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Уводна статия 
 
 

Здравейте читатели на Академичния бюлетин 

„Бежанците – днес и утре“, 

С голяма радост представяме пред Вас изцяло 

студентски брой на бюлетина, изготвен в 

сътрудничество между Мулти култи колектив (МКК), 

Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и 

Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) по 

проект „Столица на толерантността в ера на 

пандемия: Студенти свързват академична общност и 

НПО в полза на бежанци и мигранти“, финансиран от 

Столична община по програма „Кризата като 

възможност“. Студентската практика, която е в 

основата на проекта, приключи за стажантите през 

месеците април и май, като в последните седмици 

от него, те усилено работеха и върху техните статии 

за бюлетина. Така в този брой ще имате възможност 

да прочетете разработки, които разкриват различни 

аспекти от бежанската проблематика, написани от 

тях. Тук е мястото да благодарим и за подкрепата и 

съдействието на организациите и менторите на 

терен (Български Червен кръст, Каритас София, 

Съвет на жените бежанки в България, Фондация за 

достъп до права и Център за правна помощ „Глас в 

България“), които подкрепяха стажантите не само за 

дейностите, които изпълняваха за конкретната 

работа при тях, но и с информация, експертиза и 

насоки за самите статии. 

Бихме могли да кажем, че с разработените текстове 

успяхме да покрием основните рубрики на 

бюлетина като анализи по конкретна тема, статии, 

които представят ситуацията в страни на произход и 

такива с правна проблематика като нашия правен 

консултант. В някои случаи статиите се базират на 

специално разработено малко проучване по тема на 

интерес на студента (Светла Пейчева), в други – те са 

по-директно свързани с работата, която студентите 

са вършили на терен (Анна Великова, Айлин 

Фейзуллова, Кети Христова, Петя Аджопова, 

Мартина Друмева, Мустафа Шакуш), в трети, 

подходът е смесен – студентът се е вдъхновил от 

разказ, който е чул на терен и след това разработва 

темата, за да стигне до по-дълбоко познание по нея 

(Васко Шелявски), в четвърти – темата е 

провокирана от желание да се търсят причините за 

проблеми, които са залегнали обществата на прием 

като отношение и нагласи към бежанците, като се 

начертават възможни решения (Георги Божидаров), 

и не на последно място по важност, статия представя 

добри практики от други страни в сферата на 

изкуството и интеграцията на бежанците (Лидия 

Станулова). За да илюстрираме малка част от 

богатия материал, който студентите подготвиха 

студентите за кампанията срещу езика на омразата в 

социалните медии, използвайки подхода на 

комуникация, базирана на надеждата (hope-based 

communication), сме добавили и два поста, 

подготвени от Изабела Славчева и Гергана Урумова.  

Радваме да споделим, че този брой остана отворен 

и за други младежки включвания. В него можете да 

прочете за интересния проект „Овластяване на 

млади мигранти и бежанци чрез иновативни 

практики за по-включваща (пост)пандемична и 

(пост)кризисна България“, ръководен и 

координиран от младите Чая Колева и Ванина 

Нинова от „Политическа и гражданска 

обсерватория: миграция, дигитализация, климат“. 

Другата разработка, която предлагаме на вашето 

внимание, е на Елеонора Минчева, млад 

изследовател с интерес в областта на психологията 

и психичното здраве, бъдещ докторант във Военна 

Академия „Г.С. Раковски“- София, която търси 

отговор на въпроса как би могло да се работи за 

изграждане на едно отворено и приемащо 

общество, уважаващо различията, в което се 

стимулира междукултурният диалог и се насърчава 

информираността и осъзнатостта. 

Благодарим най-сърдечно на всички млади хора, 

които се включиха в броя и пожелаваме множество 

успехи в сферата на бежанската проблематика и 

отвъд нея. 

Желаем приятно четене! 

Редакционна колегия 
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Статистика* 
Основни статистически показатели за период януари-май 2021 
 

 

Потърсили и получили закрила за периода 01 януари 2021 г. – 25 май 2021 г.  

 
 

Лица, настанените в центровете на ДАБ-МС към 30.04.2021 г 

  
Приети и напуснали центровете на ДАБ-МС към 30.04.2021 г 
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Съветът на жените бежанки в България между проектите и 
дарителите   
Светла Пейчева 

 

Светла Пейчева е втора 
година студентка във 
Франция, където изучава 
арабски и английски език в 
рамките на една доста 
всеобхватната специалност 
- Приложна лингвистика. 
Освен на образованието, 
обича да посвещава време и 
на различни извънкласни 

дейности като доброволчески и стажантски 
програми, но и конференции и обучения. В 
момента освен в сферата на езиците се стреми 
да се развива и в маркетинга и комуникациите, 
защото вярва, че диалогът е най-добрият 
способ да се намери истината за света, в който 
живеем.   
 

