползвани 
разпоредбите от правото на ЕС, както и подкрепата от ЕС. В тези страни, 
които често нито са страни на крайна дестинация, нито са транзитни, 
бройките на търсещите закрила и ЛПМЗ през периода 2019–2021 г. са 
малки.
България, Словения, Унгария, Чехия – страни в Централна и Източна 
Европа, които споделят повечето характеристики с другите оценявани 
страни от региона. Някои от тях се различават по това, че през последните 
години са изложени на съществени движения на лица, търсещи закрила 
в ЕС, което води до затруднения за системите им за прием. Въпреки това 
в тези страни бройките на лицата, получили международна закрила, са 
се запазили сравнително малки през периода 2019–2021 г.

Участието на тези 14 държави позволява да се направи едно сравнително 
широко съпоставяне между по-стари и по-нови членки на ЕС, между т.нар. 
„транзитни страни“ и „страни на дестинация“, между по-силно и по-слабо 
развити демокрации, между по-силно и по-слабо развити икономики и т.н. 
Макар че подобен анализ не е цел на настоящия доклад, надяваме се данните 
да се ползват за бъдещи анализи, вкл. в сферата на правото, политологията, 
социологията и др. 

Проучването по NIEM приема, че интеграцията е ангажимент на държавата, 
а НПО и фондовете на Европейския съюз (ЕС) имат подкрепяща роля. 
Затова то оценява изцяло дейностите, финансирани от държавния 
бюджет. Практиките на НПО (вкл. с европейско, международно или частно 
финансиране) са включени в каретата за „добри практики“, но не са оценени. 

Докладът за 2021 г. е актуален към 31 март 2021 г., 2 г. след крайната дата на 
предходната Оценка 1. Където има настъпили промени след тази дата, те са 
отбелязани в текста като ново развитие, но не са оценени. 

За първи път от началото на проекта на базата на интервюта с ЛПМЗ се 
прави оценка на индикаторите за резултати, включени в инструмента. 

1.4.   Основни резултати за 2021 г.
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Националните изследователи от 14-те страни полагат специални усилия да 
съберат и валидират всички 12 индикатора в 8 направления, свързани със 
ситуацията и условията на живот на ЛПМЗ в контекста на правната рамка и 
политиките, при които се осъществява интеграцията им. Целта е да се покаже 
дали обхванатите лица са малко (0–20% ), известен брой (21–40 %), около 
половината (41–60 %), повечето (61–80 %) или почти всички (81–100 %). 

Още един специален фокус, който докладът от 2021 г. поставя, е върху 
пандемията от COVID-19 и нейното въздействие върху интеграцията на 
лицата през призмата на различните направления. 

Основни изводи за 2021 г. 

1. Подчертаните различия между страните продължават – още първият 
доклад по NIEM за 2017 г. (Улфхард и др., 2019) подчертава значителните 
различия между интеграционната подкрепа за ЛПМЗ, която изследваните 
страни предлагат. Данните от 2021 г. потвърждават изводите от 2017 г. Въпреки 
европейските усилия, вкл. подкрепени с финансови инструменти, страните в 
ЕС все още са разделени от дълбоки различия по отношение на интеграцията 
на ЛПМЗ. За всички 12 направления средната разлика между страните с най-
високи и най-ниски резултати е 59.4 пункта по скалата 0–100. Най-големият 
марж от 92.7 пункта се наблюдава при изучаване на езика – това е разликата 
между страната с най-висок и тази с най-нисък резултат. Най-малкият марж пък 
е 37.8 пункта, който се отнася за събирането на семейство. Тази тенденция се 
наблюдава при всички 3 оценени стъпки – по отношение на правната рамка, 
политиките и прилагането им. 

При цялостното обобщение на трите стъпки (т.нар. Общи резултати) 
се наблюдават сериозни различия между страните. Девет държави се 
позиционират в скалата „умерено подкрепящи“, но нито една не достига до 
„напълно подкрепяща“. Най-близо до това е Швеция със 72.5 точки. България. 
Още 4 страни от Източна Европа – Гърция, Румъния, Полша и Унгария – попадат 
в скалата „частично подкрепящи“ с 32.8–39.5 точки. В общата класация с 
всички 14 страни членки България заема трето място от долу нагоре с 37.1 
пункта, като след нея са само Полша и Унгария – две страни, печално известни 
с изключително силния си анти-бежанския сантимент, особено в периода 
след Европейската мигрантска криза от 2015 г. Те отбелязват съответно 36.9 и 
32.8 пункта. 

В контекста на кризата с украинските бежанци от февруари 2022 г. става ясно, че 
страните, които приемат най-много лица от Украйна, са най-малко подготвени 
за това. Това подчертава необходимостта от общоевропейски усилия за 
развитие на интеграцията във всички страни членки. В тази връзка екипът на 
MPG публикува специален доклад, използващ данните от индикаторите на 
NIEM за анализ за приема и интеграцията на лица от Украйна (Улфхард, 2022). 
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Общи резултати
Швеция

Франция
Литва

Испания
Чехия

Италия
Нидерландия

Латвия
Словения

Гърция
Румъния
България

Полша
Унгария

 72,5 
 67,5 
 62,6 
 61,4 
 58,5 
 52,9 
 52,6 
 50,7 
 50,1 
 39,5 
 38,5 
 37,1 
 36,9 
 32,8 

средно за точките по всички индикатори по страни

Напълно 
липсваща

0–24.9 25–49.9 50–74.9 75–100

Частично 
подкрепяща

Умерено 
подкрепяща

Силно 
подкрепяща

Методологията на NIEM е разработена така, че да позволява един 
допълнителен, още по-задълбочен анализ на тези резултати и внимателно 
изследване на трите стъпки – правна рамка, политики и прилагане. 

Стъпка: Създаване на правната рамка

Тази стъпка е свързана с градивните елементи на цялостния подход към 
интеграцията на ЛПМЗ – правните стандарти, които следва да се съблюдават 
във всяка държава. В отделните направления стъпката включва индикатори 
за:
 Видове и срок на разрешенията за пребиваване;

Условия за получаване на дългосрочно пребиваване, събиране на 
семейство и гражданство; 
Достъп до права, услуги,  обезщетения/помощи и други права в 
различните области/направления на политиките. 

Това е стъпката, в която като цяло страните постигат най-добри резултати. 
Основна причина за това е общата правна рамка на ЕС в областта на убежището, 
която урежда задължителни изисквания за пребиваване, събиране на 
семейство и равен достъп до ключови права като достъп до образование, 
трудова заетост, здравеопазване или обществено осигуряване. При тази 
стъпка всички 14 страни от изследването се намират в скалата „умерено 
подкрепящи“ с над 50 точки, а 5 от тях – в скалата „силно подкрепящи“ – това 
са Швеция, Испания, Чехия, Литва и Франция. Впечатление прави, че в тази 
група попадат страни от европейския Север, Юг, Изток и Запад. Последните 4 
държави по този показател с под 60 пункта са от Централна и Източна Европа 
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– Унгария, Румъния, България и Гърция. България се класира предпоследна с 
55.8 точки, а след нея е само Гърция с 54.4 точки. 

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Тази стъпка е свързана с политиките, правилата и механизмите, които една 
страна следва да въведе в подкрепа на интеграцията на ЛПМЗ. В отделните 
направления стъпката включва индикатори за:
 Наличност, обхват и продължителност на целеви разпоредби и услуги;

Разпоредби за групи със специални нужди и критерии за предоставянето 
на стоки и услуги, които са основани на нуждите;

 Отсъствие на административни бариери;
Такси за дългосрочно пребиваване, събиране на семейство и 
гражданство; 
Повишаване на осведомеността/предоставяне на информация на 
заинтересованите страни и ЛПМЗ.

До голяма степен тази стъпка показва ясната воля на държавите законите 
и правата да не останат само „на хартия“, а да бъдат намерени работещи 
механизми, за да може бежанците реално да се възползват от тях. За да 
се постигне ефективна интеграция, необходимо е страните да осигурят 
безпрепятствен достъп до публични услуги, както и да гарантират целеви 
политики и услуги, където това е необходимо. В тази стъпка страните са 
разделени на две – 7 от тях са „умерено подкрепящи“, като Швеция отново 
е на първо място със 74.4 точки, а останалите 7 са „частично подкрепящи“. 
Страните от Централна и Източна Европа отново се представят като цяло най-

Стъпка: Създаване на правната рамка
Швеция
Испания

Чехия
Литва

Франция
Нидерландия

Италия
Полша

Словения
Латвия

Унгария
Румъния
България

Гърция

84,3
82,6
80,6
78,0
76,5
73,9
73,0
69,9
64,3
64,2
58,4
57,7
55,8
54,4

средно за точките по всички индикатори по страни

Напълно 
липсваща

0–24.9 25–49.9 50–74.9 75–100

Частично 
подкрепяща

Умерено 
подкрепяща

Силно 
подкрепяща
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лошо – под 40 пункта имат съответно Румъния, България, Полша, Унгария и 
Гърция. 

При тази стъпка впечатление прави, че като цяло всички страни получават 
значително по-малко точки в сравнение със стъпката за правната рамка. Като 
цяло общо 14-те страни се представят с повече от 20 пункта (20.94) по-лошо в 
политиките, отколкото в правната рамка. Това ясно показва, че добрите закони 
не са достатъчна гаранция за ефективна подкрепа на бежанците. 

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Тази стъпка обхваща прилагането на законите и политиките от предишните 
две стъпки и включва цялостен подход за интеграция на бежанците, свързан 
с усилията за развитие, координация и постигането на решения и действия 
в сътрудничество с правителството, заинтересованите страни и обществото. 
Това означава цялостна стратегия, сътрудничество в самото правителство и 
между него и социалните партньори, насърчаване на участието и признаване, 
че интеграцията е двустранен процес, който изисква усилия и от страна 
на приемащото общество. В отделните направления стъпката включва 
индикатори за:

Съществуване и изпълнение на всеобхватна политика/стратегия за 
интеграция на бежанците;

 Включване на интеграцията във всички относими области на политиките;
Координация на различни нива и в различни сектори с местните и 
регионалните власти, социалните партньори и гражданското общество;
Признаване на интеграцията като двустранен процес и подкрепа за 

Стъпка: Изграждане на 
рамката на политиките

Швеция
Франция

Словения
Испания

Чехия
Латвия

Литва
Италия

Нидерландия
Румъния
България

Полша
Унгария
Гърция

74,4
61,5
58,2
56,5
54,6
52,9
51,9
48,9
47,5
37,6
37,4
35,7
34,1
29,2

средно за точките по всички индикатори по страни

Напълно 
липсваща

0–24.9 25–49.9 50–74.9 75–100

Частично 
подкрепяща

Умерено 
подкрепяща

Силно 
подкрепяща
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активна роля на приемащото общество; 
Насърчаване на участието на ЛПМЗ в обществото и разработването на 
политики за интеграция.

В известен смисъл резултатите от тази стъпка са най-показателните. Те 
онагледяват до каква степен страните подхождат сериозно към интеграцията 
на бежанците, разбират техните специфични нужди и предлагат механизми за 
работещи решения. В тази стъпка се включват дългосрочни програми, трайно 
приемане на политики с отразена в тях интеграция, ефективно сътрудничество 
между отделните нива в правителството и между правителството и 
гражданското общество, улесняване на сътрудничеството и инвестиция в 
капацитета на приемащото общество да приобщи новодошлите. Резултатите 
показват, че само 3 страни са „умерено подкрепящи“ – това са Франция, 
Швеция и Литва, като най-високите резултатите са едва 56.4 и 56 пункта, което 
е сериозно отстъпление спрямо предишните две стъпки, свързани с правната 
рамка и политиките, където най-високите резултати бяха съответно 84.3 и 
74.4. Пет други страни се намират в скалата „умерено подкрепящи“, а цели 6 – 
в скалата с „напълно липсваща“ подкрепа. Това са Латвия, Словения, Румъния, 
България, Унгария и Полша, като Унгария и Полша имат нула точки. България 
също се представя много слабо със само 9.4 точки. Като цяло данните ясно 
показват, че всички страни срещат най-много предизвикателства в тази стъпка. 
Обикновените средни стойности демонстрират, че в тази стъпка 14-те страни 
имат среден резултат от 29.54 пункта на фона на 69.54 при правната рамка и 
48.6 при политиките, или разлика, достигаща 40 точки, което е изключително 
сериозен спад в подкрепата на интеграцията на бежанци на практика. 

Стъпка: Изпълнение и 
сътрудничество
Франция
Швеция

Литва
Нидерландия

Италия
Испания

Чехия
Гърция
Латвия

Словения
Румъния
България

Унгария
Полша

56,4
56,0
51,0
40,9
38,1
34,5
33,5
30,9
24,8
24,3
13,8
9,4
0,0
0,0

средно за точките по всички индикатори по страни

Напълно 
липсваща

0–24.9 25–49.9 50–74.9 75–100

Частично 
подкрепяща

Умерено 
подкрепяща

Силно 
подкрепяща
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Вторият важен извод от Оценка 2 на NIEM е, че сред 14-те страни, участващи 
в изследването, се наблюдава стагнация. Въпреки че има положителни и 
отрицателни промени в отделни държави и направления, като цяло те не водят 
до значителна промяна на ситуацията в нито една от изследваните стъпки. 
Нещо повече, данните показват, че малките стъпки напред са компенсирани 
с малки отстъпления и като цяло общият брой точки остава почти същият. 
Причините за това могат да се търсят в намаления брой търсещи закрила в 
сравнение с периода около 2015 г. и като цяло преместването на дневния ред 
на национално и европейско ниво към други значими теми. 

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Стагнация на цялостното развитие на интеграцията в периода 2019 –2021 г.
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Що се отнася до промяната по държави, и позитивните, и негативните промени 
  .йотсаз отак иледерпо ес ад ежом овонто отеок ,аткнуп 7.3 онламискам ас

Детайлните резултати на всяка една страна са включени в пълния доклад 
(Улфхард и др., 2022). 

Тези резултати следва да се разглеждат в контекста на пандемията от COVID-19 
и нейното въздействие върху бежанците. Ефектите от кризата са специален 
акцент в този доклад и са разгледани по-подробно по-долу. Все пак най-
позитивна промяна има в Гърция, а най-негативна – в Румъния. В сравнение с 
2019 г. България прави малка крачка назад с 0.9 пункта. 

Обща промяна от 2019 до 2021 г. по държави

Гърция    3.7
Франция   2.3
Латвия  
Литва  
Нидерландия
Чехия  
Швеция 
Италия   0
Полша   -0.4
България   -0.9
Испания   -1.2
Унгария   -1.9
Словения   -1.9
Румъния   -3.7

По-внимателен поглед към България също показва застой в развитието 
на политиките. Най-значимите подобрения и влошаване на конкретни 
направления са свързани с приемането на новата Национална стратегия по 
миграция на Република България 2021–2025. От една страна, предишната 
Стратегия включваше годишни национални планове за интеграцията на 
бежанци с конкретни мерки. В новата Стратегия терминът „интеграция“ не 
присъства в заглавието, а главата, посветена на интеграцията, е твърде кратка 
и обща и най-важното – тя не включва конкретни ангажименти за интеграцията 
на ЛПМЗ. От друга страна, новата Стратегия очаква приемащото общество да 
бъде активно въвлечено в интеграционния процес на всички граждани на трети 
страни (вкл. бежанци). Документът отбелязва: „Интеграцията на мигрантите 
е предпоставка за стабилен икономически растеж, но само в условията на 
социалното единство и ползотворен мултикултурен диалог в обществото. Това 
се постига само при активно участие в процесите на интеграция и от двете 
страни в процеса – законните мигранти и приемното общество.“ 

  2.3
  0.6
  0.6
  0.6
  0.4

0
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Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Изучаване на езика и социална ориентация

Изучаване на езика и социална ориентация

Изграждане на мостове 

2019 - признати бежанци и лица със субсидиарна закрила

2019 - лица със субсидиарна закрила

2019 - лица със субсидиарна закрила

2019 - признати бежанци

2019 - признати бежанци
2021 - признати бежанци и лица със субсидиарна закрила

2021 - лица със субсидиарна закрила

2021 - лица със субсидиарна закрила

2021 - признати бежанци

2021 - признати бежанци

Общи резултати

Общи резултати

Пребиваване

Пребиваване

Събиране на семейство

Събиране на семейство

Здравеопазване

Здравеопазване

Образование

Образование

Обществено осигуряване

Обществено осигуряване

Гражданство 

Гражданство 

Жилищно настаняване

Жилищно настаняване

Трудова заетост

Трудова заетост

Въздействие на приема върху интеграцията 

Въздействие на приема върху интеграцията 

Професионално обучение и образование с насоченост към заетост

Професионално обучение и образование с насоченост към заетост

1 индикатор 

1 индикатор 

10 индикатор 

1 индикатор 

5 индикатора

2 индикатора

16 индикатора

2 индикатора

2 индикатора

 3 индикатора

8 индикатора

5 индикатора

6 индикатора

1 индикатор

6 индикатора

2 индикатора

7 индикатора

2 индикатора

5 индикатора

2 индикатора

5 индикатора

2 индикатора

3 индикатора
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Общи резултати

Образование 

Изграждане на мостове 

Изучаване на езика и социална ориентация 

2019

2019

2021

2021

Общи резултати

Включване на интеграцията в общите политики 

Пребиваване 

Професионално обучение и образование с насоченост към заетост 

Обществено осигуряване 

Здравеопазване 

Събиране на семейство  

Гражданство 

Жилищно настаняване 

Въздействие на приема върху интеграцията 

Трудова заетост 

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Изграждане на мостове 

Общи резултати

Здравеопазване

Образование

Обществено осигуряване

Жилищно настаняване

Трудова заетост

Включване на интеграцията в общите политики

Професионално обучение и образование с насоченост към заетост

1 индикатор 

1 индикатор 

2 индикатора

2 индикатора

8 индикатора

6 индикатора

5 индикатора

5 индикатора
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Редица изследвания показват, че пандемията от COVID-19, започнала през март 
2020 г., засяга несъразмерно тежко мигрантите и бежанците в цяла Европа. 
Уязвимостта на ЛПМЗ, които традиционно се сблъскват с редица трудности 
при своята интеграция и изграждане на нов живот, се изостря в ситуацията на 
COVID-19 и свързаните мерки и ограничения. Данните от Оценка 2 на NIEM, 
особено експертните интервюта и интервютата с бежанци, ясно демонстрират, 
че страните, които традиционно се справят по-добре с интеграцията, са 
отговорили по-успешно на предизвикателствата от пандемията в сравнение 
със страните, които традиционно показват по-ниски резултати. 

Достъп до закрила и правна интеграция

Като цяло статистическите данни за първото полугодие на 2020 г. показват 
значителен спад в броя на търсещите закрила лица във всички 14 страни 
по NIEM поради затварянето на граници и ограниченията, свързани с 
придвижването. В България се наблюдава същата тенденция – за първото 
тримесечие на 2020 г. броят на търсещите закрила лица е само 185. Той 
нараства до 390 до края на второто тримесечие. От юли нататък броят на 
търсещите закрила започва да се увеличава значително и до края на 2020 г. 
достига до 3525, което представлява 64 % увеличение спрямо 2019 г., когато 
търсещите закрила са само 2152 . В първото полугодие производствата 
за международна закрила са сериозно засегнати в почти всички страни по 
NIEM. В България Законът за мерките и действията по време на извънредното 
положение прекратява всички отворени административни производства за 
срока на извънредното положение, вкл. тези, които касаят търсещите закрила 
и бежанците . В България, Гърция, Италия, Полша и Румъния е затруднен 
достъпът до приемателни центрове (вкл. на експерти от НПО, социални 
работници, преводачи, адвокати, психолози и др.). Други страни като Италия 
и Латвия отбелязват, че поради невъзможност да се премине към обичайния 
преход към интеграция, на новополучилите закрила лица се налага да 
останат в приемателните центрове, което излага здравето им на риск поради 
струпването на повече хора. Схемите за презаселване са спрени вкл. в 
България. Това се случва дори в Швеция, която като цяло е най-малко засегната 
от ограниченията, свързани с пандемията поради специалната политика на 
правителството, която изключва т.нар. локдаун и други ограничителни мерки. 

Пребиваване и гражданство

Въпреки, че повечето от 14-те страни по NIEM удължават валидността на 
разрешенията за пребиваване, чийто срок изтича по време на локдауна, 
за бежанците има негативни последици, вкл. значителни забавяния 
в административните служби, които обработват молби за издаване и 
подновяване на разрешения за пребиваване и натурализация. В България 

1.5.   Въздействие на пандемията от COVID-19 за интеграцията на бежанци 
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властите обявяват удължаването на срока на документи, които изтичат в 
периода на извънредното положение (напр. лични карти, паспорти, шофьорски 
книжки), но само за чужденци с дългосрочно пребиваване, членове на 
семейства на български граждани и членове на семейства на европейски 
граждани. За ЛПМЗ не са предвидени кореспондиращи разпоредби, което ги 
поставя в правен вакуум. Въпреки това, експерти отбелязват, че правото се 
прилага по аналогия и за ЛПМЗ. Изследването в България не идентифицира 
проблеми с изтекли документи на ЛПМЗ.

Събиране на семейство

Събирането на семейство е едно от направленията, които са най-силно 
засегнати от COVID-19 поради реалното замразяване на процедурите, 
издаването на визи и удължаване на административните процедури в повечето 
страни. Това представлява сериозно нарушение на правото на семеен живот и 
се отразява негативно на менталното здраве на лицата.

Включване на интеграцията в общите политики

Формажорна ситуация като пандемията сама по себе си подчертава 
необходимостта интеграцията да бъде включена в общите държавни политики, 
за да гарантира непрекъснатост на процеса при подобни извънредни случаи. 
В Латвия ситуацията с COVID-19 дори става причина за забавяне на самото 
приемане на нови стратегии, които засягат включването на политиките за 
интеграция в общите политики. 

Жилищно настаняване

Бежанците в ЕС традиционно се сблъскват с редица предизвикателства 
що се отнася до жилищното настаняване, вкл. недостатъчна жилищна 
подкрепа, затруднен достъп, дискриминация, по-високи наеми и депозити 
в сравнение с тези за местните общности и др. Освен че изостря тези 
проблеми, проучването показва, че по време на пандемията значителен брой 
ЛПМЗ срещат и икономически затруднения, което допълнително ги постави 
в риск от бездомност поради трудности за изплащане на наема. Затова 
редица европейски страни като България, Франция, Латвия и др. предлагат 
краткосрочни кризисни жилищни мерки. В България Държавната агенция за 
бежанците (ДАБ) разрешава на лицата, търсещи закрила, които по свое желание 
са напуснали регистрационно-приемателните центрове (РПЦ), да се върнат 
временно там, като така се минимизира рискът от бездомност. По изключение 
и при идентифицирана уязвимост при получаване на международна закрила 
на лицата се предоставя възможност за по-дълъг (от 14 дни) период за 
оставане в РПЦ до получаването на документите за самоличност. На лицата 
включително е осигурена и храна за времето на престоя. Получилите закрила 
лица обаче срещат допълнителни трудности при достъпа до социални услуги 
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за настаняване при бездомност поради липса на капацитет, ограничен достъп 
в ситуация на пандемия и допълнителни изисквания за тестване за COVID-19.

Трудова заетост, професионално обучение и обществено осигуряване

Като цяло пандемията оказва негативно въздействие върху заетостта на 
бежанците, тъй като засяга сектори, в които те често намират работа (напр. 
обслужване, хотели и ресторанти, строителство, производство и др.). Данните 
показват, че в Румъния ЛПМЗ са сред първите, загубили работата си. Проучване 
на ВКБООН в България информира, че от 28 участващи респонденти, които са 
били заети преди пандемията, 16 са загубили своята работа (ВКБООН, 2020). 
Подобна тенденция се наблюдава и при самонаетите в България лица – 5 от 
9 участващи респонденти са загубили възможността да работят (ВКБООН, 
2020). Достъпът до професионално обучение и образование с насоченост 
към трудова заетост в 14-те страни по NIEM също става по-затруднен поради 
приетите здравни мерки и невъзможност някои дейности да се провеждат 
онлайн. Дори когато тези дейности са дигитализирани, ЛПМЗ често са в 
непривилегирована позиция поради липса на дигитални устройства и недобро 
владеене на местния език. В някои държави като България, Полша и Словения 
бежанците са затруднени да получат социална подкрепа от държавата, 
вкл. при безработица в резултат на пандемията. В България този проблем 
възниква през 2018 г. поради изключително рестриктивна политика „Познай 
клиента“, провеждана от всички банки във връзка със Закона за мерките 
срещу изпирането на пари – повечето бежанци получават отказ при опитите 
си да открият банкова сметка, а такава се изисква по закон за превеждане на 
обезщетения при безработица. 