Според данни1 от Българския център за 
нестопанско право в края на 2020 г. има 
регистрирани 20 000 юридически лица с 
нестопанска цел (ЮЛНЦ) или неправителствени 
организации (НПО), както са по-познати. Текущата 
статия има за цел да проучи най-
разпространените методи за финансиране в 
неправителствената сфера и да провери как се 
прилагат те на практика, като се използва за 
пример Сдружение „Съвет на жените бежанки в 
България“ (СЖББ), където прекарах два месеца 
като стажант. Предвид обвързаността на 
неправителствения сектор с обществото, създадох 
две проучвания, които имат за цел да разберат 
информираността и мнението на обществеността 
за финансирането на сектора. Първото, 
фокусирано върху способите за финансиране, 
включва 12 въпроса от отворен и затворен тип и 
58 респонденти. Второто се фокусира върху 
дарителството и включва въпроси от отворен и 
затворен тип, зададени на 12 дарители на СЖББ. 
 

                                                           
1 Бих искала да благодаря на Георги Генчев от НПО Портала 
и на Пламен Тодоров от Българския център за нестопанско 
право, които ми предоставиха детайлна информация и 
отговориха на въпросите ми. 

Какво точно представляват тези НПО обаче?  
 

На първо място, важно е да разграничим типовете 
нестопански организации, които могат да се 
учредят, според регламентацията им от 
българското законодателство. Те биват два вида – 
сдружения и фондации, като основната разлика 
между тях е присъствието или отсъствието на 
членове. Необходимите правни стъпки за 
придобиване и загубване на статут на ЮЛНЦ са 
уредени от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), който е в сила от 2001 
г.2 Сдруженията имат свои членове, които 
сформират общо събрание, а фондациите, от 
друга страна, имат само управителни органи. 
 
На второ място, важно е да сме наясно дали НПО 
работят в частна или в обществена полза. ЮЛНЦ в 
частна полза се управляват от управителен съвет, 
финансират се със средства, предоставени от 
учредители, членски внос, собствена дейност, вкл. 
дори и стопанска, ако е обвързана с дейността на 
организацията, и проекти. Процедурата за 
учредяването е по-лесна и контролът върху тях е 
по-малък. ЮЛНЦ в обществена полза са 
подложени на много по-сериозен обществен 
контрол, защото също като търговските дружества 
са задължени да публикуват финансовите си 
отчети в Регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел, воден от Агенцията по 
вписванията. Има множество предимства за 
регистриране на ЮЛНЦ в обществена полза като 
данъчни и финансови облекчения, преференция 
при кандидатстване за финансиране, наем на 
общински имоти без търг или конкурс и др. 
 
Когато става въпрос за финансиране, НПО имат 
няколко възможности. Съгласно разпоредбите в 
ЗЮЛНЦ те имат право да извършват стопанска 
дейност като например да предоставят услуги 

2 Закон за юридическите лица с нестопанска цел, 
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134942720  

ФИНАНСИРАНЕ 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134942720
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срещу заплащане или да участват в обществени 
поръчки, като е важно тази стопанска дейност да 
бъде съобразена с дейността им3. Печалбата от 
такава дейност се облага с данъци. За извършване 
на някои дейности е необходимо НПО да има 
съответния лиценз. Друг тип форма на 
финансиране са даренията. Те могат да бъдат от 
физически и юридически лица и да са придружени 
от условия съгласно волята на дарителя. Тази 
форма на финансиране обикновено е трудно 
предвидима в дългосрочен план. Най-
характерната форма на финансиране за този 
сектор си остава проектната дейност4. Този тип 
финансиране се счита за финансиране с публични 
или частни средства и може да изисква собствен 
принос. Финансирането може да бъде с 
международен, национален или регионален 
обхват. По-малко съществените методи биха били 
членският внос, заемните средства или 
наследство, получено от дадена организация. 
Важно е да се спомене, че финансирането може 
да има и институционален характер, като 
организацията е подкрепена за цялостната си 
дейност и има свободата да решава как се 
разходват средствата си. Този тип финансиране 
обикновено не е възможен с публични средства. 

 
Според едно от проучванията, създадено и 
извършено от мен в рамките на стажа в СЖББ, 
респондентите посочват проектното финансиране 
на първо място като основен източник на приходи. 
Дарителските кампании заемат второ място, а 
общинското финансиране, стопанската и 
търговската дейност съответно - трето, четвърто и 
пето.  

                                                           
3Как да избера най-удобната форма на моята 
неправителствена организация?, http://pravatami.bg/1393  
4 Финансиране на НПО, 
http://www.aksyst.com:8081/AgoraOpac/Uploads/finansi1.pdf  

Въпреки множеството възможности за 
финансиране, според доклад от 2017 г. на 
Институт Отворено Общество – София, който се 
основава на анкета, проведена измежду 785 
организации, основно в обществена полза, по-
голямата част от НПО в България „разполагат с 
ограничено финансиране на дейността си“5. 
 
За да илюстрирам по-добре системата за работа и 
финансиране на НПО и в частност сдруженията в 
обществена полза, ще използвам за пример СЖББ, 
който е официално регистриран като 
неправителствена организация на 17.03.2003 г. 
Органите на управление са общо събрание и 
управителен съвет. 
 
Основните цели на сдружението са „защита на 
човешките права на членовете на общността; 
подпомагане социалната интеграция на 
новопризнатите бежанци в Република България; 
създаване на по-добра среда за спазване правото 
на хуманно отношение, гарантиране на равни 
права независимо от принадлежност към 
определена раса, социално положение, религия, 
пол или националност“, а за да ги постигне, 
сдружението осъществява застъпничество пред 
институции и организации, осигурява консултации 
с интеграционна насоченост и организира 
обучения и срещи с информационен характер. 
Основните дейности са именно предоставянето 
на хуманитарна помощ и социалното 
консултиране. 
 
Между 2017 г. и 2019 г. сдружението е помогнало 
на 2972 лица, търсещи закрила в България, и на 
1331 лица с бежански или хуманитарен статут 
средно всяка година6. Тази помощ се извършва 
чрез няколко услуги като превод, социално 
консултиране, придружаване, предоставяне на 
хуманитарна помощ, административни услуги, 
оценка и насочване към партниращи организации 
и медицинско-здравен фонд. За да може да 
предоставя услугите си, СЖББ разполага с екип от 

5 Активните неправителствени организации в България, 
Институт Отворено общество - София, https://osis.bg/wp-
content/uploads/2018/04/active-NGOs.pdf 
6 Годишни отчети, Съвет на жените бежанки в България, 
http://crw-bg.org/godishni-otcheti  
 

ФИНАНСИРАНЕ 

http://pravatami.bg/1393
http://www.aksyst.com:8081/AgoraOpac/Uploads/finansi1.pdf
https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/active-NGOs.pdf
https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/active-NGOs.pdf
http://crw-bg.org/godishni-otcheti
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13 души, сред които трима социални работници и 
четирима културни медиатори, владеещи фарси и 
арабски. За да поддържа дейността и екипа си, 
сдружението ползва два типа финансиране – 
дарителски кампании и проекти, като е важно да 
уточним, че СЖББ разполагат основно с 
международно финансиране, а конкретно през 
2021 г. - и с национално. 
 
Преди да представя финансирането на СЖББ от 
проекти, бих искала да уточня какво 
представляват проектите, кой може да 
кандидатства по тях и каква е процедурата. 
Проучването ми показа, че близо 60% от 
респонденти не са наясно как точно функционират 
европейските/националните проекти. 

 

 
 
Същата част от запитаните споделя, че няма 
достатъчно налична информация за разходването 
на средства, получени в рамките на проектно 
финансиране, като само девет души заявяват, че 
разполагат с такава. 

 

НПО имат възможност да кандидатстват за 
финансиране в рамките на международни, 
европейски, национални, местни програми, както 
                                                           
7Активните неправителствени организации в България, 
Институт Отворено общество - София, https://osis.bg/wp-
content/uploads/2018/04/active-NGOs.pdf  

и за различни фондове спрямо дейността си и 
изискванията на програмата. Последните задават 
рамката на проекта и обхващат общите цели, 
целевите групи, търсените резултати, типа 
финансиране и дори партньорствата. За да 
кандидатства, организацията предлага проект, 
който посочва детайлно дейностите, екипа, 
бюджета, времевата рамка и др. Предложението 
бива оценено и ако организацията е одобрена, се 
пристъпва към подписване на договор.  

Създаването на предложение за проект често е 
трудоемка задача, отнемаща средно между 2 и 3 
месеца в зависимост от изискванията на 
програмата. За да бъдат успешни, организациите 
се нуждаят от  професионалист, който е експерт в 
дейността фондонабиране и писане на проекти, 
като на пазара съществуват и фирми, които 
предлагат такъв тип услуги.  

Ако погледнем към СЖББ и тяхното проектно 
финансиране, ще забележим, че в отчетите им 
националното финансиране отстъпва пред 
международното. През 2020 г., например, 
организацията е получила 446 702,07 лв. от 
проектно финансиране. Сумарно проектното 
финансиране на СЖББ в периода 2017-2020 г. 
възлиза на 1 551 034, 48 лв. Радостина Белчева от 
СЖББ споделя, че за последните 4-5 години са 
имали само 5-6 отказани проекта, като според 
данните от  годишните отчети на организацията до 
2020 г. са работили общо по 24 проекта. 

Проектите са най-важните за работата на СЖББ. 
Благодарение на тях, сдружението успява да 
покрие основните си нужди като осигуряването на 
заплати на екипа. Интересно е да се спомене, че 
още през 2017 г. в проучване на Институт 
Отворено общество – София се споменава, че 
„Заплащането в мнозинството от 
неправителствените организации, по оценка на 
представители на самите организации, е по-ниско 
от средното за обществения сектор, въпреки че в 
тях са ангажирани предимно хора с висше 
образование, които често ползват чужди езици“7. 
Въпреки че финансирането чрез проекти е 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/active-NGOs.pdf
https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/active-NGOs.pdf
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традиционен метод в неправителствения сектор, 
се оказва, че проблемите, които то поставя, не са 
никак малко. Проектите регламентират 
разпределянето на средствата за дейностите, 
заради което определени сектори от 
организацията биха могли да останат без 
финансиране. Същевременно проектите 
предоставят финансиране в определения период, 
необходим за изпълнението на дейностите, 
заложени в тях, от което следва, че след 
приключване на проект, организацията би могла 
да остане без финансиране, освен ако следващ 
проект не бъде одобрен. От това може да 
заключим, че ако организацията не създава и 
кандидатства активно по разнообразни проекти, 
то тя би могла да остане без каквото и да е 
финансиране в даден период. Макар и 
традиционен способ, предоставящ многобройни 
възможности, проектното финансиране трудно би 
могло да предостави дългосрочна стабилност. 