Здравеопазване

Тъй като кризата от COVID-19 е преди всичко здравна, бежанците също са 
засегнати от нейните здравни последствия както приемащото общество 
– ограничения за брой пациенти, отлагане на рутинни прегледи, планови 
операции и др. ЛПМЗ обаче срещат допълнителни трудности по отношение на 
разпространението на информация за пандемията и приетите национални и 
местни мерки, тъй като не всички страни създават официални комуникационни 
канали на езиците на бежанците. В България например официалният COVID 
портал е само на български език , а целевата информационна дейност се 
извършва от НПО без подкрепа от държавата. Още една трудност за бежанците 
в периода на по-строги мерки за социална дистанция е ограничената 
възможност да бъдат придружени от социален работник и/или преводач 
по време на посещение при лекар (тези служители са от НПО без държавно 
финансиране). Когато ваксините срещу COVID-19 стават достъпни обаче, 
бежанците се радват на достъп до тях наравно с членовете на приемащото 
общество във всички 14 страни по проекта. В РПЦ също се организират 
кампании за ваксиниране на настанените там лица.
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Образование

Образованието е друго направление, в което бежанците са несъразмерно 
засегнати от пандемията. Сред основните проблеми, с които ЛПМЗ се 
сблъскват, са липса на дигитални устройства и интернет връзка (вкл. в РПЦ), 
липса на технически умения и знания за работа с устройствата (ако има такива 
на разположение), както и езикова бариера и по-ограничени възможности на 
учителите да обръщат достатъчно индивидуално внимание на децата, които 
не владеят добре езика, по време на онлайн обучението. В България данните 
показват, че дистанционното обучение се отразяват изключително негативно 
на учениците, като за много от тях се стига дори до отпадане. В някои центрове 
на ДАБ децата нямат достъп до устройства и се налага обучението да се 
организира дистанционно, но без дигитални средства, т.е. чрез предаване на 
материали на хартия. 

Изучаване на езика и социална ориентация

В повечето от изследваните страни програмите за езиково обучение и 
социална ориентация временно са спрени и след това преминават онлайн. 
Това води до съществено сътресение в процеса на интеграция, в някои случаи 
– до регрес в обучителния процес, а оттам и в интеграционния – тъй като 
езиковото обучение е свързано с професионално обучение, трудова заетост, 
достъп до натурализация и др. Данните за Франция показват, че дигиталното 
обучение е успешно най-вече за лицата, които вече имат средно ниво на 
владеене на френски език и техническа грамотност за работа с дигитални 
устройства. В България, където езиковото обучение се предлага само от НПО 
с международно, европейско и частно финансиране, се наблюдават същите 
процеси.

(Повторно) Изграждане на мостове

Като цяло пандемията и приетите ограничителни мерки, вкл. локдаун, 
карантина, самоизолация, социална дистанция, преминаване на различни 
дейности в онлайн режим и др. оказват негативно въздействие върху социалните 
контакти между бежанците и приемащото общество. Много от програмите в 
подкрепа на насърчаване на граждански дейности и изграждането на мостове 
се прекратяват по време на различни периоди, тъй като се счита, че други 
дейности имат по-голям приоритет. От друга страна, гъвкавите НПО привличат 
нови доброволци, адаптират и разширяват програмите си. В някои случаи 
бежанските общности се самоорганизират в подкрепа на цялото общество, 
напр. чрез шиене на защитни маски за възрастни хора, доставки на храна на 
хора в нужда и др. и така получават признание от местните общности.
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2

Включването на интеграцията в общите политики представлява разработва-
нето, координирането и изпълнението на действия от страна на цялото 
правителство във връзка със задачата за интеграция на ЛПМЗ. Необходимо е 
признаването на специалните нужди на тази група и включването й в общите 
закони на страната. Съответно всички отговорни министерства и агенции 
следва да получат мандат, за да включат тази целева група в основната си 
работа, насочена към приемащото общество. Обикновено е необходимо 
страните да имат национален програмен документ, който да задава общите 
политики и насока на работа в сферата на интеграцията, но също така и да 
включва всички отговорни министерства, местни и регионални власти, 
социални партньори и гражданското общество. Друг важен елемент е 
регулярното мониториране на прогреса на изпълняваните мерки и оценяване 
дали те постигат целите си, съответно – въвеждане на промени и подобрения. 

2.1.1. Резултати за България за 2021 г.

Разглежданият период отчита сериозно отстъпление за България с 39 пункта 
по-ниска оценка спрямо Оценка 1 и получава едва 25 точки (спрямо 64 точки 
през 2019 г.)

Причината за това е, че страната приема нова Национална стратегия по 
миграция на Република България 2021–2025 г.12 За разлика от предишната 
подобна Стратегия – Национална стратегия в областта на миграцията, 

2.1.   Включване на интеграцията в общите политики 

12 Национална стратегия по миграция на Република България 2021–2025. Изтеглено от: 
mvr.bg/nsmgui/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B-
D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%-
B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%-
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B5

Резултати по направления за интеграция на NIEM 

https://www.mvr.bg/nsmgui/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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убежището и интеграцията 2015–2020 г.13, терминът „интеграция“ отсъства 
от заглавието на документа. Този детайл има отражение и в самия документ, 
където на интеграцията е отделена само ½ страница. Дори в този вид тя 
разглежда въпроса твърде общо, като липсва информация за конкретни 
мерки, които Стратегията предвижда. Документът посочва: „По отношение 
на интеграцията на една от категориите чужденци, а именно получилите 
международна закрила, се разработва отделна и целенасочена политика по 
тяхната интеграция чрез прилагане изискванията на Наредбата за условията 
и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за 
интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна 
закрила и разработването на отделни ежегодни Национални планове за 
действие по интеграция (НПДИ).“ Към момента на приключване на настоящия 
доклад (юни 2022 г.) за 2021 и 2022 г. такива НПДИ не са разработени. Що се 
отнася до финансирането, Стратегията също така уточнява: „Изпълнението на 
политиката по интеграция на мигранти ще се подпомага от Фонд Убежище, 
миграция и интеграция” (ФУМИ). Национално финансиране не е посочено. 
Що се отнася до изпълнението и сътрудничеството, един от принципите 
на Стратегията е „Координация и партньорство: Междуинституционално, 
с местната власт, със социалните партньори, с академичната общност, с 
международните и неправителствените организации“. В същото време 
обаче Стратегията не споменава конкретни ангажименти по отношение на 
интеграцията на граждани на трети страни, вкл. и на бежанци. 

2.1.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България

• Интеграцията  на ЛПМЗ не е добре застъпена в националния стратеги-
чески документ Национална стратегия по миграция на Република Бъл-
гария 2021–2025 г. – в нея не са предвидени нито конкретни мерки за 
интеграция, нито са определени отговорни органи, нито е гарантирано 
финансиране.

• Това означава, че все още няма национална институция, която да при -
познава своите ангажименти към ЛПМЗ особено от гледна точка на ко-
ординацията на процесите по интеграция.

• Не е предвиден регулярен мониторинг, който да оценява интеграцион-
ните дейности и техните конкретни резултати, нито има механизъм за 
текущо подобряване на мерките.

13 Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015–2020 г. Изтеглено от: 
h� ps://www.mvr.bg/docs/librariesprovider79/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B -
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по-малко благоприятни по-благоприятни

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

2.1.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 

Оценени индикатори:
 • Национална стратегия за интеграция на ЛПМЗ
 • Ангажимент в националната стратегия за интеграция на ЛПМЗ
 • Мониторинг и преглед на политиките за интеграция на ЛПМЗ

2.1.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

Оценка 2 на NIEM като цяло бележи отстъпление от 5 пункта спрямо 2019 
г. в направление Включване на интеграцията в общите политики. Причина 
за това е влошаването, настъпило при 3 страни от Централна и Източна 
Европа – Унгария, България и Словения, което достига до 41.7 пункта при 
Словения. Единственото позитивно развитие сред 14-те изследвани държави 
се наблюдава при Гърция, която подобрява своята оценка с 27.7 пункта. 
През 2019 г. страната приема нова Национална стратегия за интеграция на 
гражданите на трети страни, вкл. ЛПМЗ. Тя цели да включи местните власти и 
да повиши тяхната роля в политиките за социална интеграция. В същото време 
тя планира повишаване на общественото разбиране за социалното включване 
и по-добра координацията между публичните и частните заинтересовани 
страни. Също така предвижда постоянен мониторинг на изпълнението чрез 
качествени и количествени индикатори, вкл. чрез регулярни отчети на всички 
министерства и местни власти. 
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Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)

Гърция

Чехия

Франция

Италия

Литва 

Нидерландия

               Полша 

    Румъния 

               Испания 

Швеция

Латвия

             Унгария 

България

      Словения

0

27.7

-16.7

-39.0

-41.7

2.1.5. Добри европейски практики 14

14 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на бежанците: 
Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: 
Изчерпателен доклад
h�p://www.forintegra�on.eu/pl/pub/the-european-benchmark-for-refugee-integra�on-evalua�on-2-comprehensive-report/dnl/109

“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз 

Какво изискват правото на ЕС и международното право 

Съгласно шестия общ основен принцип на политиката за 
интеграция на имигрантите в ЕС достъпът до институции, както 
и до публични и частни стоки и услуги, без дискриминация 
и на равни начала с гражданите на приемащата страна е 
решаваща предпоставка за по-добра интеграция. Освен това 
десетият общ основен принцип посочва, че включването на 
политиките и мерките за интеграция във всички относими 
общи политики и нива на управление и публични услуги е 
важно съображение при разработването на публичните 
политики в различни сфери, свързани с интеграцията. 

http://www.forintegration.eu/pl/pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109
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По стъпка: Изпълнение и сътрудничество

На практика тези критерии изискват страните да…

… приемат национална стратегия за интеграция на ЛПМЗ с 
конкретен държавен бюджет.

… определят в националната стратегия конкретни 
отговорности или ангажименти за всички относими 
министерства, местни и регионални власти, както и социални 
партньори.

… създадат редовни механизми за наблюдение на резултатите 
от интеграцията за ЛПМЗ и преглед на изпълнението на 
стратегията за интеграция заедно със заинтересованите 
страни, със задължението да се вземат предвид съветите 
и препоръките на регионалните и местните власти и НПО с 
дейност в тази област.

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

ПОДРОБНО: ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Нова агенция за интеграция и координационен механизъм   
 
В Латвия през декември 2021 г. е създаден Фонд за интеграция в обществото 
(SIF) като координираща институция за социално-икономическото включване 
на ЛПМЗ. Под егидата на SIF ще се създаде „обслужване на едно гише“, което 
ще започне да функционира през 2023 г.  Основната цел на агенцията е да 
се координират различните мерки за интеграция и социално включване на 
ЛПМЗ в сътрудничество със съответните институции. „Обслужването на едно 
гише“ ще предлага съгласувани и качествени услуги за ЛПМЗ, с което ще се 
реши проблемът с досегашната децентрализирана и разпокъсана помощ за 
тази целева група. Тъй като на практика системата ще започне да действа 
след крайната дата на доклада, тази реформа не е отразена в присъдените на 
Латвия точки към 2021 г. 

Стабилният статут на пребиваване дава на ЛПМЗ сигурност за тяхното бъдеще. 
В някои случаи им осигурява допълнителни права и ги насърчава да положат 
интеграционни усилия в новата страна. Получаването на дългосрочен статут 
също така насърчава работодатели, образователни институции, наемодатели, 
банкови институции и други заинтересовани лица да инвестират в бежанците 
с оглед на тяхната перспектива да останат в държавата.

2.2.1. Резултати за България за 2021 г.

България не бележи промяна в направление Пребиваване през разглеждания 
период. Тя е оценена с 38.4 точки. 

2.2.   Пребиваване 
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Съгласно Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) ЛПМЗ са длъжни в 14-дневен 
срок от получаване на решението за предоставяне на международна закрила 
да се явят в общината на населеното място, в която ще се установят, за да 
бъдат вписани в регистъра на населението15. Според експерти, интервюирани 
в рамките на изследването по NIEM, този срок е крайно недостатъчен, тъй 
като ЛПМЗ следва да напуснат РПЦ (ако живеят там) и в най-честия случай – да 
намерят жилище под наем на свободния пазар, чийто наемодател е съгласен 
не само да им го отдаде под наем, но и да им разреши да се регистрират 
там. Голям брой наемодатели отказват това по редица причини, вкл. липса на 
информираност, страхове и предразсъдъци, свързани с бежанците. Кратките 
срокове за вписване в регистъра на населението създават предпоставка 
за т.нар. търговия с адреси, т.е. на лицата често се налага да закупуват „на 
черно“ адрес на място, в което на практика не живеят16. Данни на ВКБООН от 
2020 г. показват, че този адрес понякога се намира в други населено място, 
което може да лиши ЛПМЗ от възможността да получават социални помощи 
(ВКБООН, 2020). Съгласно промени в ЗУБ от 2020 г. ЛПМЗ следва в 30-дневен 
срок след вписването в регистъра на населението да подадат заявление за 
издаване на български лични документи17. 

Съгласно Закона за българските документи за самоличност документът за 
самоличност на ЛПМЗ се издава от Министерството на вътрешните работи (МВР) 
– на лице с предоставен статут на бежанец и е с валидност от 3 до 5 г. 18, а на лице с 
предоставен хуманитарен статут – със срок до 3 г.19 До 2020 г. разрешението за 
пребиваване не беше обвързано със срок и горните периоди се отнасяха само 
до срока на валидност на съответния български документ за самоличност. 
С измененията на ЗУБ от 2020 г. законът вече предвижда ЛПМЗ да имат 
право да пребивават на територията на България „за срока на валидност на 
издадените му български лични документи“20. На практика това превръща 
ЛПМЗ с изтекли и неподновени български документи в нередовни мигранти 
или ги възпрепятства да влязат в България, ако се намират в чужбина в този 
период. 

2.2.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 

•  За издаване на български личен документ кандидатите представят 
удостоверение за постоянен адрес, издадено от общината. Това 
удостоверение обаче често е много трудно за получаване поради 
проблеми с достъпа до жилища в България.

15 Чл. 35(1), Закон за убежището и бежанците (ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.) – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
16 По данни от проведени интервюта с експерти и бежанци за целите на изследването
17 Чл. 35(2), Закон за убежището и бежанците (ДВ, бр. 89 от 16.10.2020 г.) – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
18 Чл. 59(1), т. 1, Закон за българските документи за самоличност (ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.) – https://www.lex.
bg/laws/ldoc/2134424576 
19 Чл. 59(1), т. 3, Закон за българските документи за самоличност (ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г.) – https://www.lex.
bg/laws/ldoc/2134424576
20 Чл. 32(1), Закон за убежището и бежанците (ДВ, бр. 89 от 17.10.2020 г.) – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 



38

•    Кандидатите трябва да владеят български език или да бъдат придружени 
от медиатор/преводач, тъй като служителите в институциите, от които 
ще получат необходимите документи, често говорят само български.

 •   В резултат на изменения в ЗУБ от 2020 г. невъзобновяването на 
лични документи в срок може да бъде основание за отнемане или 
прекратяване на международната закрила21. 

2.2.3. Резултати за 2021 г. по страни

Оценени индикатори:
• Вид и продължителност на разрешението за пребиваване след 

получаване на статута
• Подновяване на разрешението за пребиваване
• Изисквания за предоставяне на постоянно/дългосрочно пребиваване 
• Улеснени условия до постоянно/дългосрочно пребиваване
• Улеснени условия за уязвими лица, кандидатстващи за постоянно/

дългосрочно пребиваване

Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни

по-малко благоприятни

по-благоприятни

по-благоприятни

Лица със статут на бежанец

Лица със субсидиарна закрила 

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни по-благоприятни

Лица със статут на бежанец

21Чл. 42(5), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 
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по-малко благоприятни по-благоприятни

Лица със субсидиарна закрила 

Оценени индикатори:
• Административни бариери за постоянно/дългосрочно пребиваване
• Такси за получаване на постоянно/дългосрочно пребиваване 

2.2.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г.

Като цяло ситуацията с пребиваването не търпи значителни развития в 14-те 
страни по NIEM. Лек спад се наблюдава при лицата със субсидиарна закрила. 
Пет страни бележат влошаване с между 1.7 и 8.3 пункта (това са Латвия, Гърция, 
Чехия, Унгария и Испания), а само 1 – подобряване на резултата (Франция 
със само 0.8 пункта). Причините за влошаването са свързани с увеличени 
такси (Чехия), сериозни забавяния в процедурата (Унгария), изискване на 
трудни за набавяне документи (Испания), намаляване на разрешения срок за 
пребиваване от 3 г. до 1 г. за лицата със субсидиарна закрила (Гърция). Добра 
практика е, че няколко от страните не изискват такси от ЛПМЗ (Латвия, Литва, 
Швеция), а в други те са сравнително ниски (Нидерландия, Испания). Все пак 
между страните има значителна разлика в правната рамка и политиките по 
пребиваване що се отнася до категорията на ЛПМЗ – респективно лица със 
статут на бежанец или лица със субсидиарна закрила. 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Стъпка: Изграждане на правната рамка

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 

Лица със статут на бежанец
Лица със субсидиарна закрила 

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките
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2.2.5. Добри европейски практики 22

22 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на бежанците: 
Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: 
Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegration.eu/pl/
pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109
23 СЕС, дело C 579/13, P and S v. Commissie Sociale Zekerheid Breda, ECLI:EU:C:2015:369 от 4.06.2015 г.,  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0579&from=BG 

Какво изискват правото на ЕС и международното право 
Съгласно правото на ЕС за лицата, получили международна закрила, има дългосрочна 
перспектива, която е относително сигурна и бързо се подобрява във времето. 
Според чл. 24 от Квалификационната директива при предоставянето на статут 
бежанците получават разрешение за пребиваване със срок от най-малко 3 години и 
право на подновяване. На членовете на семейството може да се издаде разрешение 
с право на подновяване за по-кратък срок, а лицата с предоставена субсидиарна 
закрила могат да се ползват от първоначално разрешение за срок от 1 година, който 
след подновяване следва да се продължи до 2 години. Правото на дългосрочно 
пребиваване в ЕС се придобива след 5-годишно законно пребиваване, ако ЛПМЗ 
могат да отговорят на реалистични условия, свързани със средства за издръжка, 
осигуряване и евентуално интеграция съгласно Директивата за дългосрочно 
пребиваващи. След решението на Съда на ЕС P and S23 тези условия не могат да се 
определят като несъразмерни и не могат да представляват пречка за получаването 
на дългосрочно пребиваване. Изискванията трябва да насърчават интеграцията на 
мигрантите на практика и не могат да имат обезсърчаващи цели или последствия. 
При процедурата трябва да се вземат предвид техните конкретни индивидуални 
обстоятелства (възраст, неграмотност, образование). Например, от тях не може да се 
изисква да заплащат прекомерни такси, да доказват несъразмерно високи нива на 
езикова компетентност или знания като граждани, да се записват на задължителни 
и скъпоструващи курсове или да заплащат високи глоби, тъй като всички тези 
изисквания по-скоро ограничават, а не отварят възможности за тях да докажат 
желанието си да участват в новото общество. Въпреки че Женевската конвенция не 
споменава изрично правото на бежанците на пребиваване, договарящите държави 
са задължени по чл. 34 да улесняват „асимилацията“ на бежанците, по-специално 
да ускоряват тяхната натурализация и да намаляват разходите за нея. Следователно 
задължението за закрила на бежанците включва задължението за облекчаване на 
всички действия в процеса на интеграция и натурализация. 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Франция

България

Италия

Литва

Нидерландия

Полша

Румъния

Словения

Швеция

Латвия

Гърция

Чехия

            Унгария      

                Испания

0

0.8

-8.3

-2.5

-1.7

-8.3

-8.3
Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, 
оценени в рамките на всяка стъпка)
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На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

… осигуряват при предоставянето на статут 
разрешение за пребиваване за срок от най-
малко 5 години.

… подновяват автоматично разрешението за 
пребиваване или да не изискват подновяване.

за лица със статут 
на бежанец 

за лица с 
предоставена 
субсидиарна 
закрила

… зачитат при издаването на разрешение за 
постоянно/дългосрочно пребиваване цялото 
време до постановяването на решението 
в производството за закрила като част от 
изискването за срока на пребиваване (ако 
не предоставят постоянно/дългосрочно 
пребиваване още при признаването на статут).

… освободят ЛПМЗ от условията за получаване 
на постоянно/дългосрочно пребиваване, които 
обичайно важат за гражданите на трети страни 
(средства за издръжка, езикова компетентност, 
жилищно настаняване, интеграция, такси 
и др.; ако не се предоставя разрешение за 
постоянно/дългосрочно пребиваване още при 
предоставянето на статут)

… предвидят облекчени условия за групи 
уязвими ЛПМЗ, които кандидатстват за 
постоянно/дългосрочно пребиваване, като 
отменят условия или като предоставят 
постоянно/дългосрочно пребиваване още при 
признаването на статут.

… не поставят административни пречки за 
постоянно/дългосрочно пребиваване по 
отношение на изискваната документация, 
забавяния/ периоди на изчакване и решение по 
преценка на служителя.

… не изискват за получаването на разрешение 
за пребиваване, подновяване на разрешение 
за пребиваване или получаване на разрешение 
за постоянно/дългосрочно пребиваване такси, 
които са по-високи от 20 % от минималния 
размер на месечната социална помощ (за едно 
лице).

По стъпка: Изграждане на рамката на 
политиките

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора
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Правото на семеен живот е основно човешко право съгласно Всеобщата 
декларация за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС, 
затова събирането на семейство – в случаите, в които то е разделено – е 
от първостепенна важност за ЛПМЗ за тяхната способност да започнат да 
градят живота си в новата държава. Легалните и бързи канали за събиране 
на семейство гарантират, че лицата няма да се възползват от „услугите“ 
на каналджии, които могат да бъдат опасни и в отделни случаи – дори да 
имат фатален край. В същото време процедурата за събиране на семейство 
дава възможност на приемащото общество да се подготви да посрещне 
новодошлите – често това са деца, жени, възрастни хора, хора с увреждания 
и други уязвими групи. 

2.3.1. Резултати за България за 2021 г.

В разглеждания период България не отчита промяна в оценката за своята 
правна рамка и политики в направление Събиране на семейство. Като цяло 
това е едно от направленията, където България показва най-добър резултат 
– 76.3 точки. В голяма степен това се дължи на задължението да прилага 
европейското право. 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУБ „членове на семейството“ са: 
„а) съпругът, съпругата или лицето, с което се намира в доказано стабилна и 
дълготрайна връзка и техните ненавършили пълнолетие, невстъпили в брак 
деца; б) навършилите пълнолетие, невстъпили в брак деца, които не са в 
състояние да осигурят сами издръжката си поради сериозни здравословни 
причини; в) родителите на всеки от съпрузите, които не са в състояние сами 
да се грижат за себе си поради напреднала възраст или тежко заболяване 
и се налага да живеят в едно домакинство със своите деца; г) родителите, 
настойникът или попечителят на непълнолетното, невстъпило в брак лице, 
на което е предоставена международна закрила“24. Последната подточка г) е 
изменена през 2020 г.25 и е станала по-рестриктивна спрямо предишния текст 
„родителите или друг пълнолетен член на семейството, който отговаря по 
закон или обичай за непълнолетното несемейно лице, на което е предоставена 
международна закрила“. В същото време обаче ЗУБ все още дава право на 
Председателя на ДАБ да „разрешава събирането на непридружен малолетен 
или непълнолетен чужденец с предоставена международна закрила с 
родителите му или с друг пълнолетен член на семейството му или с лице, 
което отговаря за него по силата на закон или обичай, когато родителите му 
са починали или са в неизвестност“26. 