Във връзка с този проблем говорих с Румяна 
Пашева, културен медиатор в СЖББ от 2019 г. Тя 
завършва бакалавър „Иранистика“ в Софийски 
университет през 2020 г. и в момента следва 
магистратура „Дипломация и международни 
отношения“ в Нов български университет. Когато 
я попитах защо е решила да работи в СЖББ и в 
неправителствения сектор, тя ми отговори: „Не 
съм се стремяла към точно този сектор, но 
винаги съм искала да работя с персийски език и 
една от преподавателките ми в университета 
ни предложи работа, на мен и на моя приятелка, 
в СЖББ. Започнахме на 4 часа, а в последствие 
продължих на 8 часа“. 

На въпроса ми дали някога заплатата ѝ е била 
застрашена или е било възможно да остане без 
нея, предвид факта, че организацията е силно 
зависима от проекти, Румяна ми отговори: 
„Работя по два проекта в момента - по фонд 
“Убежище, миграция и интеграция” на ЕС и по 
проект с финансиране на УНИЦЕФ и мога да 
кажа, че до момента заплатата ми само се е 
вдигала нагоре. В началото смятах, че парите 
биха ми стигнали, но с времето осъзнах, че ако я 

                                                           
8 Какви са отношенията между НПО в обществена полза и 

държавата?, НПО портал, налично онлайн 

няма майка ми, която ме подкрепя, би ми било 
много трудно”. 

Дарителството, от своя страна, е безвъзмездно 
предоставяне на финансови средства, вещи или 
услуги на дадена организация. Както споменах по-
рано, за неправителствения сектор дарителството 
е една от движещите сили. Държавата също се 
опитва да го стимулира чрез финансови и данъчни 
облекчения. Някои от тях са: 
 
▪Намаляване на годишния облагаем доход на 
физически лица с до 5% с дарения, направени в 
полза на ЮЛНЦ в обществена полза по Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица; 
 
▪ЮЛНЦ в обществена полза са освободени от 
облагане с данък върху получените и 
предоставените дарения спрямо Закона за 
местните данъци и такси8. 

▪Въпреки тези стимули на държавно ниво, голяма 
част от обществото не е сигурна в работата на 
НПО. Още 2016 г. направеното проучване от 
Институт Отворено общество –  София посочва, че 
25% от анкетираните не могат да преценят дали да 
се доверяват или не на НПО. Същевременно 
според извършеното от мен проучване през 2021 
г. отговорите са разнопосочни. Около 85% от 
анкетираните заявяват, че са дарявали в 
организация. 

 

Същевременно обаче въпросът „Какво мислите за 
дарителството?“ е посрещнат с доста единодушни 
реакции, като повечето респонденти споделят, че 

ФИНАНСИРАНЕ 

https://www.ngobg.info/bg/legislation/law/318-116-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
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го подкрепят, но има нужда от прозрачност, по-
малко спекулации и злоупотреба.  

 

На национално ниво проучване на Български 
дарителски форум (БДФ) показва, че 99 млн. лева 
са дарени през 2019 г., като фондациите и 
юридическите лица продължават да бъдат 
основните дарители, а физическите лица 
съставляват само 12% от всички9. 

 

 

Дарителството се насочва основно към сектора 
„Образование и наука“, но се наблюдава и 
нарастване в подкрепа на социалната сфера и 
гражданското участие.  

Общият брой дарителски кампании на СЖББ в 
периода 2016-2020 г. е 42, като според годишните 
отчети на организацията даренията възлизат на 
426 589.13  лв.10 Важно е да се уточни, че 
сдружението не удържа административна такса 
върху даренията си и всички получени средства се 
разходват за закупуването на различни вещи и 
продукти, а дарителите посочват конкретно за 
какво и за кого да се използват средствата. 

                                                           
9 Дарителството в България през 2019 г., Български 
дарителски форум, https://www.dfbulgaria.org/wp-
content/uploads/2020/12/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
%D1%82%D0%BE-%D0%B2-

Сдружението има голям брой корпоративни и 
индивидуални дарители, към които реших да се 
обърна в рамките на стажа си, за да разбера, защо 
даряват и дали проблемът с прозрачността 
присъства. 