2.3.   Събиране на семейство 

24 Информацията Параграф 1(3) от Допълнителни разпоредби на Закон за убежището и бежанците – 
bg/laws/ldoc/2135453184
25 

26 ДВ, бр. 89 от 16.10. 2020 г.
Чл. 34(4), Закон за убежището и бежанците – h�ps://lex.bg/laws/ldoc/2135453184

https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
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Съгласно изменение на ЗУБ от 2019 г. събирането на семейство е разрешено 
само ако семейните връзки предшестват влизането на чужденеца на 
територията на България – това важи както за лицата с бежански статут, така 
и на тези с хуманитарен статут27. Българското законодателство не определя 
минимален срок, в който лицето следва да е пребивавало в страната, за да 
започне процедура за събиране на семейство, нито поставя максимален срок 
за това. Законодателството не поставя изисквания към лицето, което желае да 
се събере със семейството си, като напр. изискване да докаже, че разполага 
с финансови средства, жилище, здравно осигуряване, владее местния език, 
участва в интеграционни мерки и др., нито е необходимо да се ползва ДНК 
тест, за да докаже семейната връзка, когато документи за това липсват – в този 
случай лицето подписва декларация или използва друг начин28. Процедурата 
за събиране на семейство по ЗУБ е безплатна, докато процедурата по Закон 
за чужденците в Република България (ЗЧРБ) изисква такса в размер на 205 лв. 
общо29. От една страна, съгласно ЗУБ събирането на семейството е разрешено 
само при условие, че семейните връзки са съществували преди влизането на 
бенефициента в България. ЗЧРБ, от друга страна, обхваща случаите, при които 
семейни връзки са създадени след влизането на бенефициента в България, но 
членът на семейството е извън България.  Събирането на семейство съгласно 
ЗУБ предоставя на членовете на семейството същия статут на защита като този 
на кандидата за събиране на семейство30. Събирането на семейството съгласно 
ЗЧРБ предоставя на членовете на семейството продължително разрешение за 
пребиваване31.

2.3.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България

�   Случаите, в които членът на семейството е в България и семейните 
връзки са създадени след влизането на бенефициента в страната, към 
настоящия момент попадат извън обхвата на ЗУБ. Вместо това тези 
случаи се разглеждат според ЗЧРБ, като процедурата е платена, което 
представлява допълнителна финансова тежест за кандидата за събира-
не на семейство.

�   Членовете на семейството, които са получили разрешение за пребива-
ване съгласно ЗЧРБ, нямат същото законно право на достъп до услуги 
като това на кандидата за събиране на семейство, който е ЛПЗМ.

�  Липсата на документи за самоличност на членовете на семейството и 
разходите за транспорт и виза остават проблем, въпреки че в практика-
та се наблюдават повече случаи на издадени удостоверения за завръ-
щане (пасавани). 

27 Чл. 8(9), чл. 9(6) и чл. 34(1), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
28 Чл. 34(5), Закон за убежището и бежанците - https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
29 Чл. 10(3), чл. 10б и чл. 46 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
вътрешните работи по Закона за държавните такси - https://www.lex.bg/laws/ldoc/-13092863
30 Чл. 8(9), Закон за убежището и бежанците - https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
31 Чл. 24(1), т. 13, Закон за чужденците в Република България – https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134455296 



44

2.3.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни

по-малко благоприятни

по-благоприятни

по-благоприятни

Лица със статут на бежанец

Лица със субсидиарна закрила 

Оценени индикатори:
• Дефиниция на семейство за целите на процедурата за събиране на 
   семейство

 • Единство на семейството и правен статут на членовете на семейство 
 • Изискване за пребиваване за събиране на семейство
 • Изискване за икономически ресурси за събиране на семейство
 • Изискване за жилище за събиране на семейство
 • Изискване за здравна застраховка за събиране на семейство
 • Изискване за владеене на език за събиране на семейство 

• Изискване за участие в интеграционни мерки за събиране на   
   семейство

 • Срок за улеснени изисквания за събиране на семейство
 • Документи от страната на произход, които да докажат семейни връзки
 • ДНК тест/тест за възраст, които да докажат семейни връзки

• Улеснен достъп до уязвими лица при кандидатстване за събиране на   
   семейство

 • Ускорено производство за събиране на семейство
 • Статут на членовете на семейството
 • Автономно разрешение за пребиваване за членовете на семейството
 • Достъп до услуги за членове на семейството
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Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Лица със статут на бежанец
Лица със субсидиарна закрила 

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни

по-малко благоприятни

по-благоприятни

по-благоприятни

Лица със статут на бежанец

Лица със субсидиарна закрила 

Оценени индикатори:
 • Услуги за намиране на член на семейство (family tracing)
 • Такси за събиране на семейство

2.3.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г.

Законите в повечето страни са в съответствие с Директивата на ЕС за събиране 
на семейство и като цяло страните получават висок брой точки. В разглеждания 
период не се наблюдават съществени изменения. Най-голяма промяна (7.1 
точки) има в Нидерландия, която е намалила своите такси, с което намалява 
бариерите пред ЛПМЗ. Таксите са намалени и в Латвия. Само Швеция и Литва не 
изискват никакви такси. В Полша също има съществена промяна – изискването 
за доказване на икономически ресурси за целите на процедурата събиране на 
семейство е отпаднало за чужденците, които са получили бежански статут или 
субсидиарна закрила, при условие, че заявлението е подадено до 6 месеца от 
получаване на статута. 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.
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Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

Нидерландия

Швеция

Латвия

Гърция

Унгария

България 

Чехия 

Италия 

Литва 

Полша 

Румъния 

Словения

               Испания 

Франция

0

7.1

4.3

2.5

1.4

0.8

-0.8

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)

2.3.5. Добри европейски практики 32

Какво изискват правото на ЕС и международното право 

В правото на ЕС – Директивата за събиране на семейство – са 
определени общи правила за упражняване на правото на събиране 
на семейство в 25 държави членки (с изключение на Обединеното 
кралство, Ирландия и Дания) и се признава ключовата роля на 
целостта на семейство при интеграцията на уязвими мигранти. След 
приемането на тази директива сега събирането на семейство е право 
на всички граждани на трети страни, които отговарят на условията за 
това, и е много по-лесно за бежанците. В Директивата е предвидено 
общо изключение от изискванията за жилищно настаняване, здравно 
осигуряване и средства за издръжка, ако молбата е подадена в 
определен срок от получаването на статут. Този конкретен срок не 
може да е по-малък от 3 месеца (чл. 12). В Насоките на Европейската 

32 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на бежанците: 
Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: 
Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegration.eu/pl/
pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109
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комисия за прилагането на Директивата за събиране на семейство се 
отчита, че този срок може на практика да бъде пречка за събирането 
на семейство, поради което предлага да отпадне ограничението 
във времето. Държавите членки следва незабавно да предоставят 
на бежанците ясна информация относно процедурата за събиране 
на семейство. Когато се прилага ограничение във времето, неговата 
продължителност трябва да е съобразена със затрудненията, 
които може да имат бежанците при подаването на молбата за 
събиране на семейство. Тъй като е възможно бежанците често да 
не разполагат с необходимите документи за доказване на семейни 
връзки, към молбата може да се приложат алтернативни документни 
доказателства и тя не може да бъде отхвърлена единствено на 
основание липса на документи (чл. 11). 
Едно от изискванията е, че мерките за интеграция могат да се 
прилагат за бежанците и членовете на семействата им, след като е 
разрешено събирането на семейство, което означава, например, че 
от членовете на семейство не може да се изисква да преминат през 
езикови курсове или езикови тестове преди пристигането им. Следва 
да се обърне специално внимание на индивидуалните обстоятелства 
на бежанците, за да се прецени дали могат да бъдат освободени от 
езиков тест или тест за социална интеграция. При тази оценка следва 
да се отчитат тяхната възраст, образование, икономическо положение 
и здравен статус. В насоките на Европейската комисия за прилагането 
на Директивата за събиране на семейство се посочва, че целта на 
тези мерки е да се провери желанието за интеграция на членовете на 
семейство. За тази цел несъразмерната степен на интеграционните 
мерки се счита за препятствие. Курсовете за усвояване на езика и 
интеграция следва да се предлагат по достъпен начин, на няколко 
места, ако не безплатно, то срещу приемлива такса, както и да бъдат 
съобразени с индивидуалните потребности, като, например, отчитат 
уязвимостта на бежанците.  
В международните правни актове правото на семеен живот е 
уредено във Всеобщата декларация за правата на човека (чл. 
16) и Европейската конвенция за правата на човека (чл. 8), които 
предвиждат положителното задължение за държавите да осигурят 
ефективното прилагане на това право. Конвенцията за правата 
на детето на ООН защитава правото на единство на семейство 
и предвижда детето да не се отделя от родителите му против 
неговата воля (чл. 9). Конвенцията изисква държавите да уреждат 
събирането на семейство по положителен, хуманен и бърз начин 
(чл. 10). В Женевската конвенция се подчертава, че единството на 
семейство е основно право на бежанците и се отправят препоръки за 
зачитане на принципа за единството на семейство (Финален акт на 
Конференцията на пълномощниците на ООН по статут на бежанците 
и лицата без гражданство). 
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… въведат широко определение на семейната 
единица за целите на събиране на семейство 
(непълнолетни и пълнолетни деца, съпруг/а 
или партньор/ка, родители или баби и дядовци, 
други членове на семейство в зависимост от 
обстоятелствата).

… въведат широко определение на семейната 
единица за членове на семейство, които 
не отговарят на условията за закрила, а за 
производен статут.

… не налагат изискване за пребиваване за 
целите на събирането на семейство.

По стъпка: Създаване на правната рамка

за лица 
със статут 

на бежанец 

за лица с 
предоставена 
субсидиарна 
закрила

На практика тези критерии изискват страните да…

… не налагат изискване за средства за 
издръжка за целите на събиране на 
семейство.

… не налагат изискване за жилищно 
настаняване за целите на събиране на 
семейство.

… не налагат изискване за здравно 
осигуряване за целите на събиране на 
семейство.

… не налагат изискване за оценяване на 
езиковата компетентност за целите на 
събиране на семейство.
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… предвидят изключения от изискването 
за документация и алтернативни методи, 
когато липсват документи.

… не налагат ограничение във времето с 
оглед на облекчаване на изискванията за 
събиране на семейство.

… не налагат изискване за изпълнение 
на интеграционните мерки за целите на 
събиран на семейство.

… не изискват тестове за ДНК/определяне 
на възрастта с цел доказване на семейните 
връзки.

… предвидят за членовете на семейство 
правото да получат същия статут като 
техния спонсор.

… предвидят за членовете на семейство 
същите права за достъп до услуги както за 
спонсора им.

… не изискват такси за събиране на 
семейство, чийто размер да е по-висок от 
20 % от минималната месечна социална 
помощ (за едно лице).

… предвидят услуги за откриване на 
семейство, финансирани от държавата.

… позволят членовете на семейство да чакат по-
малко от 3 години за получаване на разрешение 
за пребиваване, което е независимо от това на 
техния спонсор.

… предвидят облекчени условия за уязвими 
лица, които кандидатстват за събиране на 
семейство.

По стъпка: Създаване на правната рамка

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора
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Достъпът до гражданство дава възможно най-пълни права на ЛПМЗ, вкл. 
правото на пребивават в страната без ограничения, правото да гласуват, 
да бъдат избирани за публични длъжности и др. Упражняването на пълни 
политически права става възможно след придобиване на гражданство, което 
създава и пълно чувство за принадлежност към страната. 

2.4.1. Резултати за България за 2021 г.

Промените в оценката по направление Гражданство за България в периода 
2019–2021 г. са минимални. Страната повишава броя си точки със само 1.3 
пункта и достига до едва 20 пункта. 

Съгласно Закона за българско гражданството лицата със статут на бежанец 
имат право да кандидатстват за гражданство 3 г. след получаване на статут33, а 
лицата с хуманитарен – след 5 г. 34  Лицата, които не са български граждани, имат 
право да придобият гражданство, ако към датата на подаване на молбата: 1) 
са пълнолетни, 2) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер 
от български съд и срещу тях няма образувано наказателно производство за 
такова престъпление, освен ако лицата не са реабилитирани, 3) имат доход 
или занятие, което им дава възможност да се издържат сами, 4) владеят 
български език на необходимото ниво35. Сред критериите няма изискване за 
ниво на интеграция. Причината за подобрения резултат на България в Оценка 
2 на NIEM е, че през 2021 г. срокът, в който Министърът на правосъдието прави 
предложение за издаване на указ за придобиване на гражданство, е съкратен 
от 18 на 12 месеца36.

2.4.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 

•  Не съществува ограничение във времето на цялата процедура по 
натурализация, като в същото време се наблюдава затруднен процес 
по достъп до информация и комуникация с кандидатите.

•  Не съществува процедура за право на обжалване на отрицателно 
решение по молбата за натурализация.

•   Не съществува процедура за право на обжалване при отнемане на 
българско гражданство.

2.4.   Гражданство

33 Чл. 13а(1), Закон за българското гражданство - https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134446592
34 Чл. 13а(2), Закон за българското гражданство - https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134446592
35 Чл. 12(1), т. 1, 3, 4, 5, Закон за българското гражданство - https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134446592
36 Чл. 35(1), т. 1, Закон за българското гражданство - https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134446592
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Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни

по-малко благоприятни

по-благоприятни

по-благоприятни

Лица със статут на бежанец

Лица със субсидиарна закрила 

2.4.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Оценени индикатори:
• Улеснено изискване за пребиваване за натурализация
• Изискване за период на пребиваване за натурализация
• Изискване за икономически ресурси за натурализация
• Езикова оценка за натурализация
• Изискване за оценка на интеграция/гражданство за натурализация
• Изискване за съдимост за натурализация
• Документи от страната на произход за натурализация
• Облекчени условия за уязвими лица, кандидатстващи за натурализация
• Натурализация по право за второто поколение
• Ускорена продължителност на процедурата

Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни по-благоприятни

Лица със статут на бежанец
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по-малко благоприятни по-благоприятни

Лица със субсидиарна закрила 

Оценени индикатори:
 • Такси за натурализация

2.4.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

Като цяло в 13 от 14-те изследвани страни правната рамка не е благоприятна 
по отношение на придобиването на гражданство. Единственото изключение е 
Швеция, която предлага улеснен достъп за ЛПМЗ в сравнение с други граждани 
на трети страни – изискването за период на пребиваване при тях е намален, 
като в него се зачита и законното пребиваване по време на производството 
за статут. По-специално нов закон предвижда: „ако в производство, открито 
от дадено лице, не се постанови решение на първа инстанция в срок най-
много от 6 месеца,  молителят може да подаде писмена молба до органа за 
постановяване на решение по случая. В срок от 4 седмици от получаване на 
молбата органът издава решение или я отхвърля със специално решение.“ 
Швеция също така не поставя икономически или интеграционни изисквания, 
вкл. изисквания за владеене на езика, а уязвимите групи като непридружени 
деца и лица без гражданство се възползват от още по-облекчени условия. 
В повечето страни лицата със субсидиарна закрила често имат по-труден 
достъп до гражданство в сравнение с лицата със статут на бежанец, като в 
някои случаи тяхната натурализация може да отнеме двойно по-дълго време. 

Промените в законодателството и политиките на 14-те страни в изследвания 
период са малки, но най-често положителни. Най-позитивна промяна се отчита 
в Латвия и Литва, които повишават оценката си съответно с 30 и 10 пункта. 
Това се дължи на таксите и съотношението им към месечната минимална 
социална помощ. В случая обаче таксите не намаляват, а при Литва дори леко 
се увеличават, но въпреки това те стават по-достъпни на базата на месечната 
минимална социална помощ. В повечето страни таксите се оказват повече от 
50 % от тази социална помощ, докато само във Франция, Унгария, Румъния 
и Словения тези такси не представляват пречка, тъй като са под 20 % от тази 
социална помощ.
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Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Лица със статут на бежанец
Лица със субсидиарна закрила 

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 

Латвия

Литва

Швеция

България

Чехия

Франция

Унгария 

Италия 

Нидерландия

Полша 

Румъния

Словения

               Испания 

Гърция

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

0
30.0

-1.9

10.0

2.5

1.3

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)
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2.4.5. Добри европейски практики 37

Какво изискват правото на ЕС и международното право 

Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. (чл. 34) и 
Европейската конвенция за гражданството (чл. 6.4 във връзка с чл. 16) 
изисква държавите да уредят специални процедури за получаване 
на гражданство или облекчена натурализация за лица със статут на 
бежанец. В ЕС всяка страна има окончателната компетентност да 
определи условията за получаване и загуба на гражданство. Това 
означава, че държавите членки имат пълен контрол върху това кой може 
да бъде признат като техен гражданин. Всяко едно лице обаче, което е 
гражданин на дадена държава членка, автоматично е гражданин и на 
ЕС; по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз 
гражданството на ЕС се предоставя автоматично на всеки гражданин 
на държава членка на ЕС. Гражданството на ЕС е в допълнение към 
националното гражданство и не го замества. То предоставя и някои 
допълнителни права и привилегии. Например, гражданството на 
Съюза дава на всеки гражданин основно и индивидуално право да 
се движи и пребивава свободно на територията на държавите членки 
при съблюдаване на постановените в Договора ограничения и условия 
и на мерките, взети за прилагането му.

37 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на бежанците: 
Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: 
Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegration.eu/pl/
pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

… предвидят възможност за натурализация 
след 3 години пребиваване или по-рано.

… не поставят изискване за средства за 
издръжка във връзка с натурализацията.

… не поставят изискване за владеене на 
езика във връзка с натурализацията.

… не поставят изискване за оценка на 
интеграцията/гражданството във връзка с 
натурализацията.

… зачитат всички години постоянно/
дългосрочно пребиваване като ЛПМЗ, както 
и времето до постановяване на решението в 
процедурата за закрила за целите на периода, 
изискван за натурализация.

за лица 
със статут 

на бежанец 

за лица с 
предоставена 
субсидиарна 
закрила
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… намалят изискването за свидетелство за 
съдимост във връзка с натурализацията.

… предвидят изключения от изискванията за 
документи и да уредят алтернативни методи за 
случаите на липса на документи.

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

… освободят от условията кандидатите уязвими 
лица (непридружени непълнолетни лица, 
възрастни, жертви на насилие и травма, хора с 
увреждания).

… освободят ЛПМЗ от такси за натурализация или 
да предвидят такса, която възлиза на по-малко 
от 20 % от размера на месечната минимална 
социална помощ.

… предвидят автоматична натурализация за 
второто поколение.

… поемат по силата на закона ангажимент да 
разглеждат възможно най-бързо молбите за 
натурализация, като се дава предимство на ЛПМЗ.

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Жилището е от първостепенно значение за интеграцията на ЛПЗМ, тъй като 
то осигурява не само физическо убежище, а и сигурно място за личностно и 
семейно развитие. Жилището само по себе си е от изключителна важност, но 
в допълнение адресната регистрация, свързана с него, често е предпоставка 
за достъп до други права. Бежанците по-често се сблъскват с жилищни 
проблеми като бездомност, маргинализация, пренаселеност, лоши условия 
и др. в сравнение с местните граждани и за да ги преодолеят, се нуждаят 
от жилищни политики, които да ги подкрепят в първите етапи на тяхната 
интеграция до постигане на независимост. 

2.5.1. Резултати за България за 2021 г.

Като цяло направлението е едно от най-слабо развитите в България и през 2021 
г. е оценено с 21.8 точки. Това води до сериозни предизвикателства не само от 
гледна точка на жилищното настаняване като такова, а и защото то е свързано 
с адресната регистрация и издаването на лични документи, които са условие 
за достъп до редица други права. Оценка 2 по NIEM не отчита промяна в броя 
точки в страната, макар че в периода 2019–2021 г. се наблюдават минимални 
промени, изложени по-долу. 

Търсещите закрила в България имат право да живеят в РПЦ на ДАБ по време на 
своята процедура. След получаване на статут лицата са задължени в 14-дневен 
срок да се явят в общината на населеното място, където ще се установят, за да 

2.5.   Жилищно настаняване
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бъдат вписани в регистъра на населението38. Тази регистрация е необходима 
за получаване на единен граждански номер, който след това се ползва при 
кандидатстване за лични документи. Промени от 2020 г. задължават лицата в 
срок от 30 дни след вписване в регистъра да подадат заявление за издаване 
на документи за самоличност39. Данните от настоящото изследване показват, 
че този процес представлява сериозно предизвикателство за ЛПМЗ, тъй като 
изискваните срокове са прекалено кратки за намиране не само на жилище 
(най-често то е под наем), а и на наемодател, който разрешава лицата да се 
регистрират на този адрес. Проведени интервюта с експерти и бежанци за 
целите на изследването показват, че това кара много от лицата да се обръщат 
към „черния пазар“, където си купуват фиктивен адрес, който ползват за тази 
процедура. Данни на ВКБООН показват, че понякога този фиктивен адрес се 
намира в различно населено място, което може да лиши лицата от възможността 
да получават социални помощи (ВКБООН, 2020). Освен с получаване на 
социални помощи, адресната регистрация е обвързана и с достъпа до детски 
градини и регистрацията в бюрата по труда (БТ), например. Допълнителна 
трудност представлява изискването за адресна регистрация собственикът на 
жилищния имот да предостави писмено съгласие чрез декларация, подадена 
лично или нотариално заверена40. Освен това има законово ограничение 
на броя лица, които могат да се регистрират на един адрес в зависимост на 
площта на жилищния имот41. Това ограничение допълнително обезкуражава 
собственици да разрешат регистрация на адреса, тъй като в същото време не 
съществува процедура за дерегистрация от адрес42.

В тази връзка е важно да се отчете, че до 2020 г. ЗУБ съдържаше разпоредба 
ЛПМЗ да се ползват от финансова подкрепа за жилищно настаняване за период 
до 6 месеца след получаване на статут43. Според ЗУБ за тази цел Председателят 
на ДАБ трябваше да определи ред и условия, съгласувани с Министъра на 
финансите, по които тази финансова подкрепа да може да се предоставя на 
лицата. Тъй като такъв ред и условия не бяха определени, на практика тази 
възможност се използваше като основание за административната практика 
ЛПМЗ да продължават да живеят на територията на РПЦ но без възможност 
за адресна регистрация44. След отмяната на този член ЛПМЗ вече нямат 
правно основание да им бъде разрешено от Председателя на ДАБ да останат 
да живеят в РПЦ. Въпреки това по изключение и по преценка на директора на 
РПЦ, при установена уязвимост на някои ЛПМЗ се позволява да останат в РПЦ 
до получаване на документи за самоличност (или за около още 1 месец след 
получаването на статута).

38 Чл. 35(1), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
39 Чл. 35(2), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
40 Чл. 92(3), Закон за гражданската регистрация –  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673409
41 Чл. 92(10), 99а и § 1.1., Закон за гражданската регистрация – https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673409
42 Адрес може да се променя, но не и да се заличава, вж. чл. 99б, Закон за гражданската регистрация – https://
www.lex.bg/laws/ldoc/2134673409
43 Чл. 32(4), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
44 Такава се предоставяше извънредно за много кратък период от време по време на бежанската криза от 2014–
2015 г.
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След напускане на РПЦ и при невъзможност да си намерят жилище, където 
да се регистрират адресно, ЛПМЗ имат право на достъп до социални услуги 
в случаи на бездомност. Въпреки че в Закона за социалните услуги, в сила от 
01.07.2020 г., не се прави разлика между националността и правния статут на 
бенефициентите, при липса на адресна регистрация и съответен български 
личен документ за самоличност достъпът до услугите остава проблематичен. 
Така например приемането в център за временно настаняване на бездомни 
хора е невъзможно без документ за самоличност45. Също така следва да се 
отчете и липсата на достатъчен брой социални услуги, които да посрещнат 
нуждите от бездомност, вкл. и сред бежанците. Тези от тях, които все пак 
успяват да получат достъп, се срещат с езикова бариера, която затруднява 
работата по посрещане на техните нужди.