На въпроса „Какво ви мотивира да дарявате“ 
респондентите, общо 12, споделят, че се водят от 
желанието си да помогнат на хора в нужда. 
Необходимостта да бъдеш полезен, да направиш 
добро дело и да намалиш броя на хората в 
неравностойно положение, допринасят към 
желанието да се дарява. 

Ако погледнем към данните за информираността, 
може да забележим, че голяма част от запитаните 
дарители всъщност са получили обратна връзка за 
дарението си, но считат за добра идея да има по-
честа комуникация между тях и СЖББ чрез имейл 
или чрез социалните медии. 

 

От двете направени анкети може да се заключи, че  
дарителството има почва за развитие и растеж в 
България, но е важно да се подобри 
комуникацията между неправителствения сектор 
и физическите лица, за да се задълбочи доверието 
помежду им. 

Финансирането на ЮЛНЦ е сложен процес, 
изискващ задълбочено проучване и постоянно 
търсене на възможности. Въпреки че 
традиционно секторът намира начини да 
поддържа дейността си, решенията са често 
временни. Това предразполага към намаляване 
на дейността, съкращаване на екипа, 

%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
%D1%8F-2019-final.pdf  
10 Данните са взети от годишните отчети на организацията, 
публикувани на сайта и от Агенцията по вписванията. 
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https://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2020/12/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2019-final.pdf
https://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2020/12/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2019-final.pdf
https://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2020/12/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2019-final.pdf
https://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2020/12/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2019-final.pdf
https://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2020/12/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2019-final.pdf
https://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2020/12/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2019-final.pdf
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преразпределяне на ресурсите на организацията. 
Процесите по намиране на финансиране изискват 
време и умения, с които много от по-малките 
организации не разполагат. Същевременно 
секторът се движи основно от 
висококвалифицирани кадри, с висше 
образование и владеещи между два и три езика. 
Въпреки компетенциите им, заплатите им са по-
ниски от средните за обществения сектор в 
страната. На фона на това все още съществува 

доза недоверие към дейността на НПО, което 
допълнително ги затруднява и възпира 
развитието им, тъй като физическите лица са доста 
слабо ангажирани с тях. Необходима е по-
всеобхватни законова рамка за сектора и особено 
за дарителските процеси, както и повече 
информационни кампании за дейностите и 
финансите им, за да се мотивира по-сериозно 
участие на гражданското общество в сферата. 
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Процедурата за издаване на виза D - преграда пред правото на личен 
и семеен живот 
Петя Аджопова 

Петя Аджопова е студент 

по Право, пети курс в 

Софийски университет 

"Св. Климент Охридски". 

По време на третата 

година от обучението си 

прекарва семестър в 

Грьонинген, Холандия, 

където открива 

страстта си към защита правата на човека. 

Петя е и състезател в международноправни 

състезания, като през 2020 г. е част от отбора, 

който представя Софийски университет на 

Европейското състезание по права на човека 

(EHRMCC), а през 2021 г. взема участие в най-

голямото състезание по международно частно 

право - Willem C. Vis moot. Член е на Европейската 

асоциация на студентите юристи (ELSA). 
 

Настоящата статия ще изследва взаимодействието 

между правото на личен и семеен живот и 

миграционната политика, осъществявана от 

държавите. Къде е границата между суверенното 

право на държавата да определя реда и 

условията, по които да разрешава пребиваване на 

територията си, и личното право на всички 

граждани на неприкосновеност на семейния 

живот? Възможно ли е прилагането на 

формалистични изисквания, част от 

миграционната политика на държавата, да доведе 

до разделени семейства? Процедурата за 

издаване на виза D (даваща право на 

продължително, дългосрочно или постоянно 

пребиваване в страната) може ли да доведе до 

разделяне на семейства и неоправдана намеса в 

правото на личен и семеен живот на чужденеца? 

Поставени в контекста на бежанските проблеми, 

тези въпроси придобиват още по-сурово 

измерение, предвид общата невъзможност 

бягащите от страната си на произход да се върнат 

там, още по-малко, за да кандидатстват за 

българска виза.  

Правото на неприкосновеност на личния и семеен 

живот е основно човешко право, признато от 

редица международни договори. В рамките на 

Европа най-ефективното средство за защитата му 

е Европейската конвенция за защита правата на 

човека и основните свободи (ЕКПЧ), като в нейния 

чл. 8 е провъзгласено, че:  

„1. Всеки има право на зачитане на неговия личен 

и семеен живот, на неговото жилище и тайната на 

неговата кореспонденция. 

2. Намесата на държавните власти в ползването на 

това право е недопустима освен в случаите, 

предвидени в закона и необходими в едно 

демократично общество в интерес на 

националната и обществената сигурност или на 

икономическото благосъстояние на страната, за 

предотвратяване на безредици или 

престъпления, за защита на здравето и морала 

или на правата и свободите на другите“. 

Като държава, ратифицирала ЕКПЧ, България има 

задължения да защитава и уважава това право 

както чрез въздържане от неоправдана намеса 

(т.нар. негативни задължения), така и чрез 

въвеждане на ефективни гаранции, че то няма да 

бъде нарушено (т.нар. позитивни задължения).  

Правото на уважение на личния и семеен живот в 

контекста на имиграционните дела трябва да бъде 

балансирано със суверенното право на всяка 

държава да определя реда и условията, по които 

едно лице може да влезе и пребивава на нейна 

територия. Нещо повече, част от суверенитета на 

всяка държава е да откаже достъп, дори ако 

съответните ред и условия са спазени, ако 

прецени, че някое лице застрашава нейната 

национална сигурност например. Според нашето 

законодателство чужденец може да влезе на 

територията на Република България (РБ) през 
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съответните гранично-контролно пропускателни 

пунктове (ГКПП) при представяне на редовен 

паспорт или заместващ го документ, както и виза, 

когато такава се изисква (чл. 8 от Закона за 

чужденците в Република България (ЗЧРБ)).  

Кога се изисква виза? Когато чужденецът е 

гражданин на държава - членка на Европейския 

съюз, виза не се изисква (чл. 4 Закон за влизането, 

пребиваването и напускането на Република 

България на гражданите на Европейския съюз и 

членовете на техните семейства). Изискването за 

виза се прилага само спрямо граждани на страни 

извън Европейския съюз.  

Според нашето законодателство визите биват три 

вида – за летищен транзит (виза А), за 

краткосрочно пребиваване (виза C), за 

дългосрочно пребиваване (виза D).  По дефиниция 

виза D се издава на лица, които желаят да се 

установят трайно на територията на страната, и 

процедурата по нейното издаване най-пряко 

засяга правото на личен и семеен живот. Виза D 

дава право на пребиваване в страната ни до 180 

дни и е със срок на валидност 6 месеца. Редът и 

условията за издаване на такава виза са 

определени в Наредба на Министерски съвет от 

2011 г. Според Наредбата заявлението за 

издаване на виза за дългосрочно пребиваване се 

подава само в дипломатическите и консулските 

представителства по постоянното местоживеене 

на кандидата или в тези представителства, които 

са акредитирани за държавата на постоянното 

местоживеене на кандидата.  

Важно е да се отбележи, че притежаването на 

валидна виза D е едно от условията за получаване 

на разрешение за продължително, дългосрочно 

или постоянно пребиваване в РБ (чл. 24 и чл. 25 

ЗЧРБ). От своя страна, такова разрешение е 

необходимо, за да пребивава едно лице чужденец 

(гражданин на страна извън Европейския съюз) 

законно на територията на страната 

продължително, дългосрочно или постоянно. Без 

разрешение за пребиваване лицето подлежи на 

връщане в страната му на произход.  

Какви проблеми възникват тук? На първо място, 

без разрешение за законно пребиваване лицето 

подлежи на връщане в страната си на произход. 

Разрешение не може да бъде получено без 

лицето да притежава валидна виза D. За такава 

виза сe кандидатства единствено чрез 

дипломатическо или консулско представителство 

на лицето в страната му по постоянно 

местоживеене. На практика това означава, че 

дори чужденец да е притежавал такава виза, 

преди изтичане на валидността ѝ, то трябва да се 

върне в страната си по постоянно местоживеене, 

за да кандидатства наново за виза D в 

дипломатическо или консулско представителство 

на РБ там. Това заставя лицето чужденец, който е 

пребивавал на територията на РБ по време на 

валидността на визата си (180 дни), да прекъсне 

живота си в страната, в която желае да се установи 

трайно, за неизвестен период от време, докато 

трае имиграционното производство.  

Това на практика е пречка пред упражняване на 

правото на неприкосновеност на личния и семеен 

живот на лицето. От една страна, лицето е 

откъснато от семейството си за неопределен 

период от време, а от друга – ако последва отказ 

за издаване на виза D, то чужденецът няма да 

може да пребивава продължително, дългосрочно 

или постоянно на територията на РБ изобщо. 

Следва въпросът оправдана ли е тази намеса от 

гледна точка на баланса на двете насрещни права 

– правото на неприкосновеност на личния и 

семеен живот и правото на всяка държава да 

определя кои лица и по какъв ред да допуска на 

територията си? Този въпрос може да бъде 

разгледан от две гледни точки: 1.  Представлява 

ли това изискване 

неоправдана/непропорционална намеса в 

правото на личен и семеен живот? 2. 

Представлява ли изискването чужденецът да се 

върне в страната си по постоянно местоживеене 

дискриминационно условие? 

Подобни казуси попадат в обсега на практиката на 

Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в 

Страсбург, която може да е от полза при анализа 

на въпросите.  

ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ 
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Съдът в Страсбург потвърждава принципното 

положение, че всяка държава има право по силата 

на международното право и при спазване на 

договорните си задължения да контролира 

влизането и пребиваването на чужденци на нейна 

територия (Boujlifa срещу Франция, § 42). Освен 

това ЕКПЧ не гарантира правото на чужденец да 

влезе или да пребивава в определена държава. 