Съгласно Закона за общинската собственост всяка община самостоятелно 
решава реда и условията за предоставяне на общински (или социални) 
жилища. Проучване на ВКБООН от 2020 г. показва, че общините в България са 
изключително рестриктивни по отношение на достъпа на ЛПМЗ до общински 
жилища (Гъбова, 2020). Наредбите за това съдържат клаузи, които са 
дискриминационни спрямо ЛПЗМ – изискванията са свързани с притежание на 
българско гражданство (за поне един член от семейството), както и доказване 
на определен период (варира между 2–10 г. за различните градове), в който 
кандидатът е имал постоянен адрес в съответния град (Гъбова, 2020). Преглед 
от 2020 г. на наредбите в 32 града показва, че само наредбата на община Лом 
изрично споменава ЛПМЗ като допустима група (Гъбова, 2020). През 2019 г. 
се наблюдават редица решения на районните административни съдилища в 
София, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Дупница, Перник и Севлиево, 
които определят изискването за българско гражданство като противоречащо 
на Конституцията (Гъбова, 2020). В същото време обаче изискването за 
определен период на уседналост се запазва, което на практика прави достъпа 
невъзможен за новодошли ЛПМЗ (Гъбова, 2020). Следва да се отчете, обаче, 
че жилищният фонд на национално и общинско ниво в България, както и в 
много други европейски страни, е изключително ограничен.

Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване 
на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или 
международна закрила предвижда мярка за интеграция „осигуряване на 
жилищно настаняване на лицата, получили закрила, и техните семейства“46. 
Поради липса на финансиране на наредбата обаче, тази мярка никога не е 
била изпълнявана с национално финансиране, а само спорадично в силно 
ограничен брой общини, работещи по европейски проекти. 

Интервюта и фокус групи с ЛПМЗ и експерти, направени за целите на настоящия 
доклад, показват, че:

• Повечето (61–80 %) ЛПМЗ живеят в населеното място, в което желаят;

45 Чл. 33(3), Наредба № 4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги – https://www.
lex.bg/laws/ldoc/-549700608
46 Чл. 8(2), т. 1, Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за 
интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила – https://www.lex.bg/bg/laws/
ldoc/2136897655
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• Малко (до 20 %) живеят с близки и приятели;
• Повечето (61–80 %) живеят дългосрочно под наем с договор; 
• Много малко (по-малко от 5 %) живеят в собствено жилище. 

Оценка 2 по NIEM отчита, че България не предприема достатъчно мерки, 
свързани с подобряването на жилищната ситуация на ЛПМЗ, вкл.:

• Властите не са включили ЛПМЗ в проекта на Националната жилищна  
   стратегия (2018–2030), която на практика не е в сила и съответно не 
   се прилага;
• Властите не предлагат целева временна подкрепа за жилищно 
   настаняване на ЛПМЗ (в пари или в натура);
• Властите не предлагат дългосрочна подкрепа на жилищно 
   настаняване;
• Властите не предлагат целеви жилищни съвети, консултации и 
   представителство за ЛПМЗ;
• Властите не сътрудничат с експерти от НПО по тези въпроси;
• Властите не провеждат информационни кампании за специфичните 
   нужди на ЛПМЗ сред своите служители, сред частния сектор 
   (наемодатели, управители на имоти и др.) и сред приемащото 
   общество като цяло;
• Властите не мониторират регулярно проблемите на жилищното 
   настаняване на ЛПМЗ и не калибрират своите политики.

2.5.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 
• Не съществува жилищна подкрепа за ЛПМЗ, тъй като няма целево 
   национално финансиране47, а достъпът до настаняване в общински 
   жилища продължава да бъде възпрепятстван от рестриктивна правна 
   рамка и липса на достатъчен жилищен фонд;
• Няма възможност за отчитане на уязвимост, която да дава право тези 
   лица да останат временно в РПЦ или пък да получат достъп до со-
   циални услуги (поради административни пречки, ограничен капаци-
   тет, липса на превод и др.);
• Краткият срок, в който ЛПМЗ трябва да напуснат центровете на ДАБ, 
   води до сериозни трудности те да намерят жилище и създава необхо-
   димост да закупят адрес „на черно“, за да могат да подадат заявление 
  за издаване на лични документи в определения за това законов срок.

2.5.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни
по-благоприятни

47  Жилищна подкрепа е била осигурена с европейско финансиране на много ограничен брой бежанци, повечето 
от които презаселени.
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Оценени индикатори:
• Свободно движение и избор на местоживеене в страната
• Достъп до жилищно настаняване и услуги, свързани с настаняването
• Достъп до право на собственост

Оценени индикатори:
• Достъп до жилищно настаняване за уязвими лица
• Повишаване на информираността за специфичните предизвикателства 

за ЛПМЗ на жилищния пазар
• Целеви жилищни съвети, консултации, представителство
• Предоставяне на временно жилищно подпомагане
• Осигуряване на основна жилищна подкрепа
• Период на целева жилищна подкрепа
• Административни бариери за достъп до обществено жилище
• Оценка на качеството на жилищата

Оценени индикатори:
• Механизми за включване на интеграцията в общите жилищни политики 
• Координация с регионални и местни власти за жилищно настаняване 

за ЛПМЗ
• Партньорство за жилищно настаняване с експертни неправителствени 

организации

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни по-благоприятни

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

по-малко благоприятни по-благоприятни

[updated chart Overall change 2019 to 2022 by country]

2.5.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

Като цяло в периода 2019–2021 г. сред 14-те страни по NIEM не са настъпили 
съществени развития в направление Жилищно настаняване. Страни като 
Чехия, Франция, Нидерландия и Швеция предоставят най-добрите правни 
стандарти – там ЛПМЗ имат право на движение и избор къде да живеят, 
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пълен достъп до помощи за жилищно настаняване и пълен достъп до права 
на собственост – също като местните граждани. Що се отнася до политиките 
обаче, всички страни показват значително по-слаб резултат. Първенец в 
тази стъпка е Швеция, на чиито региони и общини годишно се разпределят 
определен брой ЛПМЗ на базата на ясни критерии. Освен финансова помощ, 
лицата получават и допълнителна подкрепа, напр. информация, правна 
помощ и др. Най-общо страните показват лоши резултати и в стъпката за 
изпълнение и сътрудничество. България, Гърция, Унгария, Полша и Литва дори 
отчитат 0 точки. Най-добър резултат отчита Франция със своята Национална 
схема за приема и интеграцията на бежанци (SNADAR), по която за 2021 г. 
са предвидени 14 000 места за настаняване за ЛПМЗ, вкл. за презаселени 
лица, във всички региони на страната. Във всички тях са създадени постоянни 
комитети с участието на регионални, местни власти и органи по жилищно 
настаняване, които ежемесечно се отчитат за извършената работа и също така 
повишават осведомеността относно жилищните проблеми на бежанците на 
местно ниво.

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Стъпка: Създаване на правната рамка

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 
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Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

Гърция

Румъния

България

Франция

Унгария

Италия

Латвия

Литва

Нидерландия

Швеция

Полша

Словения

             Чехия  

Испания

0

11.1

-1.4

-3.1

-5.6

-5.6

1.1

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)

2.5.5. Добри европейски практики 48

Какво изискват правото на ЕС и международното право 

Съгласно правото на ЕС лицата, получили международна закрила, 
се включват в общата система на подкрепа за жилищно настаняване 
едва след като получат статут. Що се отнася до периода преди 
постановяване на решението в производството за закрила, според 
основното правило в Директивата за условията на прием трябва да 
се гарантира свобода на придвижване за лицата, търсещи закрила, 
въпреки че държавите членки могат да определят мястото на 
пребиваване на кандидата по съображения, свързани със защита на 
обществения интерес или обществения ред или, когато е необходимо, 
за нуждите на бързото обработване на молбите. Държавите членки 
могат също така да обвържат ползването на материалните условия 
на приемане с пребиваване на определено място, посочено от 
държавите членки (чл. 7). Лицата с предоставена международна 
закрила получават достъп до жилищно настаняване при условия, 

48 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на бежанците: 
Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: 
Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegration.eu/pl/
pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109

http://www.forintegration.eu/pl/pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109
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равностойни на условията, приложими за другите граждани на трети 
държави, законно пребиваващи на тяхна територия, както и правото 
на свободно придвижване на територията на страната (чл. 32 и 33 от 
Квалификационната директива). Както е потвърдено от Съда на ЕС в 
решението по дело Alo & Osso49, това право може да бъде ограничено 
само при конкретни обстоятелства – например, като се прилагат 
политики за избягване на концентрация, когато ЛПМЗ имат по-големи 
затруднения с интеграцията в сравнение с други граждани на трети 
страни. Шестият общ основен принцип на политиката за интеграция 
на имигранти в ЕС, който призовава за недискриминационен и равен 
достъп до публични и частни стоки и услуги при равни условия с тези 
на гражданите на страната, се прилага и в областта на жилищното 
настаняване. 

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

… осигурят свободно придвижване и избор на 
местоживеене в страната. 

… осигурят целева подкрепа за дългосрочно 
настаняване без ограничение във времето.

… осигурят целева подкрепа за временно 
жилищно настаняване без други правила за 
достъп до подкрепа.

… не налагат административни пречки пред достъпа до 
публични жилища (трудни за осигуряване документи, 
забавяния, решения по преценка на служителя).

… осигурят достъп до жилищно настаняване 
за всички уязвими лица.
… повишават осведомеността относно специфичните 
предизвикателства за ЛПМЗ на пазара на жилища.

… осигурят оценяване на качеството 
на жилищата в цялата страна.

… осигурят целеви съвети, консултации, 
представителство във връзка с жилищното 
настаняване.

… осигурят еднакво отнасяне във връзка с имуще-
ствените права както за гражданите на страната

… осигурят същия достъп до и подкрепа за 
жилищно настаняване както за гражданите 
на страната при общи условия, на които 
новопристигналите могат да отговорят.

FR: частично

49 СЕС, Съединени дела C-443/14 и C-444/14, Kreis Warendorf v. Ibrahim Alo and Amira Osso v. Region Hannover, 
ECLI:EU:C:2015:369P [ГС] от 1.03.2016 г.,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0443 
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Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

… координират с регионалните и местните власти 
жилищното настаняване за ЛПМЗ, като предос-
тавят нематериална (напр. насоки, обучение) и 
материална (финансиране) подкрепа.

… предоставят постоянно средства на 
специализирани НПО за оказване на помощ 
на ЛПМЗ за намиране на настаняване. ES: повечето ЛПМЗ не са обхванати 

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество
… включат интеграцията на ЛПМЗ в 
жилищните политики (стратегия за участие 
на заинтересованите страни, наблюдение, 
преглед на политиките).

ПОДРОБНО: ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Конкретни инструменти и стратегии за по-добро включване 
на ЛПМЗ в системата на жилищно настаняван

В Италия проектът FRA NOI, финансиран от националната програма по Фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“, подкрепя интегрирането в системата за 
жилищно настаняване на ЛПМЗ, които трябва да напуснат приемателните 
центрове. Вторият етап на проекта започна през юли 2020 г. и ще приключи 
в края на юни 2022 г. Основната цел е прилагането на инструменти и 
стратегии за нова система на прием и включване на мигрантите в Италия. 
По-специално, действията целят да се осигури финансова подкрепа за 
заплащане на наема и комуналните  сметки; посредничество във връзка с 
предлагането и търсенето на жилища на частния пазар; курсове за обучение 
по финансово и жилищно управление, както и гражданско образование; и 
„социално планиране“ за използването на свободни жилища в публични или 
частни жилищни сгради.

Подкрепа за жилищно настаняване на местно равнище

В Латвия през декември 2021 г. са приети изменения в законодателството 
за жилищно настаняване, които предвиждат възможност общините да 
предоставят помощ за жилищно настаняване на лица със статут на бежанец 
и лица с предоставена субсидиарна закрила, които нямат официално 
местоживеене в съответната община. Следва да се отбележи, че тази 
практика е започнала след датата на официалното приключване на този 
доклад и поради това не е взета  предвид при определянето на точките за 
Латвия по индикатора за жилищно настаняване.   
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Трудовата заетост е от ключово значение за интеграцията на ЛПМЗ, тъй като тя 
им осигурява самостоятелност, себереализация и възможност да допринасят 
за развитието на икономиката на приемащото общество. Нещо повече, 
заетостта и финансовата стабилност на ниво семейство дава възможност 
за образование и повишаване на квалификацията, които, от своя страна, 
дават още по-добри възможности за развитие на семействата и особено на 
следващото поколение. 

2.6.1. Резултати за България за 2021 г.

В Оценка 2 България запазва своя резултат от 30.2 точки от 2019 г. и не 
отбелязва съществен напредък в сферата на заетостта. 

Съгласно европейското право и ЗУБ търсещите закрила в България имат право 
на достъп до пазара на труда 3 месеца след започване на процедурата за 
международна закрила (в случай, че тя не е приключила)50. След получаване 
на статут ЛПМЗ придобиват същия достъп до пазара на труда в частния сектор 
като приемащото общество. В същото време нямат право да заемат публични 
длъжности, за които се изисква българско гражданство51. Съгласно Закона 
за трудова миграция и трудова мобилност, членовете на семействата на 
ЛПМЗ са изключени от изискването да притежават разрешително за достъп 
до пазара на труда52. България не поставя ограничения пред ЛПМЗ, които 
желаят да станат самоосигуряващи се лица, вкл. в свободните професии. 
Интервюта, направени с бежанци и експерти за целите на Оценка 2, откриха 
обаче, че въпреки това на практика съществуват редица пречки. Оказва се, че 
е рядкост ЛПМЗ да станат самоосигуряващи се лица, особено да упражняват 
свободни професии (адвокати, нотариуси, инженери, архитекти, лекари, 
зъболекари, счетоводители и др.), тъй като те трябва да отговарят на същите 
професионални изисквания като българските граждани. В това отношение не 
съществуват облекчени условия. 

Законът за насърчаване на заетостта не прави разлика между български 
и чуждестранни граждани, вкл. ЛПМЗ, а вместо това дефинира „групи в 
неравностойно положение на пазара на труда“, напр. младежи, лица с 
увреждания, самотни родители, лица, които са изтърпели наказание лишаване 
от свобода, възрастни и др., към които са насочени определени мерки53. 

България е въвела специална политика за насърчаване на заетостта, насочена 

2.6.   Трудова заетост

50 Чл. 29(3), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
51 Чл. 7(1), т. 1, Закон за държавния служител - https://lex.bg/laws/ldoc/2134673408; както и чл. 32(2)2, Закон за 
убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 
52 Чл. 9(1), т. 3, Закон за трудова миграция и трудова мобилност – https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084 
53 § 1 Допълнителни разпоредби, т. 4а, Закон за насърчаване на заетостта – https://lex.bg/laws/ldoc/-12262909 
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към ЛПМЗ. Това е националната Програма за заетост и обучение на бежанци, 
която е приета през 2016 г.54 Тя предвижда езикови курсове, професионално 
обучение и субсидирана заетост за период до 1 г. за търсещи закрила с право 
на работа, ЛПМЗ и безработни български граждани55. В разглеждания период 
на практика само третият компонент на програмата е действащ и то основно 
за български граждани, които работят в ДАБ. 

В допълнение на Програмата ЛПМЗ и търсещите закрила лица с право на 
работа имат право да се регистрират в БТ, където могат да се ползват и от всички 
останали мерки за насърчаване на заетостта и услуги по посредничество, 
от които могат да се ползват и българските граждани. Според информация, 
получена в експертно интервю за Оценка 2, голямата част от ЛПМЗ не се 
регистрират в БТ, защото считат неговата дейност за неефективна и предпочитат 
сами да търсят работа чрез неформални канали. Въпреки това Агенцията по 
заетостта (АЗ) има изграден опит и капацитет да информира служителите си 
за спецификите в заетостта на ЛПМЗ, както и да участва в организирането на 
трудови борси в сътрудничество с ДАБ и НПО. 

Интервюта и фокус групи с ЛПМЗ и експерти, направени за целите на настоящия 
доклад, показват, че:

• Малко (до 20 %) ЛПМЗ са срещали правни бариери до пазара на 
    труда;
• Малко (до 20 %) са били затруднени да легализират предишната си 
    квалификация56;

 • Повечето (61–80 %) са срещали най-вече езикови трудности;
 • Малко (до 20 %) са срещали дискриминация в работата си.

Оценка 2 по NIEM отчита, че въпреки усилията в тази сфера България все още 
не предприема допълнителни мерки, свързани с подобряването на заетостта 
на ЛПМЗ, вкл.:

• Властите не са приели стратегически документ, включващ всички 
   заинтересовани страни (министерства, профсъюзи и други органи-
   зации на работниците и служителите, камари и други работодателски 
   организации, регионални и местни власти, НПО и др.), който да улесни 
   интеграцията на ЛПМЗ чрез заетост;
• Властите не провеждат систематично информационни кампании за 
   специфичните нужди на ЛПМЗ сред частния сектор (компании, аген-
   ции за подбор на персонала, малки и средни предприятия и др.) и 
   сред приемащото общество като цяло;
• Властите не предлагат ефективни мерки, с които да подкрепят ЛПМЗ, 
   които имат опит като предприемачи;

54 Агенция по заетостта, Програма за заетост и обучение на бежанци – https://www.az.government.bg/pages/
programa-za-zaetost-i-obuchenie-na-bejanci/
55 Ibid.  
56 Според експертно интервю основната причина за това е, че повечето търсещи и получили закрила в България 
имат ниско образование и квалификация.
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• Властите не подкрепят ЛПМЗ с обучение за стартиране на бизнес (ин-
формация за данъчната система, правна рамка, пазара, разработване 
на бизнес план и др.);

• Властите не предлагат на ЛПМЗ ефективна финансова/логистична под-
крепа за стартиране на бизнес (грантови схеми, схеми за микро кредит, 
достъп до кредити, първоначални капиталови разходи, алтернативен 
доход/социална подкрепа, текущи дейности за развитие на бизнеса и 
др.);

• Властите не финансират експерти/преводачи/социални медиатори от 
НПО, които да предоставят подкрепа на ЛПМЗ;

• Властите не мониторират регулярно проблемите на заетостта на ЛПМЗ 
и не калибрират своите политики. 

2.6.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 

• Липсата на държавно финансирано обучение по български език е ос-
новната бариера пред реализация на ЛПМЗ на пазара на труда. Такива 
обучения се провеждат от НПО с европейско и международно финан-
сиране, но те имат ограничен обхват и не могат да включат всички же-
лаещи.

• Липсват ефективни мерки за професионално образование, насочено 
към заетост, и връзка с компании (стажове, обучения на място и др.), 
които да мотивират ЛПМЗ и да им помогнат да установят отношения с 
работодатели.

• Липсва ефективна подкрепа за стартиране на собствен бизнес, вкл. 
чрез обучение, финансиране, менторска подкрепа и др.

2.6.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Оценени индикатори:
 • Достъп до работа
 • Достъп до самонаемане

• Право на признаване на официални степени и право на валидиране 
   на умения

 • Процедури за признаване на чуждестранни дипломи, сертификати и др.
 • Подкрепа за признаване на чуждестранни дипломи, сертификати и др.

Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни по-благоприятни
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Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни по-благоприятни

Оценени индикатори:
 • Достъп до работа за специални групи
 • Административни пречки за достъп до работа

• Повишаване на информираността за специфичните предизвикателства 
   за ЛПМЗ на пазара на труда

 • Оценка на уменията
 • Консултиране при търсене на работа и положителни действия
 • Целенасочена подкрепа за предприемачи

Оценени индикатори:
 • Механизми за включване на интеграцията в общите трудови политики 
 • Координация с регионални и местни власти за заетост за ЛПМЗ
 • Партньорство за заетост с експертни неправителствени организации

2.6.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

С изключение на Гърция през посочения период сред 14-те страни от ЕС не се 
наблюдават сериозни подобрения в направление Заетост. Като цяло държавите 
имат по-благоприятна правна рамка, но доста по-неблагоприятни политики. В 
стъпката за изпълнение и сътрудничество се наблюдават значителни слабости 
при повечето страни. Позитивните промени в Гърция са свързани с това, че 
ЛПМЗ вече се ползват с равнопоставеност по отношение на признаването на 
чужди образователни степени, сертификати и други официални документи. За 
тези, които не могат да представят доказателства за образователния си ценз, 
е предвиден облекчен достъп до програми за оценяване, удостоверяване и 
верификация на придобитите преди това образователни степени. Във Франция 
през 2020 г. е разработен план за действие, който улеснява признаването 
на уменията, професионалния опит и квалификацията на новопристигнали 
чужденци, в това число ЛПМЗ57.  Като цяло най-добър резултат постига Швеция 
с тристепенния си подход за цялостна интеграция, където включването на 

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

по-малко благоприятни по-благоприятни
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пазара на труда има ключова роля заедно с езиковото обучение и гражданското 
образование. 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 

Гърция

Франция 

Латвия 

България 

Чехия 

Унгария

Италия 

Литва 

Нидерландия 

Полша 

Румъния

Швеция

Словения

             Испания

0
16.3

3.3

1.9

-1.8

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)

57 Вж. по-долу точка 3.6.5. „Добри европейски практики“ 
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2.6.5. Добри европейски практики 58

Какво изискват правото на ЕС и международното право 
Съгласно правото на ЕС достъпът до пазара на труда остава ограничен до 
получаването на статут, след което по Квалификационната директива е 
гарантирано еднакво отнасяне към ЛПМЗ и гражданите на страната по 
отношение на достъпа до пазара на труда, професионалното обучение, 
процедурите за оценяване и признаване на чуждестранни дипломи 
за образование с насоченост към трудова заетост (чл. 26). Когато не 
са налични съответните документи, ЛПМЗ могат да се възползват 
от алтернативни методи за оценяване (чл. 28). В Директивата за 
условията на прием за лицата, търсещи международна закрила, е 
предвиден максимален 9-месечен срок на изчакване за получаване 
на достъп до пазара на труда преди получаването на статут (чл. 15). 
Директивата призовава държавите членки да определят условия за 
достъпа до пазара на труда, с които се осигурява ефективен достъп и се 
избягват пречки при процедурата. Директивата обаче не урежда нищо 
във връзка с признаването на квалификацията на лицата, търсещи 
международна закрила (чл. 16). Третият общ основен принцип на 
политиката за интеграция на имигрантите в ЕС гласи, че трудовата 
заетост е ключов елемент в процеса на интеграция и е от решаващо 
значение за участието на имигрантите и приноса им към приемащото 
общество, както и за видимостта на този принос.

58 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на бежанците: 
Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: 
Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegration.eu/pl/
pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109 

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка
… осигурят пълен достъп до трудова заетост в 
частния сектор, по-широкия публичен сектор, 
както и основната администрация.

… осигурят пълен достъп до самостоятелна 
заетост като цяло при свободните професии.

… въведат правото на признаване на 
официални степени и валидиране на умения.

… гарантират, че за ЛПМЗ се прилагат същите 
процедури за признаване на чуждестранни 
квалификации както за гражданите на страната.

… приемат алтернативни методи за оценяване 
в случаите на липса на документи от страната 
на произход и да предоставят съдействие при 
процедурите за признаване.
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По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

По стъпка: Изграждане на рамката за изпълнение

… осигурят пълен достъп до трудова заетост 
за всички групи със специални потребности.

… осигуряват целева подкрепа за 

… осигуряват на търсещите работа консултации 
и съдействие. 

предприемачество.

… включат интеграцията на ЛПМЗ в 
политиките за трудова заетост (стратегия 
за участие на заинтересованите страни, 
наблюдение, преглед на политиките).

… повишават осведомеността относно 
специфичното положение на ЛПМЗ 
на пазара на труда

… предвидят високи стандарти при оценяването 
на уменията (еднакви критерии за цялата страна, 
превод, процедури за случаите на липса на 
документи).

… не налагат административни пречки 
пред достъпа до трудова заетост (трудни за 
осигуряване документи, забавяния, решения 
по преценка на служителя).

… координират с регионалните и местните власти 
и органите по труда трудовата заетост за ЛПМЗ 
чрез предоставяне на нематериална (напр. 
насоки, обучение) и материална (финансиране) 
подкрепа.