Следователно няма задължение за националните 

власти да разрешат на чужденец да се установи в 

тяхната държава (Jeunesse срещу Нидерландия, § 

103). Срещу суверенното право на всяка държава 

да контролира имиграцията стои задължение на 

чужденците да се подчинят на имиграционния 

контрол и процедури и да напуснат съответната 

държава, когато е наредено така, при условие че 

влизането им е отказано законно (пак там, § 100). 

Съдът обаче констатира нарушение на чл. 8 от 

ЕКПЧ, когато властите не са въвели ефективна и 

достъпна процедура, която би позволила 

искането за убежище на жалбоподателя да бъде 

разгледано в рамките на разумен срок, като по 

този начин намалява, доколкото е възможно, 

несигурността на неговото положение (B.A.C. 

срещу Гърция, § 46) 

За да прецени дали е налице нарушение на някое 

от задълженията на държавата по чл. 8, Съдът на 

първо място преценява приложимостта на 

разпоредбата спрямо конкретния случай. Важно е 

да се знае, че в практиката на ЕСПЧ разбирането 

за „семеен живот“ е широко, като Съдът е склонен 

да поставя в неговите рамки взаимоотношения от 

различен характер. Държавната намеса в 

семейния живот може да се прояви в отнемане на 

разрешение за пребиваване, отказ за издаване на 

такова, издаване на заповед за връщане в 

страната по произход и евентуално имиграционно 

задържане на чужденеца - член на семейството на 

български гражданин. Специфичното при тези 

форми на намеса е, че засягат не само чужденеца 

адресат на конкретния акт на държавата (отказ за 

издаване на разрешение; отказ за издаване на 

виза; заповед за имиграционно задържане и др.), 

но и членовете на неговото семейство.  

След като реши въпросът за приложимостта на чл. 

8 от ЕКПЧ към конкретния случай, Съдът 

преминава към преценка налице ли е държавна 

намеса в правото на личен и семеен живот и ако 

да – отговоря ли тя на изискванията на пар. 2 на 

чл. 8 от ЕКПЧ, т.е. предписана ли е от закон, който 

е достатъчно ясен и предвидим, и необходима и 

пропорционална ли е на преследваната цел.  

Генералната позиция на ЕСПЧ по имиграционните 

дела, засягащи правото на личен и семеен живот, 

е, че член 8, взет самостоятелно, не налага 

държавата да зачита избора на семейната двойка 

на държава за тяхното брачно пребиваване или да 

разрешава събирането на семейството на нейна 

територия (Jeunesse срещу Нидерландия, § 107; 

Biao срещу Дания, § 117). Доколкото това е общ 

принцип, винаги се преценява дали специфичните 

обстоятелства налагат държавата да приеме на 

своя територия конкретни чужденци, ако това е 

необходимо за защита неприкосновеността на 

личния и семеен живот на граждани на държавата 

или лица, получили разрешение за пребиваване 

там (Ahmut срещу Нидерландия, § 63; Sen срещу 

Холандия; Osman срещу Дания, § 54; Berisha срещу 

Швейцария, § 60). Факторите, които трябва да се 

вземат под внимание в този контекст, са степента, 

до която семейният живот е засегнат, степента на 

връзките в държавата, страна по ЕКПЧ, дали има 

непреодолими пречки пред семейството да 

упражнява правото си на семеен живот в страната 

на произход на чужденеца и дали има фактори, 

влияещи на имиграционния контрол (например, 

дали чужденецът има история на нарушения на 

имиграционното законодателство) или 

съображения за обществения ред, натежаващи в 

полза на отказ за допускане на територията 

(Rodrigues da Silva и Hoogkamer срещу 

Нидерландия, § 38). 

Съдът е разгледал случаи по член 8, свързани с 

положително задължение за предоставяне на 

пребиваване разрешение за лица, които вече се 

намират на територията на държавата ответник, 

които обаче трябва да я напуснат, за да 

кандидатстват за виза.  
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Така например в делото Jeunesse срещу 

Нидерландия ЕСПЧ разглежда случая на жена, 

имигрирала и създала семейство в Кралство 

Нидерландия. Жалбоподателката е гражданка на 

Суринам и е влязла в Нидерландия с туристическа 

виза и е продължила да пребивава там и след 

изтичането ѝ. Жената подава молба за 

разрешение за пребиваване неколкократно, но 

такова и е отказвано с аргумента, че не притежава 

виза за дългосрочно пребиваване. За такава виза 

може да се кандидатства единствено чрез 

дипломатическо или консулско представителство 

на Нидерландия в страната по произход. 

Жалбоподателката не била освободена от 

условието да представи такава виза, въпреки че 

пребивавала в Нидерландия непрекъснато в 

продължение на повече от 10 години. Жената 

обжалвала и подавала нови молби пред различни 

държавни органи на територията на Нидерландия, 

включително с аргумента, че условието за 

притежаване на виза в нейния случай не е 

приложимо поради наличието на изключителни 

обстоятелства – изграден семеен живот със 

семейство, чиито членове са холандци. Всичките ѝ 

опити били неуспешни, като според 

нидерландските власти изискването да се 

притежава виза не представлява вмешателство в 

правото на жалбоподателката по чл. 8 от ЕКПЧ. 