 … предоставят постоянно средства на 
специализирани НПО за оказване на помощ на 
ЛПМЗ за намиране на работа.

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

ПОДРОБНО:  ДОБРИ  ПРАКТИКИ 

План за действие за признаване на официални степени и валидация на умения

Във Франция план за действие за 2020 г. насърчава признаването на уменията, 
професионалния опит и квалификацията на новопристигнали чуждестранни 
граждани. Целта на плана е да се обучат интеграционни служители по 
въпросите на признаването на уменията и квалификацията на мигранти. 
Планът е насочен и към улесняване на достъпа на 1 000 новопристигнали 
чужденци до сертифициране на професионалните им умения, валидиране 
на предишен професионален опит и признаване на професионалната им 
квалификация. По този план за действие се предвижда обстоен анализ на 
опита на кандидата посредством редица въпросници и интервюта, както 
и подобряване на признаването на придобитите степени и валидиране на 
уменията. 
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ПОДРОБНО: ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Специално пригодено професионално консултиране

В Гърция проектът HELIOS 2, наблюдаван от гръцкото министерство на 
миграцията и убежището и изпълняван от Международната организация 
по миграция, има за цел да спомогне за интеграцията на ЛПМЗ и техните 
семейства. За да се постигне това, всички лица, получили закрила, могат да се 
възползват от индивидуални професионални консултации за: i) установяване 
на потребностите и интересите на участниците; ii) профилиране на уменията 
на участниците на базата на Инструмента за профилиране на уменията за ЕС; 
iii) компенсиране на разходите за получаване на различни сертификати (напр. 
сертификат за гръцки език, шофьорска книжка, сертификат за английски език 
и др.); iv) „кариерни дни“ и сесии за изграждане на мрежи със служители от 
частния сектор; v) получаване на информация относно Гръцката организация 
за наемане на работна сила и правата и задълженията на служителите 
и работодателите в Гърция. Освен това по проекта има дейности за 
информиране и повишаване на осведомеността относно положението на 
ЛПМЗ сред местни общности, професионални съюзи и работодатели. 

Услуги за социална и трудова интеграция    

В Италия проектът PUOI (Protezione Unita a Obiettivo Integrazione), започнал 
през 2019 г. с подкрепа по програми от фондовете Фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“ и Европейския социален фонд на ЕС,  има за цел да подкрепи 
социално-професионалната интеграция на ЛПМЗ. По проекта са осигурени 
4 500 възможности за трудова заетост и са привлечени публични и частни 
субекти на пазара на труда. Дейностите предоставят достъп до редица 
интегрирани услуги за социална и трудова интеграция (напр., услуги с 
наставничество, насоки и наблюдение при търсенето на работа, оценяване и 
сертифициране на умения) и 6-месечен стаж. През 2020–2021 г. е добавена 
допълнителна дейност за ефективно справяне с новите работни условия 
в извънредната ситуация с COVID-19 и преодоляване на отрицателните 
последствия за стажовете. 

Безпрепятствено оценяване на уменията и образователния ценз на ЛПМЗ 

В Нидерландия всички лица с хуманитарен статут, които са задължени да 
участват в програми за гражданска интеграция, имат право на безплатна 
оценка на квалификацията им, която се финансира от Министерството на 
социалните въпроси и трудовата заетост, с помощта на международния орган 
за оценка на квалификацията IDW. Дори когато изискваните сертификати не 
са налични или няма такива, признаването на квалификацията е възможно 
(тогава то се нарича „определяне на образователното ниво”). Тази процедура 
се прилага, за да се определи кое нидерландско образователно ниво е 
сравнимо с това на лицето, получило закрила. 

2.7.   Професионално обучение и образование с насоченост към заетост

Професионалното образование и обучение играе съществена роля при 
подготовката на ЛПМЗ за интеграция на пазара на труда и за мобилността им 
в него. От една страна, то цели да повиши уменията и квалификацията им, за 
да бъдат по-успешни в своята настояща или бъдеща работа. От друга страна, то 
служи за адаптация към реалностите в приемащото общество, вкл. за мост между 



72

бежанци и работодатели, професионални организации и др. чрез дейности 
като стажове, наставничество и др. Допълнителен акцент в това направление е 
възможността ЛПМЗ да признаят своя предишна професионална и академична 
квалификация.

2.7.1. Резултати за България за 2021 г.

България запазва същия брой точки при оценката на това направление в изследвания 
период. По отношение на правната рамка тя постига едва 50 пункта, които намаляват 
на 40 при политиките и достигат до 0 при прилагането и сътрудничеството. 

Търсещите и получилите закрила в България имат право на професионално 
образование и професионално обучение, при условията и по реда за българските 
граждани59. Лицата с предоставена временна закрила също имат това право60. По 
отношение на училищното професионално обучение, търсещите и получилите 
закрила в задължителна училищна възраст имат същия достъп като местните 
граждани, като за тях се допуска изключението да не легализират и заверяват 
редица документи61. За всички лица на възраст над 16 г. обаче съществува изискване 
да демонстрират определено ниво на образование, преди да имат достъп до 
професионално обучение. 

Дипломите за образование са предпоставка за достъп до професионално обучение. 
ЛПМЗ не могат да получат признаване на уменията си, тъй като няма алтернативна 
процедура (с изключение на търсещите и получилите закрила лица в задължителна 
училищна възраст62). Вместо това лицата над 16 г. трябва да посещават курсове по 
ограмотяване, които се организират от някои училища на базата на проекти и при 
заявен интерес. Относно признаването на предишно образование в сферата на 
нерегулираните професии от 2019 г. България въведе възможност за издаване на т.нар. 
„информационна карта“ за получили закрила лица, която им позволява признаване 
на предишно образование при липса на диплома за неговото удостоверяване63 . 
Този алтернативен подход обаче води до признаване с препоръчителен характер, 
което не може да се ползва за целите на достъп до висше образование, а може да 
послужи евентуално за целите на трудовата заетост.

ЗУБ дава възможност ЛПМЗ, които не могат да представят документи, доказващи 
тяхната квалификация, но желаят да упражняват регулирана професия в България, да 
получат достъп до упражняване на такава професия по реда на Закона за признаване 
на професионални квалификации64. Законът за признаване на професионални 
квалификации, който определя процедурите за достъп до регулирани професии, от 
своя страна, обаче изисква ЛПМЗ, които не могат да предоставят доказателства за 
предходната си професионална квалификация , да преминат стаж за приспособяване 
с продължителност до 5 г. и да положат изпит за признаване на правоспособност65. 
Интервюта, проведени с експерти и бежанци по Оценка 2, не дават информация за 
такива известни случаи.

59 Чл. 26(1) и 26(2), Закон за убежището и бежанците –  
60 Чл. 39(1), т. 2, Закон за убежището и бежанците – 
61 Чл. 108(6), Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – 

62 Чл. 166(6), Закон за предучилищното и училищното образование –  
63 Чл. 17а, Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища –  
64 Чл. 26(5), Закон за убежището и бежанците – h�ps://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 
65 Чл. 29(3), Закон за признаване на професионални квалификации – h�ps://lex.bg/laws/ldoc/2135579101

https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
https://lex.bg/laws/ldoc/2135579101
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Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване 
на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или 
международна закрила предвижда възможността за включване на ЛПМЗ в 
мерки, свързани с професионално ориентиране и включване в обучение на 
възрастни, както и включване в програми и мерки за заетост и обучение66. 
Тези дейности се предлагат чрез териториалното подразделение на БТ в 
съответната община. Тази наредба обаче няма отговорен орган и финансиране 
и на практика се изпълнява спорадично с ограничен обхват и европейско 
финансиране. Също така курсовете за професионално обучение се провеждат 
на български език.

Както беше отбелязано в предходната глава, специалната национална 
политика, насочена към ЛПМЗ, е Програмата за заетост и обучение на бежанци, 
която е приета през 2016 г. и предвижда езикови курсове, професионално 
обучение и субсидирана заетост за период до 1 г. за търсещи закрила с право 
на работа, ЛПМЗ и безработни български граждани67. В разглеждания период 
на практика обаче само третият компонент на програмата е действащ и то 
основно за български граждани, които работят в ДАБ. 

Оценка 2 по NIEM отчита, че България не предприема достатъчно мерки, 
свързани с подобряването на професионалното образование и обучение на 
ЛПМЗ, вкл.:

• Властите не са приели стратегически документ, включващ всички 
заинтересовани страни (министерства, профсъюзи и други организации 
на работниците и служителите, камари и други работодателски 
организации, регионални и местни власти, НПО и др.), който да улесни 
интеграцията на ЛПМЗ чрез професионално образование и обучение, 
насочено към заетост;

• Властите не идентифицират ЛПМЗ като група, която се нуждае от 
специално внимание, в основната система за професионално и трудово 
обучение и образование;

• Властите не изискват развитието на специално насочени програми за 
професионално обучение за ЛПМЗ в основни многогодишни програми 
и стратегии;

• Властите не провеждат информационни кампании за специфичните 
нужди в областта на професионалното обучение на ЛПМЗ сред частния 
сектор (центрове за професионално обучение и др.) и сред приемащото 
общество като цяло;

66 Чл. 8(2), т. 5 и т. 6, Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение 
за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила – https://www.lex.bg/bg/laws/
ldoc/2136897655
67 Агенция по заетостта, Програма за заетост и обучение на бежанци – https://www.az.government.bg/pages/
programa-za-zaetost-i-obuchenie-na-bejanci/ 
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• Властите не развиват ефективни мерки, насочени към увеличаване 
на участието на ЛПМЗ в професионално обучение и образование, 
свързано със заетостта (напр. чрез кампании, ориентиране, подкрепа 
и др.);

• Властите не финансират експерти/преводачи/социални медиатори от 
НПО, които да предоставят подкрепа на ЛПМЗ;

• Властите не мониторират регулярно проблемите на професионалното 
образование и обучение на ЛПМЗ и не калибрират своите политики. 

2.7.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 

• Изискването за удостоверяване за предходно образование като пред-
варително условие за достъп до професионално обучение е сериозна 
пречка пред лицата, които не разполагат с такива документи.

• Дори да имат достъп до професионално обучение, то се провежда само 
на български език. Това е бариера пред ЛПМЗ, тъй като държавата не им 
осигурява възможност за езиково обучение, финансирано от бюджета. 

• Липсва алтернативен механизъм за признаване на предишно образо-
вание и професионална квалификация при невъзможност за предоста-
вяне на доказателства за тях.

2.7.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Оценени индикатори:
• Достъп до основно професионално обучение и образование с 
   насоченост към трудова заетост

Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни по-благоприятни

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни по-благоприятни
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Оценени индикатори:
• Достъп до професионално обучение и образование с насоченост към 
   трудова заетост за специални групи 

 • Административни бариери пред достъпа до професионално обучение
• Повишаване на информираността за специфичните предизвикател-
   ства за ЛПМЗ в сферата на професионално обучение и образование с 
   насоченост към трудова заетост
• Достъп до мерки за професионално обучение и образование с насо-
   ченост към трудова заетост
• Продължителност на таргетирано професионално обучение и образо-
   вание с насоченост към трудова заетост

Оценени индикатори:
• Механизми за включване на интеграцията в общите политики за 
   професионално обучение и образование с насоченост към трудова 
   заетост
• Координация с регионални и местни власти за професионално 
   обучение и образование с насоченост към трудова заетост за ЛПМЗ
• Партньорство с експертни неправителствени организации за 
   професионално обучение и образование с насоченост към трудова 
   заетост за ЛПМЗ

2.7.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

Резултатите сред 14-те страни по NIEM в това направление се запазват почти 
изцяло в разглеждания период. Едва в 3 държави са настъпили значими 
промени – в Румъния, където се наблюдава леко подобряване, както и 
в Полша и Словения, където пък се наблюдава леко влошаване. Като цяло 
повечето страни имат сравнително благоприятна правна рамка (средно около 
75 пункта), но значително по-слаби политики и изпълнение (съответно средно 
около 35 и 28 пункта). Най-добър резултат показва Швеция, която насърчава 
образованието и квалификацията по време на въвеждащата програма, която 
включва мерки за подготовка за трудова заетост. Шведската национална 
агенция за образование провежда и възлага целеви програми в тясно 
взаимодействие със службата по трудова заетост, а местни бизнеси предлагат 
възможности за професионално обучение. Двете държавни агенции редовно 
мониторират и калибрират политиките си. Опитът на Франция също получава 
сравнително висока оценка – страната продължава да изпълнява Плана 

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

по-малко благоприятни по-благоприятни
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за инвестиции в умения за 2018–2022 г., където ЛПМЗ се определят като 
приоритетна целева група, по-специално лицата на възраст под 25 г. и тези, 
които са пристигнали в страната преди по-малко от 5 г. Планът се изпълнява 
така, че се предоставят допълнителни средства на регионално равнище и 
се насърчават местни работодатели да правят инвестиции в обучението на 
ЛПМЗ.

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 

Румъния

Чехия 

България 

Франция

Гърция

Унгария 

Италия 

Латвия 

Литва 

Нидерландия

Испания 

Швеция 

-2.2  Полша 

-2.3  Словения           

0
2.3

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)
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2.7.5. Добри европейски практики 68

Какво изискват правото на ЕС и международното право 

В правото на ЕС за лицата, получили международна закрила, се 
гарантира същото отнасяне както за гражданите на страната и достъп 
до целева подкрепа за посрещане на специфичните им потребности. 
По отношение на достъпа до пазара на труда Женевската конвенция 
изисква държавите да осигурят на бежанците поне най-доброто 
отнасяне, което се предоставя на чуждестранните граждани (чл. 17). 
Женевската конвенция въвежда общо задължение за улесняване 
на интеграцията (чл. 34) и то е отразено в още по-конкретното 
задължение, посочено в преработения текст на Квалификационната 
директива. Съгласно правото на ЕС достъпът до професионално 
обучение остава ограничен до получаването на статут, след което 
се гарантира – според преработения текст на Квалификационната 
директива – равно отнасяне към ЛПМЗ и гражданите на страната по 
отношение на достъпа до пазара на труда, професионалното обучение, 
образованието с насоченост към трудова заетост, процедурите за 
признаване и оценяване на квалификация, придобита в друга страна 
(чл. 26). В случаите на липса на необходимите документи ЛПМЗ могат 
да се възползват от алтернативни методи за оценяване (чл. 28). За 
периода преди получаването на статут Директивата за условията 
на прием предвижда за лицата, търсещи закрила, максимален срок 
от 9 месеца за получаване на достъп до пазара на труда (чл. 15). 
Директивата призовава държавите членки да определят условия за 
пазара на труда, с които се осигурява ефективен достъп и се избягват 
процедурни пречки. Държавите членки обаче не са задължени да 
осигуряват възможности за професионално обучение на лицата, 
търсещи международна закрила, и директива не споменава нищо по 
въпроса за признаването на квалификациите (чл. 16).

68 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на бежанците: 
Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: 
Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegration.eu/pl/
pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

… осигурят същия достъп както за гражданите 
на страната до професионално обучение 
и образование с насоченост към заетост в 
общообразователни учебни заведения при 
общи условия, които новодошлите да могат 
да изпълнят.
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По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество

… не налагат административни пречки за 
достъпа до професионално обучение (трудни 
за осигуряване документи, забавяния, 
решения по преценка на служителя).

… предприемат мерки за повишаване 
на участието на ЛПМЗ в професионално 
обучение и образование с насоченост към 
заетост, както и мерки за насърчаване на 
работодателите да осигуряват професионално 
обучение и образование за ЛПМЗ.

… гарантират, че ЛПМЗ се възползват 
от целево професионално обучение и 
образование с насоченост към заетост, докато 
имат потребност от него или без ограничение 
във времето.

… координират с регионалните и местните 
власти и органите по труда професионалното 
обучение за ЛПМЗ чрез предоставяне на 
нематериална (напр. насоки, обучение) и 
материална (финансиране) подкрепа.

… предоставят постоянно средства за 
специализирани НПО или организации с 
нестопанска цел, оказващи подкрепа за заетост 
за съдействие на ЛПМЗ за трудова заетост.

… включат интеграцията на ЛПМЗ в 
политиките за професионално обучение 
и образование с насоченост към заетост 
(стратегия за участие на заинтересованите 
страни, мониторинг, преглед на политиките).

… гарантират, че властите редовно 
информират публичните служби по труда 
относно правото на професионално обучение 
и потребностите на ЛПМЗ, че службите по 
труда редовно информират служителите си 
и че частните доставчици на обучение са 
осведомени относно положението на ЛПМЗ.

… идентифицират групи със специални потреб-
ности в общообразователните учебни заведения 
за професионално обучение/образование и да 
осигурят целеви програми (самотни родители, 
жени, ЛПМЗ над 50 г., лица с увреждания, жертви 
на насилие и травма, непълнолетни, пристигнали 
на възраст над задължителната възраст за 
посещаване на училище).

SE: за някои групи

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора
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Здравето е предпоставка за успешна интеграция, доколкото здравето е 
ключов елемент за благосъстоянието на човека. То има две измерения – 
физическо и менталн о здраве, като при ЛПМЗ второто често е влошено поради 
травмата от напускане на дома, както и трудностите по пътя и адаптацията в 
приемащата държава. В същото време успешната интеграция може да повиши 
цялостното здраве и благосъстояние на лицата, което на свой ред да подобри 
продуктивността, умението да учат и да създават връзки с приемащото 
общество. 

2.8.1. Резултати за България за 2021 г.

България запазва резултатите си от 32.8 точки от Оценка 1 от 2019 г. и не успява 
да прогресира в сферата на здравеопазването, макар че в разглеждания 
период са налице няколко промени. Страната се намира на последно място 
сред 14-те държави както по отношение на правната рамка и политиките, така 
и при прилагането, където България отбелязва 0 точки. 

По време на производството за получаване на международна закрила лицата 
имат право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно 
ползване на медицинско обслужване при условията и по реда за българските 
граждани69. Индивидуална оценка на тяхната уязвимост се извършва, но тя не 
води до регулярна здравна подкрепа по време на производството70. Лицата 
с предоставена временна закрила имат право само на спешна медицинска 
помощ71. След получаване на статут лицата с международна закрила подлежат 
на задължително осигуряване в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 
и следва да внасят осигуровките си сами72. След получаване на статут ЛПМЗ 
често страдат от липса на мрежа от изградени социални и семейни връзки, 
владеене на български език, познаване на българския здравна система като 
цяло, като в същото време са оставени да се справят сами, без ефективна 
подкрепа за интеграция на местно ниво, вкл. в областта на здравеопазването. 
Икономическите трудности и липсата на стабилност са предизвикателство пред 
уязвимите ЛПМЗ да покриват месечните си вноски за здравно осигуряване за 
времето, в което си търсят работа и не са икономически активни.

Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване 
на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище 
или международна закрила предвижда кметът да информира ЛПМЗ за 
възможностите за избор на личен лекар на територията на общината и да 

2.8.   Здравеопазване

69 Чл. 29(1), т. 5, Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
70 Чл. 29(4), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
71 Чл. 39(1), т. 5, Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 Промени в тази 
разпоредба се правят през 2022 г. и поради тази причина на попадат в обхвата на настоящото изследване.
72 Чл. 33(1), т. 4, Закон за здравното осигуряване – https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134412800 
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уведомява съответните регионална здравна инспекция и здравноосигурителна 
каса за сключените споразумения за интеграция73. Както беше посочено по-
горе, тази наредба обаче няма отговорен орган и финансиране и на практика 
се изпълнява спорадично с ограничен обхват и европейско финансиране.

През 2018 г. България получава официално известие от Европейската комисия 
относно нарушения при прилагането на законодателството на ЕС в областта на 
убежището, а именно „Опасенията се отнасят по-специално до: настаняването 
и законното представителство на непридружени ненавършили пълнолетие 
лица; правилното идентифициране и подпомагане на уязвими кандидати 
за убежище; предоставянето на подходяща правна помощ; задържането 
на кандидати за убежище и защитните мерки в рамките на процедурата по 
задържане.74“ Това е причината през 2020 г. ЗУБ да претърпи промени по 
отношение на установяването на уязвимост. Въпреки че според ЗУБ уязвимостта 
се установява само чрез медицински преглед, ако такава е идентифицирана, 
то при необходимост лицето получава специална подкрепа.75 Уязвимостта и 
специалните потребности следва да се отчитат и за целите на производството 
за международна закрила76. 

Друга съществена промяна от 2020 г. е, че при възобновяване на производството 
или допусната последваща молба за закрила здравноосигурителните права на 
чужденеца се считат за непрекъснати77. По този начин тези търсещи закрила 
не трябва да плащат за месеците, когато не са били в процедура, за да получат 
достъп до здравни грижи.

Интервюта и фокус групи с ЛПМЗ и експерти, направени за целите на настоящия 
доклад, показват, че:

• Някои (21–40 %) ЛПМЗ имат незадоволени нужди поради липса на дос-
тъп до здравни услуги;

• Някои (21–40 %) имат незадоволени нужди поради липса на информа-
ция относно здравната система;

• Някои (21–40 %) имат незадоволени нужди поради липса на средства 
за заплащане на здравни осигуровки, закупуване на лекарства, запла-
щане за операции и процедури, които не са покрити от НЗОК (напр. 
зъболекарски услуги) и др., особено уязвимите лица. 

Важно е да се подчертае, че причината за тези резултати е работата на НПО 
с европейско и международно финансиране, а не усилията на държавата. 
Направените разходи не се възстановяват от НЗОК. Също така НЗОК покрива 

73 Чл. 14, т. 10 и т. 12, Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението 
за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила – https://www.lex.bg/en/
laws/ldoc/2137169844
74 Производства от месец ноември за установяване на нарушения: основни решения, Европейска комисия, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/MEMO_18_6247 
75 Чл. 29(4) и 30а(1), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
76 Чл. 30а(2), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
77 Чл. 29(8), Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
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само определен набор от медицински прегледи, изследвания и услуги, както 
и ограничен във времето болничен престой. Всички допълнителни разходи 
следва да се заплатят от пациента. В случая на ЛПМЗ те най-често се доплащат 
от НПО по проекти и от дарения. 

Една от основните пречки обаче остава регистрацията на ЛПМЗ при 
общопрактикуващи лекари, както и педиатри за децата. Освен че извършва 
общи прегледи на лицата, личният лекар също така насочва към специалисти 
при нужда от специализирано лечение. Регистрацията е задължителна, 
за да може лицето да се ползва от здравноосигурителните си права. В 
същото време такава може да се направи само ако лицето е с непрекъснати 
здравноосигурителни права. Причините за тази пречка от една страна се 
крият в недостатъчната медицинска обезпеченост, особено извън столицата, 
а от друга страна в нежеланието и съображенията на лекарите да регистрират 
ЛПМЗ. Те са свързани с липса на преводачески услуги и медицинска история 
на отделните случаи, висока мобилност и неявяването на лицата, както и тежки 
административни междуинституционални процедури. Както и за адресната 
регистрация, не съществува процедура за отписване от личен лекар, а 
само за неговата смяна. Това води до натрупване на неактивни пациенти в 
пациентските листи, което създава административни пречки и затруднения за 
личните лекари, вкл. и глоби. Не съществува правно задължение за личните 
лекари да регистрират определени пациенти. В същото време може да се търси 
съдействието на регионалните здравни инспекции за подобна регистрация.

Оценка 2 по NIEM отчита, че България не предприема достатъчно мерки, 
свързани с подобряването на заетостта на ЛПМЗ, вкл.:

• Властите не са приели стратегически документ, включващ всички заин-
тересовани страни (доставчици на здравни услуги, медицински персо-
нал, регионални и местни власти, НПО и др.), който да улесни интегра-
цията на ЛПМЗ в областта на здравеопазването;

• Властите не провеждат информационни кампании за специфичните 
нужди в областта на здравеопазването на ЛПМЗ сред доставчиците на 
здравни услуги, медицински персонал и други заинтересовани страни, 
вкл. сред приемащото общество като цяло;

• Властите не финансират експерти/преводачи/социални медиатори от 
НПО, които да предоставят подкрепа на ЛПМЗ;

• Властите не предоставят средства за адекватно посрещане на здравни-
те нужди на ЛПМЗ, които срещат трудности в областта на здравеопаз-
ването; 

• Властите не мониторират регулярно проблемите на здравеопазването 
на ЛПМЗ и не калибрират своите политики. 

2.8.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 

• Най-големият проблем пред ЛПМЗ е затруднението да се регистрират 
при личен лекар или педиатър за децата. 
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• Липсват преводачи, социални работилници и медиатори, финансирани 
от държавата, които да информират лицата за техните права и задъл-
жения в сферата на здравеопазването, както и да ги придружават при 
посещението им при лекар. 

• Дори да са здравно осигурени, ЛПМЗ не получават специализирана 
психологическа помощ, вкл. за лица, преживели травма, изтезание, на-
силие и др. 

2.8.3. Резултати за 2021 г. по страни

Оценени индикатори:
 • Включване в система на здравно осигуряване
 • Степен на здравно покритие

Оценени индикатори:
 • Достъп до здравни грижи за лица със специални нужди

• Информация за доставчиците на здравни услуги относно правата на 
   ЛПМЗ
• Информация относно правата и използването на здравни услуги сред 
   ЛПМЗ

 • Наличие на безплатни услуги за устен превод

Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни по-благоприятни

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни по-благоприятни
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

по-малко благоприятни по-благоприятни

Оценени индикатори:
 • Механизми за включване на интеграцията в общите здравни политики 

• Координация с регионални и местни власти и/или здравни органи за  
   здравеопазването при ЛПМЗ
• Партньорство с експертни неправителствени организации за здравео-
   пазването на ЛПМЗ

н.8.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

Като цяло 14-те страни по NIEM не демонстрират сериозно подобрение в 
областта на здравеопазването в разгледания период. Това направление е 
едно от най-високо оценените що се отнася до правната рамка. Във всички 
14 страни е осигурено същото минимално здравно покритие за ЛПМЗ както 
за гражданите на страната по недискриминационен начин. Единствено 
България и Румъния не достигат максималния брой точки. Не така стои 
въпросът при политиките – тук вече ситуацията в страните значително се 
различава, като единствено Швеция достига максималния брой точки. 
Стъпката на прилагането показва дори по-слаби резултати, като 3 държави са 
оценени с 0 точки – това са България, Унгария и Полша. При този индикатори 
най-благоприятни са резултатите на Литва, тъй като Планът за действие за 
интеграцията на чужденци предвижда участието на съответните партньори с 
цел улесняване на интеграция на ЛПМЗ в сферата на здравеопазването. Той 
изисква и обучение на доставчиците на здравни услуги, за да се подобрят 
уменията им за интеркултурна комуникация, да се намалят стереотипите и да 
се съблюдават многообразието и равнопоставеността.
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Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

Чехия 

Франция 

Румъния

България 

Гърция

Унгария 

Италия 

Латвия 

Литва 

Нидерландия

Швеция 

Словения           

Испания 

-5.6  Полша 

0
5.5

3.3

2.2

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)
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н.8.5. Добри европейски практики 78

Какво изискват правото на ЕС и международното право 

В правото на ЕС се предвижда лицата, търсещи международна 
закрила, да получават необходимата и приспособена към тях 
медицинска помощ от момента на пристигането им, въпреки че ще 
могат да ползват без ограничения системата на здравеопазване 
едва след като получат статут. Съгласно Директивата за условията 
на прием (чл. 19) на етапа на приемане лицата, търсещи закрила, 
получават необходимите медицински грижи, което включва най-
малко спешни грижи и основно лечение на болестите и тежките 
психични разстройства. На кандидатите със специални потребности 
като непълнолетни, хора с увреждания, възрастни, бременни жени, 
жертви на трафик на хора, лица с тежки заболявания, лица с психични 
увреждания и лица, преживели изтезания, изнасилване или други 
тежки форми на насилие, се осигуряват подходящи медицински 
грижи. Съгласно Квалификационната директива (чл. 30.1) лицата, 
получили международна закрила, имат същия достъп до здравни 
услуги като гражданите на страната. Уязвимите групи лица, получили 
международна закрила, могат да ползват подходящи медицински 
грижи извън общия пакет грижи в системата на здравеопазване (чл. 
30.2). 

78 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на бежанците: 
Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: 
Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegration.eu/pl/
pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109 

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

… осигурят пълен достъп до система на 
здравно покритие при условия, на които 
новопристигналите могат да отговорят.

… осигурят достъп до специални здравни 
грижи за уязвими лица (педиатрична грижа, 
грижи за непълнолетни, преживели насилие 
или травма, грижи по време на бременността 
и раждането, грижи за хора с физически или 
психически увреждания, грижи в домове за 
възрастни, психиатрични/психо-социални 
грижи за лица, преживели изтезания, 
изнасилване или други форми на травма.

… осигурят същото покритие със здравни 
услуги както за гражданите на страната.
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По стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

… повишават активно осведомеността на 
доставчиците на здравни услуги относно 
правата и специфичните здравни проблеми 
на ЛПМЗ.

… не поставят административни бариери 
за ползването на здравни услуги (трудни за 
осигуряване документи, забавяния, решения 
по преценка на служителя).

… осигуряват системно индивидуализирана 
информация относно правото на 
здравеопазване и използването на услуги.

… координират с регионалните и 
местните власти и/или здравните органи 
здравеопазването за ЛПМЗ, като предоставят 
нематериална (напр. насоки, обучение) и 
материална (финансиране) подкрепа.

… предоставят постоянно средства на 
специализирани НПО за оказване на 
съдействие на ЛПМЗ за получаване на 
подходящи здравни грижи.

… осигуряват безплатни услуги за превод в 
цялата система на здравеопазване или поне в 
основни области на медицински услуги.

… включат интеграцията на ЛПМЗ в 
политиките за здравеопазване (стратегия 
за участие на заинтересованите страни, 
мониторинг, преглед на политиките).

ПОДРОБНО: ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Във Франция Планът за уязвими лица на Министерството на 
вътрешните работи включва различни мерки за повишаване на 
осведомеността относно специфичните здравни потребности на 
лицата, търсещи или получили международна закрила. Например, по 
едно от действията се предвижда създаването на инструмент, който 
медицинските специалисти да използват за грижите, предоставяни 
на лица, търсещи или получили закрила, с увреждания. Друга мярка 
е насочена към информиране на доставчиците на здравни услуги 
относно потребностите на лицата, търсещи или получили закрила, 
със специален акцент върху психологическата травма. 

н.9.   Обществено осигуряване

Бежанците често губят своите доходи, спестявания, мрежи за подкрепа и затова 
възможността за обществено осигуряване е от изключително значение за 
започване на нов живот в новата приемаща страна. Необходимо е помощите 
да бъдат част от една по-всеобхватна политика на подкрепа, която, от една 
страна, да дава сигурност за посрещането на ежедневните нужди, а от друга, 
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да позволява достатъчно време и спокойствие за инвестиции в образование, 
обучение, изучаване на езика и др. като подготовка за самостоятелен живот. 
Тази подкрепа придобива особена важност за уязвимите лица и семейства, 
които невинаги – временно или за постоянно – могат напълно да разчитат на 
себе си за пълна самостоятелност. 

н.9.1. Резултати за България за 2021 г.

България бележи лек спад с 1.7 пункта в направление Обществено осигуряване 
в сравнение с оценката, дадена през 2019 г. Страната отбелязва 50 точки при 
правната рамка, което я нарежда последна сред 14-те оценявани страни заедно 
с Румъния. Рамката на политиките й носи малко над 20 точки, а изпълнението 
– 0 точки. 

Първата голяма промяна в посочения период е приемането на Закона за 
социалните услуги, който влиза в сила на 1 юли 2020 г. Той не прави разграничение 
между гражданство и правен статус79. Законът описва широк спектър от социални 
услуги: „1. информиране и консултиране; 2. застъпничество и посредничество; 
3. общностна работа; 4. терапия и рехабилитация; 5. обучение за придобиване 
на умения; 6. подкрепа за придобиване на трудови умения; 7. дневна грижа; 
8. резидентна грижа; 9. осигуряване на подслон; 10. асистентска подкрепа“, до 
които и ЛПМЗ имат достъп80. Тази нова регулация поставя базата за по-добър 
достъп до услуги, но към юни 2022 г. все още не съществува утъпкан път за 
реалното ползване на тези права от ЛПМЗ. 

Заявлението за ползване на социални услуги и социални помощи, което се 
подава пред директора на дирекция Социално подпомагане, е на български 
език и за подаването му няма осигурен преводач81. ЛПМЗ трябва да имат вече 
издаден документ за самоличност, за което се нуждаят предварително от 
жилищна и адресна регистрация (вж. направление Жилищно настаняване). 
Така те могат да попаднат в омагьосан кръг да не могат да кандидатстват за 
социални помощи и социални услуги (вкл. и за бездомни лица), защото им 
липсва жилище и необходимата адресна регистрация. Оценката за социално 
подпомагане се извършва по настоящия адрес на кандидата (според неговата 
адресна регистрация)82. В повечето случаи ЛПМЗ се намират на адреси, на 
които не са регистрирани. Това води като последица невъзможността им да 
се ползват от правото си на социално подпомагане. Тези ЛПМЗ, които успеят 
да отговорят на процедурите за достъп, се сблъскват с административни 
процедури, които често водят до забавяне при отпускането на финансовата 
помощ. Това прави държавните социалните помощи неефективни при спешни 
нужди от подкрепа. Дори и ЛПМЗ да получат социално подпомагане, то често 
се оказва недостатъчно за водене на достоен начин на живот и за покриване на 
базови житейски нужди.

79 Чл. 7, Закон за социалните услуги – https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914
80 Чл. 15, Закон за социалните услуги – https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914 
81 Чл. 13(1), Закон за социалното подпомагане – https://lex.bg/laws/ldoc/2134405633
82 Чл. 8 от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане – https://www.lex.bg/laws/ldoc/-13038592

https://www.lex.bg/laws/ldoc/-13038592
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На практика на търсещите закрила не се предоставя достъп до социално 
подпомагане, въпреки разпоредбата на ЗУБ, тъй като регистрационната карта, 
която им издава ДАБ, не е български документ за самоличност по смисъла на 
закона и тъй като те не са включени в персоналния обхват на лицата, ползващи 
социални помощи по Закона за социално подпомагане83.

ЛПМЗ имат право на обезщетения за безработица, както и на такива за трудова 
злополука и професионална болест. ЛПМЗ не са изрично включени в Кодекса за 
социално осигуряване, но ако осигурителните им вноски са надлежно внесени и 
отговарят на изискванията за българските граждани, те получават същите права. 
За достъпа им до тях те  отново трябва да притежават валидна лична карта и да 
попълнят заявление за обезщетение за безработица или трудова злополука и 
професионална болест на български език. За да получат достъп до обезщетения 
по болест, ЛПМЗ с увреждания трябва да притежават медицински документи, 
доказващи състоянието им, издадени от лечебно заведение в България. Те 
отново се нуждаят от информация за процедурите и помощ за преодоляване 
на езиковата бариера. 

Обезщетенията за безработица се превеждат само по българска банкова 
сметка 84. Много бежанци не могат да имат такава сметка поради рестриктивно 
прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари от страна на банките 
(Христов, 2021). Поради тази причина по време на COVID-19 са регистрирани 
случаи на ЛПМЗ, които нямат достъп до полагащите им се обезщетения за 
безработица поради липса на банкова сметка. ЛПМЗ като цяло не могат да 
спазват изискванията на банките, които се прилагат по силата на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари, тъй като поради страните си на произход, 
те автоматично попадат в категорията на рискови клиенти. В ущърб на ЛМПЗ, 
съответното законодателство не различава между граждани на трети страни и 
ЛПМЗ. 

Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на 
споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или 
международна закрила предвижда кметът да насочва ЛПМЗ към дирекция 
„Социално подпомагане“ при необходимост85. Както беше посочено по-горе, 
тази наредба обаче няма отговорен орган и финансиране и на практика се 
изпълнява спорадично с ограничен обхват и европейско финансиране.

В националната съдебна практика се откриват доказателства за някои 
практически пречки пред достъпа до семейни помощи за деца. Така например 
с решение от 10 декември 2015 г. по дело № 6027/2015 г. Върховният 
административен съд потвърждава решението на по-долния административен 

83 Чл. 7, Чл. 29(1), т. 4 и чл. 40(3), Закон за убежището и бежанците - https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184; Чл. 2(6), 
Закон за социално подпомагане – https://www.lex.bg/index.php/bg/mobile/ldoc/2134405633
84 Чл. 40(3), Кодекс за социално осигуряване – https://www.lex.bg/laws/ldoc/1597824512 
85 Чл. 14, т. 5, Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за 
интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила – https://www.lex.bg/en/laws/
ldoc/2137169844
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съд, с което е отменена заповед на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. 
Нова Загора за отказ за предоставяне на семейни помощи за деца на лице без 
гражданство с хуманитарен статут по отношение на четирите му деца. Съдът 
отбелязва, че въпреки че Законът за семейните помощи за деца не споменава 
изрично тази категория чужди граждани86, разпоредбата трябва да се тълкува в 
съответствие със специалния закон, ЗУБ, който дава равни права на бежанците 
с тези на българските граждани и равни права на лицата с хуманитарен 
статут с тези на постоянно пребиваващите чужденци в Република България87, 
както и със съответстващото европейско законодателство, по-конкретно 
Квалификационната директива88. В тези решения се отчитат и правата на децата 
и техния най-добър интерес без оглед на националност, гражданство, етническа 
принадлежност и др. характеристики на личността. През 2019 г. и 2020 г. са 
издадени още около 20 подобни съдебни решения, свързани с предоставянето 
на семейни помощи за ЛПМЗ. Според интервюта с експерти за целите на 
Оценка 2, в общия случай ЛПМЗ все още получават откази на своите искания за 
семейни помощи в административните процедури.

Интервюта и фокус групи с ЛПМЗ и експерти, направени за целите на настоящия 
доклад, показват, че:

• Някои (21–40 %) ЛПМЗ имат доходи от частни източници/източници на 
работа, които са под прага на риска от бедност;

• Някои (21–40 %) имат доходи от частни източници/източници на работни 
И ЗАЕДНО СЪС социални трансфери/подпомагане, са под прага на риска 
от бедност;

• Половината (41–60 %) от уязвимите групи срещат затруднения по двата 
горни критерия. 

Оценка 2 по NIEM отчита, че България не предприема достатъчно мерки, 
свързани с подобряването на общественото осигуряване на ЛПМЗ, вкл.:

• Властите не са приели стратегически документ, включващ всички заин-
тересовани страни (правителство, службите за социално подпомагане, 
регионални и местни власти, НПО и др.), който да улесни интеграцията 
на ЛПМЗ в областта на общественото осигуряване;

• Властите не провеждат информационни кампании за специфичните нуж-
ди в областта на обществото подпомагане на ЛПМЗ сред службите за со-
циално подпомагане, техните служители и други заинтересовани страни, 
вкл. сред приемащото общество като цяло;

• Властите не предоставят систематично информация на ЛПМЗ относно 
социалноосигурителните права и ползването на услуги; 

• Властите не предоставят допълнителни средства за адекватно посреща-
не на нуждите на ЛПМЗ в областта на общественото осигуряване; 

86 Чл. 7, Чл. 3(5), Закон за семейните помощи за деца – https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135441920
87 Чл. 32(2) и (3)д, Закон за убежището и бежанците – https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 
88 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13.12.2011 относно стандарти за определянето 
на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна 
закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, 
както и за съдържанието на предоставената закрила (преработен текст), ОВЕС L 377/9 oт 20.12.2011. Вж. карето 
Какво изискват правото на ЕС и международното право по-долу.
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• Властите не финансират експерти/преводачи/социални медиатори от 
НПО, които да предоставят подкрепа на ЛПМЗ;

• Властите не мониторират регулярно проблемите на общественото осигу-
ряване на ЛПМЗ и не калибрират своите политики. 

2.9.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 

• Достъпът на ЛПМЗ до социални услуги и социални помощи все още се 
определя от притежанието им на български документ за самоличност 
въпреки промени в законодателната рамка, по-конкретно в Закона за 
социалните услуги. Той допълнително е затруднен от езикова бариера и 
от изискването за провеждане на социална анкета по настоящ адрес (за 
месечните социални помощи). 

• Семейните помощи все още се предоставят на ЛПМЗ по изключение въ-
преки съдебната практика в тяхна полза;

• Общественото подпомагане като цяло е недостатъчно и трудно достъп-
но за ЛПМЗ. Също така получаването му отнема много време и следова-
телно не може да отговори на спешни нужди.

2.9.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Оценени индикатори:
 • Включване в система за обществено осигуряване
 • Степен право на социални помощи

Оценени индикатори:
 • Административни бариери пред право на социални помощи

• Информация сред звената за социално подпомагане за правата на 
   ЛПМЗ

 • Информация за социалните услуги сред ЛПМЗ

Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни по-благоприятни

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни по-благоприятни
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 Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

по-малко благоприятни по-благоприятни

Оценени индикатори:
 • Механизми за включване на интеграцията в общите социални политики 

• Координация с регионални и местни власти и/или звена за социално 
   подпомагане за социалната сигурност на ЛПМЗ
• Партньорство с експертни неправителствени организации за ограни-
   чаване на бедността на ЛПМЗ

2.9.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

Като цяло страните по NIEM не отчитат сериозен напредък в областта на 
общественото осигуряване в разглеждания период. Най-голямо развитие 
търпи Франция, която увеличава оценката си с 11.1 пункта поради подобрение 
в подкрепата, оказвана от социалните органи във връзка с посрещането на 
социалните потребности на ЛПМЗ. Стъпката, свързана с правната рамка, 
леко се влошава, най-вече заради развития в Гърция и Словения. Стъпката, 
обхващаща политиките, съвсем леко се подобрява спрямо 2019 г. Това се дължи 
на позитивни промени във Франция, Латвия и Полша. Стъпката за изпълнение 
и сътрудничество показва най-слаби резултати, като 3 държави – България, 
Унгария и Полша, отбелязват 0 точки. 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 
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Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

Франция 

Полша 

Латвия 

Чехия 

Унгария 

Италия 

Литва 

Нидерландия

Испания

Швеция 

-1.7 България 

 -3.6  Румъния

-4.1  Словения           

-7.2  Гърция

0
11.1

1.5

0.7

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)

2.9.5. Добри европейски практики 89

Какво изискват правото на ЕС и международното право 
Според правото на ЕС лицата, търсещи международна закрила, 
остават зависими от предоставянето на материални условия за прием 
и за тях не се гарантират целеви мерки за подкрепа през периода 
на преход след получаването на статут. Директивата за условията на 
прием изисква на лицата, търсещи закрила, да се осигури адекватен 
стандарт на живот, който гарантира издръжката им и да осигурява 
тяхното физическо и психично здраве, но не посочва конкретно ниво 
на подкрепа (чл. 17). Квалификационната директива предвижда, че 
след получаването на статут бежанците имат достъп до социално 
подпомагане при същите условия както гражданите на страната, 
но за лицата с предоставена субсидиарна закрила се гарантират 
единствено основни обезщетения  (чл. 29). Държавите членки, които 
ползват тази дерогация, трябва да покажат, че тя не е дискреционна, 
служи за легитимна цел и е съразмерна на постигането на тази цел 
и че нивото на основните обезщетения е определено в съответствие 
с Хартата на основните права на ЕС. И двете директиви не уреждат 
нищо във връзка с използването на целеви мерки, с които могат да 
се решат конкретните финансови затруднения на лицата, получили 
международна закрила, при прехода им от приемателните центрове 
към техния нов живот в условията на липса на спестявания и социална 
подкрепа. 

89 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на бежанците: 
Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. Оценка 2: 
Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegration.eu/pl/
pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109 
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На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

… осигурят същия достъп до обществено 
осигуряване както за гражданите на страната 
при условия, които новопристигналите могат 
да изпълнят.

… не налагат административни бариери за 
ползването на правото на социални грижи 
(трудни за осигуряване документи, забавяния, 
решения по преценка на служителя).

… гарантират, че властите информират 
редовно службите за социално подпомагане 
относно правата и специфичните 
ограничения за ЛПМЗ и че службите за 
социално подпомагане информират редовно 
служителите си.

… предоставят системно информация на 
отделните лица относно правата на ЛПМЗ 
във връзка с общественото осигуряване и 
използването на услуги.

… осигурят ключови социални грижи 
(социални помощи/ минимален гарантиран 
доход; обезщетения, свързани с безработица, 
болест/увреждане, семейство/деца; пенсия 
за старост/наследствена пенсия) на същото 
ниво както за гражданите на страната, както и 
целеви  (напр. за прехода) помощи

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество

… включат интеграцията на ЛПМЗ в 
политиките за обществено осигуряване 
(стратегия за участие на заинтересованите 
страни, мониторинг, преглед на политиките).

… предоставят постоянно средства на 
специализирани НПО за оказване на 
съдействие на ЛПМЗ във връзка с достъпа 
им до подкрепа за доходи и намаляване на 
бедността.

… координират с регионалните и местните 
власти и/или органи за социално 
подпомагане въпросите, свързани с 
общественото осигуряване за ЛПМЗ, като 
предоставят нематериална (напр. насоки, 
обучение) и материална (финансиране) 
подкрепа.
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ПОДРОБНО:  ДОБРИ  ПРАКТИКИ 

Предоставяне на обезщетения и помощи на местно равнище   
  
В Латвия се предоставя еднократна помощ на ЛПМЗ от общините, без да се 
поставя изискване за официално заявено местоживеене. От януари 2021 г. 
в Закона за социалните услуги и социалното подпомагане има разпоредба, 
която предвижда, че лице без официално заявено местоживеене  
(по уважителни причини) може да кандидатства за подкрепа от общината, 
където понастоящем живее. Общината е задължена да оцени материалното 
състояние на лицето и, ако е необходимо, да одобри подпомагане за това лице. 
Общината трябва също така да разгледа възможността за предоставяне на 
психологическа помощ или необходимата за нея социална помощ на лицето. 

2.10.   Образование

Образованието на децата има много измерения и може да донесе различни 
ползи за ЛПМЗ. От една страна, то им дава възможност да прогресират чрез 
придобиване на нови знания и умения, които по-късно да им позволят по-
успешна интеграция на пазара на труда и социална мобилност. От друга 
страна, то им дава възможност за личностно развитие, ритмичност, социална 
интеграция, връзка с възрастни, на които могат да се доверят. На семейно 
ниво училището подпомага родителите да се свържат с приемащата общност 
посредством техните общи интереси – добруването на децата. На общностно 
ниво училището е място, където се говори по въпроси като гражданско 
образование, общностно развитие, толерантност, многообразие и др. Не на 
последно място, учителите и училищният персонал, които ежедневно се срещат 
с децата, могат да наблюдават тяхното физическо, ментално, психологическо 
и поведенческо развитие и да реагират, ако станат свидетели на каквито и да 
било трудности,  с които се срещат децата. 

2.10.1. Резултати за България за 2021 г.

България запазва същата оценка в направление Образование както и през 
2019 г. Погледнато общо, това е едно от най-добре развитите направления за 
страната с 52.9 точки. Правната рамка получава оценка от 70 пункта, което е 
висок резултат в абсолютна стойност, но в сравнителен план става ясно, че с 
по-малък брой точки от България има само две държави – Румъния и Гърция. 
Стъпката Политики получават 50 точки, което нарежда страната четвърта сред 
останалите 14 страни по NIEM. Стъпка изпълнение обаче оценява България с 0 
точки. 

Съгласно европейското право и ЗУБ достъпът до образователната система за 
децата, търсещи и получили закрила, не може да бъде отложен с повече от 3 
месеца, считано от датата на подаване на молба за предоставяне на статут90. 

90 Чл. 26(3), Закон за убежището и бежанците – h�ps://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 

https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
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Достъпът до предучилищно и училищно образование в задължителна училищна 
възраст е уреден така, че ЛПМЗ имат същите условия като местните граждани. 
Съществува отделен ред за достъп до образователната система на деца, търсещи 
и получили международна закрила, при липса на документи, удостоверяващи 
завършен клас или степен на образование91. Тяхното записване се извършва 
с помощта на Регионалното управление на образованието (РУО) над приетия 
план-прием с цел да се избегнат случаи на отказан достъп до образование92. 
Децата на възраст, отговаряща на 1–4 клас, се записват в клас, съответстващ на 
възрастта им.93 По-големите деца преминават през събеседване с цел оценка 
на знанията им, което все още не е стандартизирано, и биват записвани в клас, 
който не може да е по-нисък от този, които би отговарял на възрастта на децата 
минус 3 г.94 Децата, които разполагат с документ, удостоверяващ завършен клас 
или степен на образование, преминават през процедура по признаване, която 
за 1–6 клас се извършва от директора на избраното училище, а за по-големите 
ученици – от РУО.95 Децата, търсещи и получили закрила, се ползват и от 
облекчена процедура по доказване на предишно образование, по-конкретно 
от заверка и легализация на наличните удостоверения96.

Децата, търсещи и получили закрила, се включват в общата образователна 
система от първия ден, като имат право на допълнителна подкрепа: 
допълнително обучение по български език и по различните учебни предмети97. 
Децата, търсещи и получили закрила, в задължителна училищна възраст имат 
право да се възползват от допълнително обучение по български език, което 
може да продължи до 12 месеца98. То предлага фиксиран брой педагогически 
ситуации в зависимост от класа на детето99. Експертни интервюта, проведени за 
целите на Оценка 2, информират, че броят на тези часове не е достатъчен. Също 
така става ясно, че в ситуация на дистанционно обучение по време на пандемията 
такива допълнителни часове не се провеждат, въпреки че децата тогава имат 
голяма нужда от тях. За разлика от допълнителното обучение по български език, 
което се заплаща допълнително от Министерството на образованието (МОН), 
допълнителното обучение по учебни предмети не се заплаща в допълнение към 
бюджета на училището100. Това представлява сериозна пречка пред неговото 

91 Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили 
международна закрила – https://web.mon.bg/bg/59
92 Чл. 3 и чл. 4(2), Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи 
или получили международна закрила – https://web.mon.bg/bg/59
93 Чл. 10(1), Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или 
получили международна закрила – https://web.mon.bg/bg/59
94  Чл. 6(1) и чл. 11, Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи 
или получили международна закрила – https://web.mon.bg/bg/59
95  Чл. 108(7)(8), Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 
– https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136903316
96  Чл. 108(6), Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – 
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136903316
97  Чл. 17(3) и чл. 178(1), т. 2 и 3, Закон за предучилищното и училищното образование – https://www.lex.bg/bg/
laws/ldoc/2136641509
98  Чл. 13(12), Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език – https://www.lex.
bg/bg/laws/ldoc/2136903316 
99  Чл. 13(13), Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език – https://www.lex.
bg/bg/laws/ldoc/2136903316
100  Чл. 17(3), Закон за предучилищното и училищното образование – https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509 
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организиране за училищата, чиито делегирани бюджети са силно ограничени и 
които не разполагат с допълнително финансиране по проекти.

ЛПМЗ срещат редица трудности, обаче, при достъпа до училищно образование 
след задължителната училищна възраст и висше образование. Въпреки че 
Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше 
образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища дава на ЛМПЗ правото да признаят придобито висше образование 
на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и 
на образователна и научна степен „доктор“, както и на завършени периоди 
на обучение101, основно затруднение се явява изискването за предоставяне 
на оригинал на съответната диплома за завършен етап на образование102. 
Промяна от април 2019 г. освобождава ЛПМЗ от изискването да легализират 
своите документи за целите на признаването на предходна диплома за висше 
образование103. 

За да повиши капацитета на училищата, МОН и РУО, в партньорство с ВКБООН 
и други международни организации и НПО, регулярно организират обучения за 
учители и директори, които работят с деца бежанци. Те обаче се обезпечават с 
европейско и международно финансиране, а не с национално. 

Интервюта и фокус групи с ЛПМЗ и експерти, направени за целите на настоящия 
доклад, показват, че:

• Повечето (61–80 %) ЛПМЗ съобщават, че те или техните деца са се въз-
ползвали от езикова и учебна подкрепа;

• Малко (0–20 %) деца и родители съобщават, че езиковата подкрепа е 
достатъчна, за да позволи успешно завършване на задължителното об-
разование;

• Малко (0–20 %) деца и родители съобщават, че езиковата подкрепа е 
достатъчна, за да позволи успешно преминаване към по-високи нива на 
образование, вкл. висше образование;

• Малко (0–20 %) родители/или настойници на непридружени непълнолет-
ни деца в задължителна училищна възраст съобщават, че езиковата под-
крепа е достатъчна, за да позволи успешно участие в редовни класове;

• Малко (0–20 %) родители/или настойници на непридружени непълно-
летни деца в задължителна училищна възраст съобщават, че езиковата 
подкрепа е достатъчна, за да отговори на специфичните нужди на уче-
ниците.

101 Чл. 2, Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища – https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549417984
102 Чл. 8(1), т. 2, Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища – https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549417984
103 Чл. 8(10), Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища – https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549417984 
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Оценка 2 по NIEM отчита, че България все още не предприема допълнителни 
мерки, свързани с подобряването на образованието на ЛПМЗ, вкл.:

• Властите не са приели стратегически документ, включващ всички заин-
тересовани страни (министерство, образователни органи, изследовател-
ски институти, професионални асоциации, регионални и местни власти, 
НПО и др.), който да улесни интеграцията на ЛПМЗ в областта на обра-
зованието;

• Властите не изискват по закон наличието на специално насочени образо-
вателни програми за деца и младежи бежанци;

• Властите не предлагат целеви програми, насочени към включването на 
непридружените непълнолетни деца;

• Властите не предоставят общонационални критерии за оценка на по-ра-
но придобитото образователното ниво на децата бежанци;

• Властите не осигуряват езикова подкрепа на децата до достигане на сво-
бодно владеене на български език; 

• Властите не осигуряват финансиране за провеждане на допълнителни ча-
сове по общообразователните предмети;

• Властите не организират програми за ориентация при пристигане на нови 
деца в училище;

• Властите провеждат информационни кампании за специфичните нужди 
в областта на образованието на ЛПМЗ само сред службите от образова-
телната система, но не и сред други заинтересовани страни, вкл. сред 
приемащото общество като цяло;

• Властите не финансират експерти/преводачи/социални медиатори от 
НПО, които да предоставят подкрепа на ЛПМЗ;

• Властите не мониторират регулярно проблемите на образованието на 
ЛПМЗ, вкл. на тези със специални образователни потребности и не кали-
брират своите политики. 

2.10.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 

• Липса на мониторинг и оценка на качеството на образователното ниво, 
което търсещи и получили закрила ученици постигат, и калибриране на 
политиките и практиките с цел по-добри резултати;

• Липса на допълнителна подкрепа по български език за децата над 10 
клас, недостатъчна подкрепа за всички други деца, както и липса на дос-
татъчна подкрепа по общообразователните предмети;

• Липса на целеви мерки, насочени към непридружените непълнолетни 
деца, вкл. неграмотните, което ги оставя в социален вакуум и липса на 
перспектива за развитие в страната. 
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Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни по-благоприятни

2.10.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Оценени индикатори:
 • Достъп до образование от предучилищно до висше образование

Оценени индикатори:
• Достъп до образование за специални групи 
• Административни бариери пред образованието
• Повишаване на информираността относно специфичните потребности 
   на ЛПМЗ в образованието
• Записване в образование в задължителната възраст
• Продължителност на езиковата подкрепа
• Регулярност на програмите за ориентация и езиковите програми и 
   мерките за целево обучение

Оценени индикатори:
• Механизми за включване на интеграцията в общите образователни 
   политики 
• Координация с регионални и/или местни звена за образование и 
   училищни настоятелства за образованието на ЛПМЗ
• Партньорство с експертни неправителствени организации за 
   образованието на ЛПМЗ

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни по-благоприятни

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

по-малко благоприятни по-благоприятни
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2.10.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

Образованието е едно от най-статичните направления сред 14-те държави 
по NIEM и не показва почти никакво развитие спрямо 2019 г. Навсякъде в 
законодателството достъпът до образование на ЛПМЗ е уреден също като 
за местните граждани, вкл. предучилищно, начално, основно, средно и 
висше образование. Индикаторите, оценяващи политиките обаче, разкриват 
множество пропуски, които на практика не позволяват пълна интеграция на 
лицата в образователната система. Напр. има редица страни, които не осигуряват 
пълен достъп във висшето образование, което има сериозно въздействие върху 
перспективите на лицата за бъдещия им живот и социална мобилност. Много 
рядко в оценяваните страни има специфични политики, насочени към достъпа 
до образование на уязвимите групи. Една от причините за високия резултат на 
Швеция е всеобхватната система за записване в училищата на ЛПМЗ. Тя има 
ясни критерии за оценяване на образователните нива и предишно обучение, 
превод по време на оценяването, насоки за случаите, когато липсват документи 
от страната на произход, и наблюдение на децата, записани в училища за 
деца със специални потребности. Освен това в Швеция редовно се провеждат 
езикови курсове и целенасочени образователни мерки, за които е осигурено 
устойчиво финансиране. Що се отнася до стъпката, оценяваща прилагането и 
сътрудничеството, се наблюдават повече от двойно по-лоши оценки спрямо 
правната рамка. Първенци тук са Италия, Словения и Нидерландия – в тези 
страни правителствата гарантират материална и нематериална подкрепа за 
регионалните органи по образование и училищните съвети, както активно си 
сътрудничат с НПО, които са много по-близо до бежанските общности. 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 
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Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

Румъния 

Латвия

България 

Чехия 

Гърция

Унгария

Франция 

Италия

Литва

Нидерландия 

Полша 

Испания

Швеция 

-1.8  Словения

0
2.8

1.1

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)

2.10.5. Добри европейски практики 104

Какво изискват правото на ЕС и международното право 
Съгласно правото на ЕС лицата, търсещи международна закрила, 
трябва да имат достъп до образование, вкл. организирано отделно от 
общообразователните учебни програми и занятия до получаването на 
статут, когато непълнолетните лица, получили международна закрила, 
вече имат пълен достъп до общообразователната система. Съгласно 
Директивата за условията на прием (чл. 14) на непълнолетните лица, 
търсещи закрила, в срок до 3 месеца от подаване на молбата се 
осигурява достъп до образование при условия, които са сходни на тези 
за гражданите на страната. Разпоредбата на същия член предвижда, 
че на ненавършилите пълнолетие се осигуряват подготвителни 
учебни часове, включително учебни часове по езиково обучение, 
за улесняване на включването им в образователната система, но 
не дава насоки относно организирането или качеството на тези 
учебни часове. Държавата членка следва да осигури алтернативни 
възможности за обучение, ако достъпът до националната 
образователна система не е възможен поради особеното положение 
на ненавършилия пълнолетие. За децата, получили международна 
закрила, Квалификационната директива (чл. 27) предвижда сигурен и 
пълен достъп до образование. За да се улесни процесът на интеграция 
в училище, тези стандарти надхвърлят ограничените гаранции в 
Женевската конвенция, които изискват само достъп до начално 

104 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на 
бежанците: Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. 
Оценка 2: Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegra-
tion.eu/pl/pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109 
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образование, докато останалите форми на образование се предлагат 
при възможно най-благоприятни условия, като се осигурява поне 
същото отнасяне както към чуждестранните граждани. В петия от 
Общите основни принципи за политиката по интеграция на имигранти 
в ЕС, посветен на образованието, се подчертава, че усилията в областта 
на образованието са от решаващо значение за подготовката на 
имигрантите и, по-специално, на техните деца за тяхното по-успешно 
и по-активно участие в обществото.    

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

… осигурят същия достъп до обществено 
осигуряване както за гражданите на страната 
при условия, които новопристигналите могат 
да изпълнят.

… не налагат административни пречки 
пред достъпа до образование (трудни за 
осигуряване документи, забавяния, решения 
по преценка на служителя).

… вземат предвид специфичното положение 
на уязвими лица, получили международна 
закрила (непридружени и непълнолетни 
деца, жертви на насилие и травма, 
деца, пристигнали на възраст, която е 
над възрастовия праг за задължително 
образование).

IT: частично

… проактивно повишават осведомеността 
сред заинтересованите страни относно 
специфичното положение на ЛПМЗ по 
отношение на образованието (училища/
университети са информирани от властите, 
училища/университети информират 
служителите, кампании за повишаване на 
чувствителността на учениците и студентите). 

… приемат системи за обстойно оценяване 
и мерки за записване на деца със статут на 
международна закрила в задължителната 
училищна система.

… осигуряват подкрепа за изучаване на езика 
въз основа на индивидуално оценяване 
до достигане на добро владеене или без 
ограничение във времето.

… предлагат системно редовни програми за 
ориентация и езиково обучение и целеви 
мерки за образование, за които има редовно 
финансиране.

… въведат механизми с участието на 
заинтересованите страни с цел включване 
на интеграцията на деца и младежи в 
политиките за образование.

По стъпка: Изпълнение и координация 
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… осигурят системна координация с 
регионалните и/или местните органи по 
образование и училищните съвети във връзка 
с образованието за деца и младежи със статут 
на международна закрила.

… осигуряват постоянно средства за 
специализирани НПО в установена за целта 
рамка.

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

ПОДРОБНО: ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Механизми за координация с органите по образование 
и училищните съвети  

В Нидерландия правителството оказва подкрепа на регионалните власти и 
училищните съвети с допълнителни средства за насърчаване на интеграцията 
на ЛПМЗ. Първият аспект е свързан с това, че местните власти и училищата 
получават финансиране от холандското правителство чрез LOWAN 
(организация, чиято дейност подкрепя образованието на новодошли) по-
специално за включването на непълнолетни ЛПМЗ в средното образование 
и подготовката им за участие в холандската образователна система. 
Вторият аспект е отразен в насоките, разработени от правителството в 
тясно взаимодействие с органа за убежище COA и LOWAN, за оказване на 
съдействие на общините във връзка с образованието на непълнолетни 
ЛПМЗ. 

2.11.   Изучаване на езика и социална ориентация

Овладяването на новия език в приемащата страна е от съществено значение 
за ЛПМЗ, тъй като това им позволява свободно да общуват с местното 
население, вкл. с релевантните институции, дава им повече възможности за 
работа, обучение и др. Заедно с това познаването на основните институции, 
администрация и социални норми гарантира по-голяма самостоятелност в 
новата държава. 

2.11.1. Резултати за България за 2021 г.

Общите резултати на България в направление Изучаване на езика и социална 
ориентация са най-слаби от всички разглеждани направления и получават едва 
0.8 точки. Правната рамка получава 1.7 точки, докато рамката на политиките и 
изпълнението – 0 точки. 

Като цяло, в периода 2019–2021 г. в България не се провеждат езикови курсове 
или курсове по социална ориентация с държавно финансиране. Такива има 
само провеждани от НПО с европейско и международно финансиране. 

ЗУБ предвижда ДАБ да организира курсове по български език за търсещите 
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закрила лица, вкл. съвместно с МОН105. Такива обаче не се провеждат от 2013 г. 

Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване 
на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище 
или международна закрила предвижда възможността в интеграционното 
споразумение да се включват мерки като провеждане на обучение по български 
език106. Както беше посочено по-горе, тази наредба обаче няма отговорен орган 
и финансиране и на практика се изпълнява спорадично с ограничен обхват и 
европейско финансиране.

Програмата за заетост и обучение на бежанци – основна национална политика, 
изпълнявана от АЗ, предвижда мярка за включване на безработни ЛПМЗ в 
обучение с продължителност от 180 учебни часа по ключова компетентност 
„Общуване на чужд език – български език”107. Програмата стартира през 2016 г. 
и оттогава такива курсове никога не са били организирани. 

Що се отнася до курсове или дейности по социална ориентация, финансирани 
от държавата, нито ЗУБ, нито Наредбата за условията и реда за сключване, 
изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с 
предоставено убежище или международна закрила дават такова право на 
ЛПМЗ. 

Оценка 2 по NIEM отчита, че България не предприема нужните мерки, свързани 
с подобряването на изучаване на езика и социална ориентация на ЛПМЗ, вкл.:

• Властите не са приели стратегически документ, включващ всички заин-
тересовани страни (министерство, образователни институции, изследо-
вателски институти, регионални и местни власти, НПО и др.), който да 
улесни интеграцията на ЛПМЗ в областта на изучаването на езика и со-
циалната ориентация;

• Властите не организират и провеждат курсове по български език по на-
ционалната Програма за заетост и обучение на бежанци от 2016 г.;

• Властите не предвиждат по закон достъп до курсове за социална ориен-
тация за ЛПМЗ; 

• Властите не финансират експерти/преводачи/социални медиатори от 
НПО, които да предоставят подкрепа на ЛПМЗ;

• Властите не мониторират регулярно проблемите на изучаването на ези-
ка и социалната ориентация на ЛПМЗ и не калибрират своите политики. 

2.11.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 

• Липса на държавно финансирани езикови курсове от 2013 г.;
• Липса на държавно финансирани курсове по социална ориентация;
• Липса на достъпна възможност за сертифициране на нива на владеене 
   на български език.

105 Чл. 53(1), Закон за убежището и бежанците - https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
106 Чл. 8(2), т. 3 и чл. 10, т. 6, Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на 
споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила – https://www.
lex.bg/bg/laws/ldoc/2136897655
107 Т. 6.1, Програма за заетост и обучение на бежанци – https://www.az.government.bg/pages/programa-za-zae-
tost-i-obuchenie-na-bejanci/ 
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2.11.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Стъпка: Създаване на правната рамка

по-малко благоприятни по-благоприятни

Оценени индикатори:
 • Достъп до публично финансирано обучение по чужд език
 • Достъп до обществено финансирана социална ориентация

Оценени индикатори:
• Качество на езиковите курсове
• Продължителност на изучаването на езика на приемащото общество
• Административни бариери пред изучаването на езика на приемащото  
   общество
• Продължителност на съдействието при писмен и устен превод
• Качество на курсовете за социална ориентация
• Осигуряване на социална ориентация за специални групи 
• Административни бариери пред социалната ориентация

2.11.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

Повечето европейски страни, обхванати от настоящето изследване, запазват 
сходните си оценки спрямо 2019 г. Най-позитивно развитие се наблюдават в 
Чехия, където качеството на курсовете по социална ориентация се подобрява 
с приемането на национална стандартизирана програма и въвеждане на 
регулярна оценка за качество. Най-негативна промяна показва Словения, където 
интеграционната подкрепа се намалява от 3 на 2 г., а езиковата подкрепа е 
само за лицата, които подпишат интеграционно споразумение до 1 месец след 
получаване на статут. 

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни по-благоприятни
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Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

Чехия 

Гърция 

Нидерландия 

България 

Франция 

Унгария 

Италия 

Литва 

Полша 

Румъния 

Испания 

Швеция 

Латвия

Словения

0
5.3

4.8

1.8

0.2

-1.4

-12.7

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)
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н.11.5. Добри европейски практики 108

Какво изискват правото на ЕС и международното право 
Съгласно правото на ЕС, въпреки че Директивата за условията на 
прием (преработен текст) не посочва конкретни форми на подкрепа 
за интеграция за лицата, търсещи закрила, в Квалификационната 
директива (преработен текст) за лицата, получили международна 
закрила, е уредено правото на достъп до подкрепа за интеграция (чл. 
34). В Директивата се уточнява, че при предоставянето на подкрепа 
се отчитат специфичните потребности на тези лица. Разпоредбата на 
Директивата въвежда общото задължение, което може да се извлече 
от чл. 34 от Женевската конвенция относно натурализацията, която се 
тълкува като улесняваща процеса на интеграция до приключването му 
от законова гледна точка. Общите основни принципи за политиката 
по интеграция на имигранти в ЕС подчертават, че интеграцията е 
динамичен, двупосочен процес, в който участват както мигрантите, така 
и местното население. В Основните общи принципи 7 и 9 са изброени 
по-конкретни форми на създаване на социално сближаване. На 
лицата, получили международна закрила, и членовете на приемащото 
общество трябва да се даде възможност да общуват редовно помежду 
си и да участват в споделени форуми и междукултурни диалози. В 
това взаимодействие следва да има и диалог с органите, вземащи 
решения, при което ЛПМЗ могат да работят съвместно с национални, 
регионални и местни власти за разработването на по-добри политики 
за интеграция.

108 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на 
бежанците: Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. 
Оценка 2: Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegra-
tion.eu/pl/pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109 

На практика тези критерии изискват страните да…

PL: осигурявани във връзка със 
социалната работа

RO: ограничена наличност

… осигурят безплатни езикови курсове без 
свързани с тях допълнителни задължения.

… осигурят безплатни курсове за социална 
ориентация без свързани с тях допълнителни 
задължения.

… осигурят високо качество на езиковото 
обучение (записване в курс в зависимост 
от нуждите, специални учебни програми, 
обучени учители за преподаване на втори 
език, редовно оценяване на базата общи 
критерии за страната, различни формати за 
различните целеви групи). 

По стъпка: Създаване на правната рамка

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките
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… осигурят езиково обучение на базата на 
индивидуално оценяване до достигане на 
високо ниво на владеене на езика или без 
определен срок 

… не налагат административни пречки пред 
достъпа до езиково обучение (трудни за 
осигуряване документи, забавяния, решения 
по преценка на служителя).

… не налагат административни пречки за 
социалната ориентация (трудни за осигуряване 
документи, забавяния, решения по преценка на 
служителя).

… осигурят писмен и устен превод в 
зависимост от нуждите при взаимодействието 
с властите и публичните служби до достигане 
на високо ниво на владеене на езика или без 
определен срок.

… осигурят социална ориентация за групите 
със специални потребности (непридружени 
малолетни и непълнолетни, родители с деца, 
жени, възрастни, лица, преживели насилие и 
други форми на травма, неграмотни или полу-
неграмотни лица)

… осигурят високо качество на курсовете за 
социална ориентация (стандартни национални 
учебни програми, взаимодействие с 
приемащото общество, редовно оценяване 
посредством национални стандарти, материали 
за допълнителна информация).

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

Интеграцията е двустранен процес, който изисква усилие както от страна на 
новодошлите ЛПМЗ, така и от страна на приемащото общество. Изграждането 
на мостове между двете страни гарантират социална кохезия, засилен 
междукултурен диалог, ограничаване на ксенофобията и речта на омразата и 
др. Интеграционните политики следва да включват не само мерки, насочени 
към новодошлите, но също и към местните граждани, като по този начин 
се подсилва гражданското участие, доброволчеството и самостоятелността. 
Включването на ЛПМЗ в разработването и оценяването на политиките и 
практиките, които се отнасят до тях, не само ги овластява, но и спомага за 
повишаване на качеството и ефективността на интеграционните мерки. 

2.12.1. Резултати за България за 2021 г.

Изграждането на мостове е направлението, в което България отбелязва най-
голям напредък в периода 2019–2021 г. – то се увеличава с 12.5 пункта и 
достига до 25 пункта в Оценка 2. Това се дължи изцяло на стъпка политики 
и приемането на Национална стратегия по миграцията 2021–2025. В същото 
време следва да се подчертае, че стъпка Изпълнение и сътрудничеството 
остава с 0 точки. 

2.12.   Изграждане на мостове
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През 2021 г. България приема нова Национална стратегия по миграция 
2021–2025. Въпреки че терминът „интеграция“ е изключен от заглавието на 
документа109, както и че главата за интеграция е едва ½ страница и не съдържа 
никакви конкретни мерки110, новата Стратегия подчертава значението на 
двустранния процес на интеграция, междукултурния диалог, сътрудничеството 
със заинтересованите страни и повишаването на информираността на 
приемащото общество111 В същото време следва да се уточни, че Стратегията 
освен че не предвижда никакви конкретни мерки, не предвижда и финансиране 
в тази насока. 

Изследвания показват, че броят на активните НПО с лидери ЛПМЗ е 
изключително нисък – по-малко от 3 в цялата страна112. 

Оценка 2 по NIEM отчита, че България не предприема нужните мерки, 
свързани с подобряването на изграждане на мостове между ЛПМЗ и местното 
общество, вкл.:

• Властите нямат създадени механизми да консултират своите политики 
и практики с ЛПМЗ на национално, регионално или местно ниво;

• Властите не подкрепят участието на ЛПМЗ в граждански дейности на 
национално, регионално или местно ниво (НПО, доброволчески орга-
низации, спортни клубове и др.) чрез целенасочени информационни 
кампании, нито чрез предоставяне на средства на такива организации 
за организиране на дейности с участието на ЛПМЗ (напр. кампании, 
общностни събития, менторски програми и т.н.);

• Властите не финансират експерти/преводачи/социални медиатори от 
НПО, които да предоставят подкрепа на ЛПМЗ;

• Властите не мониторират регулярно проблемите на изграждането на 
мостове между ЛПЗМ и приемащото общество и не калибрират своите 
политики. 

2.12.2. Основни предизвикателства пред ЛПМЗ в България 

 • На национално ниво липсват конкретни мерки, механизми и 

109 За сравнение – предходната стратегия беше озаглавена Национална стратегия в областта на миграцията, 
убежището и интеграцията 2015–2020 г.
110 С. 20, Национална стратегия по миграция 2021–2025 – https://www.mvr.bg/nsmgui/%D0%B4%D0%BE%D0
%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B-
D%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3
%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B-
D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%-
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B5
111 С. 51, Национална стратегия по миграция 2021–2025 – https://www.mvr.bg/nsmgui/%D0%B4%D0%BE%D0
%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B-
D%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3
%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B-
D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%-
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B5
112 Mapping key migrant-led organisations across the EU, European Website on Integration – https://ec.europa.eu/
migrant-integration/special-feature/mapping-key-migrant-led-organisations-across-eu_en

https://ec.europa.eu/migrant-integration/special-feature/mapping-key-migrant-led-organisations-across-eu_en
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финансиране в подкрепа на изграждането на мостове между ЛПМЗ и 
приемащото общество;

• ЛПМЗ не са припознати от националните институции като активни за-
интересовани страни, с които регулярно да се консултират, а само от 
НПО;

• В обществото се наблюдава силно стигматизираща ЛПМЗ реторика, 
вкл. на най-високо политическо ниво (националния парламент), която 
влияе отрицателно върху обществените нагласи и подклажда ксеноф-
обия, дискриминация и реч на омразата. 

2.12.3. Резултати за 2021 г. по страни 

Оценени индикатори:
• Oчаквания за взаимно приспособяване от ЛПМЗ и приемащото 
   общество
• Повишаване на информираността относно специфичната ситуация на  
   ЛПМЗ

Оценени индикатори:
• Координация с регионалните и местните власти относно социалното 
    сближаване
• Насърчаване на доброволни инициативи, които да допълват 
   публичните политики
• Подкрепа за въвличането на ЛПМЗ в граждански активности
• Участие в процесите на национални консултации
• Участие в процесите на местни консултации

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни по-благоприятни

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

по-малко благоприятни по-благоприятни
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2.12.4. Основни тенденции от 2019 до 2021 г. 

Изграждането на мостове между ЛПМЗ и приемащото общество остава най-
слабо развитото направление сред 14-те държави, участващи в изследването. 
В същото време то отбелязва някои от най-значимите промени в периода 
2019–2021 г. Най-позитивни развития се наблюдават в България и Чехия 
(увеличение с 12.5 пункта), а най-негативни – в Унгария и Румъния (съответно 
намаление с 12.5 и 37.5 пункта). Франция получава най-висок резултат като 
цяло, тъй като изграждането на мостове има централна роля в националната 
стратегия за интеграция на ЛПМЗ. Стратегията насърчава активното включване 
на приемащото общество и финансира проекти за обучение на доброволци и 
граждански дейности. 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г.

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Средна стойност на оценките на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка.
Средно за 14-те страни, оценени в Оценка 1 по NIEM            и Оценка 2 по NIEM 

Обща промяна от 2019 г. до 2021 г. за всяка страна

България 

Чехия 

Полша 

Франция 

Латвия

Гърция 

Италия 

Литва 

Нидерландия 

Словения 

Испания 

Унгария 

-12.5  Швеция 

   -37.5  Румъния

                        12.5

                       12.5

              9.2

  5.0

3.3

0

Средна стойност на оценките на всяка стъпка
(като средна стойност на индикаторите, оценени в рамките на всяка стъпка)
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2.12.5. Добри европейски практики 113

Какво изискват правото на ЕС и международното право 
Според първия Общ основен принцип на политиката за интеграция 
на имигранти в ЕС интеграцията е динамичен, двустранен процес на 
взаимно приспособяване на всички и имигранти и жителите на държавите 
членки. Освен това в седмия Общ основен принцип се подчертава, 
че честото взаимодействие между имигрантите и гражданите на 
държавите членки е от съществено значение за интеграцията. 
Споделените форуми, междукултурният диалог, информираността 
относно имигрантите и техните култури и подобряването на условията 
на живот в градската среда засилват взаимодействието между 
имигрантите и гражданите на държавите членки. Деветият Общ 
основен принцип посочва също така, че участието на имигрантите в 
демократичните процеси и във формулирането на политики и мерки 
за интеграция, особено на местно равнище, спомага за тяхната 
интеграция. Изпълнителният комитет на ВКБООН също посочва през 
2005 г., че интеграцията на бежанците е динамичен и многостранен 
двупосочен процес, който изисква усилия от всички засегнати страни, 
в това число и необходимостта бежанците да бъдат подготвени да се 
приспособят към приемащото общество, без да трябва да загърбват 
културната си идентичност, както и съответна готовност от страна 
на приемащите общности и публичните институции за посрещнат 
бежанците и да отговорят на потребностите на една многообразна 
общност.

На практика тези критерии изискват страните да…

113 Информацията в тази точка е цитирана директно от доклад „Европейска оценка на интеграцията на 
бежанците: Сравнителен анализ на Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни на ЕС. 
Оценка 2: Изчерпателен доклад“ на Александър Улфхард, Кармин Конте и Синем Илмаз – http://www.forintegra-
tion.eu/pl/pub/the-european-benchmark-for-refugee-integration-evaluation-2-comprehensive-report/dnl/109

BG: стратегията не е специално за ЛПМЗ 

… въведат стратегия за интеграцията на 
ЛПМЗ, при която се очаква или се задължава 
приемащото общество да участва активно 
и да съдейства за приспособяването на 
бежанците.

… провеждат редовно кампании с 
публично финансиране за осведомяване на 
приемащото общество относно положението 
на ЛПМЗ и преодоляване на предразсъдъци 
и нагласи.

По стъпка: Създаване на правната рамка

… изискат от регионалните и местните власти 
да разработят стратегии за взаимодействието 
на приемащото общество с ЛПМЗ и да 
осигурят средства за изпълнението на тези 
стратегии.

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество
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… насърчават доброволчески инициативи 
в допълнение към публичните политики, 
като финансират съгласуването на такива 
инициативи на всички равнища, които да 
станат част от стандартния интеграционен 
пакет за ЛПМЗ, както и да оказват подкрепа 
за оценяването им.

… подкрепят участието на ЛПМЗ в граждански 
дейности чрез целево информиране относно 
правата и възможностите за ЛПМЗ да се 
включат в такива дейности, както и чрез 
предоставяне на средства на организации за 
привличане на ЛПМЗ.

… създадат орган, който да се консултира с 
ЛПМЗ по въпроси, свързани с интеграцията 
им, като в него участва поне едно сдружение 
на ЛПМЗ или негов избран представител като 
постоянен член.

… ангажират – чрез национална стратегия 
за интеграция – регионалните и местните 
власти за включване на ЛПМЗ в процесите 
на консултация и да им осигурят средства 
за създаването на постоянни консултативни 
органи.

Състояние към 31 март 2021 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

ПОДРОБНО: ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Академия за участието на бежанци 

Във Франция междуведомствената делегация за прием и интеграция на 
бежанци (DiAir) и мозъчният тръст IFRI  в партньорство с ВКБООН през 2020 г. 
създават „Академия за участие на бежанци“. През октомври 2020 г. е обявена 
покана за кандидатстване, на която откликват 235 ЛПМЗ. В резултат от това 
12 ЛПМЗ (шест мъже и шест жени на възраст от 21 до 53 години от девет 
страни, които живеят в различни департаменти на Франция) са избрани за 
едномесечно обучение по публично говорене, застъпничество и запознаване 
с френските институции и  свързаните с тях сектори. Целта е да се подготвят 
за участие във вземащи решения органи (управителни съвети, журита за 
селекция на проекти и др.) в правителствени институции или НПО. 

Насърчаване на доброволчески инициативи

В Италия INTEGR-ACTION (Универсална гражданска служба за лица със статут 
на бежанец или хуманитарен статут) е практика, започнала през 2018 г., 
чиято цел е да набира доброволци за Универсалната гражданска служба. 
Могат да кандидатстват млади хора за извършване на различни социални 
дейности в Италия и чужбина Могат да участват и лица, търсещи и получили 
закрила. Тази практика продължава и всяка година има покани за заявяване 
на  участие. 
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Подкрепа за участието на ЛПМЗ в граждански дейности и обществения 
живот

В Латвия ЛПМЗ се определят като специфична целева група в новия План 
за развитие на всеобхватно и граждански активно общество 2021–2023 г. 
Мерките за подкрепа включват механизми за консултиране за ЛПМЗ във 
връзка с налични услуги, насърчаване на участието на ЛПМЗ в обществения 
живот, както и курсове за ранно езиково обучение и социокултурна 
ориентация. Тъй като започва да действа през 2022 г., тази реформа не е 
отразена в резултатите на Латвия към 2021 г. 

Интеграцията като двустранен процес 

В Литва неотдавна са въведени промени в законодателството за държавната 
подкрепа за ЛПМЗ, като са уредени някои важни принципи за интеграцията 
на ЛПМЗ. По-специално, понятието за интеграция е определено като 
процес на взаимно приспособяване между ЛПМЗ, приемащата страна и 
общество. Освен това в закона се посочва, че предоставянето на услуги на 
ЛПМЗ и членовете на семействата им трябва да бъде съобразено с техните 
потребности посредством индивидуални планове и че обществената 
подкрепа се предоставя, като се взема предвид постигнатият от ЛПМЗ 
напредък. 

Предоставяне на индивидуализирани услуги и междукултурни дейности 
 
В Гърция в различни общини са създадени Центрове за интеграция на 
мигранти, които предоставят специализирани услуги на граждани на трети 
страни, включително ЛПМЗ. Тези центрове предлагат, освен другото, курсове 
по гръцки език, история и култура на възрастни и насърчават междукултурни 
дейности за мигранти и родени в страната деца и младежи. Служителите на 
центровете са междукултурни медиатори, които познават мигрантските и 
бежанските общности, социални работници с опит в работата с мигранти, 
малцинства или социално слаби лица, юристи с опит в областта на 
миграционното или бежанското право, както и психолози, които са обучени 
по въпросите на посттравматичните стресови разстройства и полагането на 
грижи за уязвими лица. 
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Заключение3

3.1. Заключение

Използвайки комплексна система от над 160 индикатора в 12 направления 
и 3 различни стъпки, NIEM оценява интеграцията на ЛПМЗ в 14 страни на ЕС 
– България, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, 
Румъния, Словения, Унгария, Франция, Чехия, Швеция. Методологията на 
проекта позволява обективно измерване, сравнение, проследяване на 
прогреса и др. между 2017, 2019 и 2021 г. 

Резултатите от 2021 г. показват, от една страна, продължаващите дълбоки 
различния между държавите по отношение на интеграционната подкрепа. За 
всички 12 направления средната разлика между страните с най-високи и най-
ниски резултати е 59.4 пункта по скалата от 0 до 100. От друга страна, данните 
демонстрират масова стагнация в развитието на интеграцията, защото като 
цяло страните запазват сходни оценки спрямо 2019 г. 

Общите резултати на 14-те страни показват, че 9 държави се оценяват 
като „умерено подкрепящи“, но нито една не достига до ниво „напълно 
подкрепяща“. България и още 4 страни от Източна Европа – Гърция, Румъния, 
Полша и Унгария – попадат в скалата „частично подкрепящи“ с 32.8–39.5 точки. 
България се оценява с 37.1 точки. След нея са единствено Полша и Унгария със 
съответно 36.9 и 32.8 точки. 

Страните постигат най-добри резултати в стъпка Създаване на правна 
интеграция. Основната причина за това е прилагане на правото на ЕС. При 
тази стъпка всички 14 страни от изследването се намират в скалата „умерено 
подкрепящи“ с над 50 точки, а 5 от тях – в скалата „силно подкрепящи“. 
Последните 4 държави по този показател с под 60 пункта са от Централна и 
Източна Европа – Унгария, Румъния, България и Гърция. България се класира 
предпоследна с 55.8 точки, а след нея е само Гърция с 54.4 точки.
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Стъпка Изграждане на рамката на политиките до голяма степен показва 
ясната воля на държавите законите и правата да не останат само „на хартия“, 
а да бъдат намерени работещи механизми, за да може бежанците реално да 
се възползват от тях. В тази стъпка страните са разделени на две – 7 от тях са 
„умерено подкрепящи“, а останалите 7 са „частично подкрепящи“. Страните 
от Централна и Източна Европа отново се представят най-лошо – под 40 
пункта бележат съответно Румъния, България, Полша, Унгария и Гърция. Като 
цяло общо 14-те страни се представят с повече от 20 пункта (20.94) по-лошо 
в политиките, отколкото в правната рамка. Това ясно показва, че добрите 
закони не са достатъчна гаранция за ефективна подкрепа на бежанците.

В известен смисъл резултатите от стъпка Изпълнение и сътрудничество са 
най-показателните. Те онагледяват до каква степен страните подхождат 
сериозно към интеграцията на бежанците, разбират техните специфични 
нужди и предлагат механизми за работещи решения. Резултатите показват, 
че само 3 страни са „умерено подкрепящи“, други 5 се намират в скалата 
„умерено подкрепящи“, а цели 6 – в скалата с „напълно липсваща“ подкрепа. 
Това са Латвия, Словения, Румъния, България, Унгария и Полша, като Унгария и 
Полша имат 0 точки. България отчита едва 9.4 точки. Като цяло данните ясно 
показват, че всички страни срещат най-много предизвикателства в тази стъпка. 
Данните демонстрират, че в тази стъпка 14-те страни имат среден резултат 
от 29.54 пункта на фона на 69.54 при правната рамка и 48.6 при политиките, 
или разлика, достигаща 40 точки, което е изключително сериозен спад в 
подкрепата на интеграцията на бежанци на практика.

Развитието на България в разглеждания период показва, че страната прави 
малка крачка назад с 0.9 пункта – от 38.2 пункта през 2019 г. до 37.1 пункта 
през 2021 г. Настъпилите промени са свързани най-вече с приемането на 
новата Национална стратегия по миграция 2021–2025 г. Това се отразява 
значително на 2 направления – Включване на интеграцията в общите политики 
и Изграждане на мостове. Въпреки настъпилите промени в останалите 10 
направления, техните оценки се запазват идентични с 2019 г. Това означава, 
че както в останалите европейски държави, стагнация се наблюдава и в 
България. 

Нито едно направление в България не може да бъде оценено като „силно 
подкрепящо“. Едва 2 направления могат да се определят като „умерено 
подкрепящи“ – това са Събиране на семейство (76.3 точки) , което е регулирано 
основно от европейското право, и Образование (52.9 точки), където са приети 
редица политики в подкрепа на децата бежанци. Четири други направления 
(Пребиваване, Трудова заетост, Професионално обучение и образование с 
насоченост към трудова заетост, Здравеопазване) се оценяват като „частично 
подкрепящи“, а останалите 6, или половината от всички (Включване на 
интеграцията в общите политики, Гражданство, Обществено осигуряване, 
Изучаване на езика и социална ориентация и изграждане на мостове), 
предоставят „напълно липсваща“ подкрепа. 
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Приложение 1: 
Индикатори NIEM

Стъпка: Създаване на правната рамка

Въздействие на приема върху интеграцията
• Процедура за идентифициране на кандидати със специални нужди 
   при приема

Пребиваване 
• Вид и продължителност на разрешението за пребиваване след 
   получаване на статута
• Подновяване на разрешението за пребиваване
• Изисквания за предоставяне на постоянно/дългосрочно 
   пребиваване 
• Улеснени условия до постоянно/дългосрочно пребиваване
• Улеснени условия за уязвими лица, кандидатстващи за постоянно/
    дългосрочно пребиваване

Събиране на семейство
• Дефиниция на семейство за целите на процедурата за събиране на 
   семейство
• Единство на семейството и правен статут на членовете на 
   семейство 
• Изискване за пребиваване за събиране на семейство
• Изискване за икономически ресурси за събиране на семейство
• Изискване за жилище за събиране на семейство
• Изискване за здравна застраховка за събиране на семейство
• Изискване за владеене на език за събиране на семейство
• Изискване за участие в интеграционни мерки за събиране на 
   семейство
• Срок за улеснени изисквания за събиране на семейство
• Документи от страната на произход, които да докажат семейни 
   връзки
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• ДНК тест/тест за възраст, които да докажат семейни връзки
• Улеснен достъп до уязвими лица при кандидатстване за събиране 
    на семейство
• Ускорено производство за събиране на семейство
• Статут на членовете на семейството
• Автономно разрешение за пребиваване за членовете на 
   семейството
• Достъп до услуги за членове на семейството

Гражданство
• Улеснено изискване за пребиваване за натурализация
• Изискване за период на пребиваване за натурализация
• Изискване за икономически ресурси за натурализация
• Езикова оценка за натурализация
• Изискване за оценка на интеграция/гражданство за натурализация
• Изискване за съдимост за натурализация
• Документи от страната на произход за натурализация
• Облекчени условия за уязвими лица, кандидатстващи за 
   натурализация
• Натурализация по право за второто поколение
• Ускорена продължителност на процедурата

Жилищно настаняване
 • Свободно движение и избор на местоживеене в страната
 • Достъп до жилищно настаняване и услуги, свързани с  
     настаняването
 • Достъп до право на собственост

Трудова заетост
• Достъп до работа
• Достъп до самонаемане
• Право на признаване на официални степени и право на валидиране 
   на умения
• Процедури за признаване на чуждестранни дипломи, сертификати 
    и др.
• Подкрепа за признаване на чуждестранни дипломи, сертификати и 
    др.

Професионално образование и образование с насоченост към трудова 
заетост 
 • Достъп до основно професионално обучение и образование с 
     насоченост към трудова заетост

Здравеопазване
 • Включване в система на здравно осигуряване
 • Степен на здравно покритие
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Обществено осигуряване
 • Включване в системата за обществено осигуряване
 • Степен на право на социални помощи

Образование
 • Достъп до образование от предучилищно до висше образование

Изучаване на езика и социална ориентация
 • Достъп до публично финансирано обучение по чужд език
 • Достъп до обществено финансирана социална ориентация

 
Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Въздействие на приема върху интеграцията
 • Средна продължителност на фазата на прием

Пребиваване
 • Административни бариери за постоянно/дългосрочно пребиваване
 • Такси за получаване на постоянно/дългосрочно пребиваване 

Събиране на семейство
 • Услуги за намиране на член на семейство (family tracing)
 • Такси за събиране на семейство

Гражданство
 • Такси за натурализация

Жилищно настаняване
 • Достъп до жилищно настаняване за уязвими лица
 • Повишаване на информираността за специфичните 
    предизвикателства за ЛПМЗ на жилищния пазар
 • Целеви жилищни съвети, консултации, представителство
 • Предоставяне на временно жилищно подпомагане
 • Осигуряване на основна жилищна подкрепа
 • Период на целева жилищна подкрепа
 • Административни бариери за достъп до обществено жилище
 • Оценка на качеството на жилищата

Трудова заетост
• Достъп до работа за специални групи
• Административни пречки за достъп до работа
• Повишаване на информираността за специфичните 
   предизвикателства за ЛПМЗ на пазара на труда
• Оценка на уменията



121

• Консултиране при търсене на работа и положителни действия
• Целенасочена подкрепа за предприемачи

Достъп до  професионално обучение и образование с насоченост към 
трудова заетост за групи със специални потребности

• Достъп до професионално обучение и образование с насоченост 
   към трудова заетост за специални групи 
• Административни бариери пред достъпа до професионално 
   обучение
• Повишаване на информираността за специфичните 
   предизвикателства за ЛПМЗ в сферата на професионално обучение 
   и образование с насоченост към трудова заетост
• Достъп до мерки за професионално обучение и образование с 
   насоченост към трудова заетост
• Продължителност на таргетирано професионално обучение и 
   образование с насоченост към трудова заетост

Здравеопазване
 • Достъп до здравни грижи за лица със специални нужди
 • Информация за доставчиците на здравни услуги относно правата на 
    ЛПМЗ
 • Информация относно правата и използването на здравни услуги 
    сред ЛПМЗ
 • Наличие на безплатни услуги за устен превод

Обществено осигуряване
• Административни бариери пред право на социални помощи
• Информация сред звената за социално подпомагане за правата на 
   ЛПМЗ
• Информация за социалните услуги сред ЛПМЗ

Образование
• Достъп до образование за специални групи 
• Административни бариери пред образованието
• Повишаване на информираността относно специфичните 
   потребности на ЛПМЗ в образованието
• Записване в образование в задължителната възраст
• Продължителност на езиковата подкрепа
• Регулярност на програмите за ориентация и езиковите програми и 
   мерките за целево обучение

Изучаване на езика и социална ориентация
• Качество на езиковите курсове
• Продължителност на изучаването на езика на приемащото 
   общество
• Административни бариери пред изучаването на езика на  
   приемащото общество
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• Продължителност на съдействието при писмен и устен превод
• Качество на курсовете за социална ориентация
• Осигуряване на социална ориентация за специални групи 
• Административни бариери пред социалната ориентация

Изграждане на мостове
• Oчаквания за взаимно приспособяване от ЛПМЗ и приемащото 
   общество
• Повишаване на информираността относно специфичната ситуация 
    на ЛПМЗ

 
Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Включване на интеграцията в общите политики
 • Национална стратегия за интеграция на ЛПМЗ
 • Ангажимент в националната стратегия за интеграция на ЛПМЗ
 • Мониторинг и преглед на политиките за интеграция на ЛПМЗ

Жилищно настаняване 
• Механизми за включване на интеграцията в общите жилищни 
   политики 
• Координация с регионални и местни власти за жилищно 
   настаняване за ЛПМЗ
• Партньорство за жилищно настаняване с експертни 
   неправителствени организации

Трудова заетост
• Механизми за включване на интеграцията в общите трудови 
   политики 
• Координация с регионални и местни власти за заетост за ЛПМЗ
• Партньорство за заетост с експертни неправителствени 
   организации

Професионално обучение и образование с насоченост към трудова заетост 
• Механизми за включване на интеграцията в общите политики за 
   професионално обучение и образование с насоченост към трудова 
   заетост
• Координация с регионални и местни власти за професионално 
   обучение и образование с насоченост към трудова заетост за ЛПМЗ
• Партньорство с експертни неправителствени организации за 
   професионално обучение и образование с насоченост към трудова 
   заетост за ЛПМЗ

Здравеопазване
 • Механизми за включване на интеграцията в общите здравни политики 
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• Координация с регионални и местни власти и/или здравни органи 
   за здравеопазването при ЛПМЗ
• Партньорство с експертни неправителствени организации за 
   здравеопазването на ЛПМЗ

Обществено осигуряване
• Механизми за включване на интеграцията в общите социални 
   политики 
• Координация с регионални и местни власти и/или звена за 
   социално подпомагане за социалната сигурност на ЛПМЗ
• Партньорство с експертни неправителствени организации за 
   ограничаване на бедността на ЛПМЗ

Образование
• Механизми за включване на интеграцията в общите образователни 
   политики 
• Координация с регионални и/или местни звена за образование и 
   училищни настоятелства за образованието на ЛПМЗ
• Партньорство с експертни неправителствени организации за 
   образованието на ЛПМЗ

Изграждане на мостове
• Координация с регионалните и местните власти относно 
   социалното сближаване
• Насърчаване на доброволни инициативи, които да допълват 
   публичните политики
• Подкрепа за въвличането на ЛПМЗ в граждански активности
• Участие в процесите на консултация на национални консултации
• Участие в процесите на консултация на местни консултации