През 2010 г. жалбоподателката била задържана в 

очакване на депортиране. Заповедта за 

депортиране не била изпълнена, защото жената 

била бременна. Съдът намира нарушение на чл. 8 

от Конвенцията и по-конкретно на позитивните 

задължения на Нидерландия. Съдът на първо 

място припомня принципната си позиция, че 

държавите, страни по ЕКПЧ, имат право да 

изискват от чужденците, търсещи пребиваване на 

тяхна територия, да отправят съответното искане 

от чужбина. Следователно те не са задължени да 

позволят на чужди граждани да очакват резултата 

от имиграционни производства на тяхна 

територия (§ 101). След това обаче Съдът 

преминава към изследване на конкретните 

обстоятелства на случая. На първо място, Съдът 

обръща внимание на факта, че въпреки че 

жалбоподателката не е пребивавала законно на 

територията на Нидерландия след изтичането на 

първоначалната ѝ туристическа виза, то властите 

са толерирали нейното присъствие в държавата, 

като в нито един момент преди 2010 г. не са 

предприемали действия по връщането ѝ в 

Суринам. През това време жалбоподателката се е 

установила трайно в Нидерландия – създала е 

лични и семейни връзки, чието запазване е част от 

задълженията на държавата по чл. 8 от ЕКПЧ. На 

следващо място, Съдът взема предвид факта, че 

ако бъде депортирана от Нидерландия, 

запазването на семейството ѝ би представлявало 

трудност не само за нея, но и за всички членове на 

семейството, като това също следва да бъде 

отчетено, преди държавата да се намеси в 

правото на семеен живот по чл. 8 от ЕКПЧ. Не на 

последно място, Съдът обсъжда и критерия най-

добър интерес на детето, който се взема предвид 

винаги, когато евентуално нарушение на право по 

ЕКПЧ засяга и дете. В случая на жалбоподателката 

тя се явява единственият член на семейството, 

който има възможност постоянно да се грижи за 

три деца. С оглед на това, Съдът решава, че най-

добрият интерес на децата налага изградената 

връзка между тях и майка им да не бъде 

нарушавана.  

Това решение показва, че: 1. Само 

неизпълнението на заповедите за депортиране не 

е достатъчно, за да се приеме, че държавата е 

спазила задълженията си съгласно чл. 8 от ЕКПЧ. 

2. Намесата в правото на личен семеен живот е 

неоправдана/непропорционална, тогава, когато 

се дължи на формализъм, без да са взети предвид 

всички фактори, относими към чл. 8 на ЕКПЧ.  

Друга принципна позиция на ЕСПЧ е, че чл. 8 не 

налага задължение върху държавите да зачитат 

избора на брачните двойки на страната за 

пребиваване и да приеме съпрузите – чужди 

граждани на територията си. Когато обаче 

държава реши да приеме правила, предоставящи 

право на определени категории имигранти да 

бъдат придружени от техните съпрузи, тя трябва 

да направи това по начин, съвместим с принципа 

на недискриминация, заложен в член 14 от ЕКПЧ. 

Такива правила у нас са заложени в чл. 10 и чл. 12 

ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ 
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от Закона за влизането, пребиваването и 

напускането на Република България на 

гражданите на Европейския съюз и членовете на 

техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС). Според чл. 10 

- член на семейството на гражданин на 

Европейския съюз, който не е гражданин на 

Европейския съюз, упражнил е правото си на 

свободно движение и придружава или се 

присъединява към гражданин на Европейския 

съюз, може да пребивава продължително или 

постоянно в Република България, за което му се 

издава карта за пребиваване на член на 

семейството на гражданин на Съюза, а според чл. 

12 издаването на такава карта става единствено 

след подаване на заявление до дирекция 

„Миграция“ – МВР, СДВР или областните 

дирекции на МВР. Такъв ред не съществува за 

членовете на семейства на българските граждани. 

Спрямо тях се прилага Закона за чужденците в 

Република България, който Законът изискването 

за притежаване на валидна виза D като условия за 

издаване на разрешение за пребиваване. На 

практика това означава, че български гражданин и 

съпругът му чужденец, на когото е било отказано 

издаването на разрешение за пребиваване от 

българската държава, могат да се преместят в 

друга държава членка на ЕС, в която чужденецът 

съпруг на българския гражданин ще може да 

пребивава законно само на основание, че е член 

на семейството на гражданин на ЕС. Нещо, което в 

Република България също е възможно за 

гражданите на други държави членки на ЕС.   

В българската уредба съществува и т.нар. 

облекчена процедура за издаване на виза D, 

когато такава е нужна за събиране на семейство. 

Според Правилника за прилагане за Закона за 

чужденците в Република България (ППЗЧРБ) тази 

процедура може да се приложи само след 

положително решение по заявление за събиране 

на семейство. Интересно е да се отбележи, че тази 

процедура също не се прилага спрямо членове на 

семейства на български граждани, а само членове 

на семейства на чужденци, получили разрешение 

за продължително или постоянно пребиваване 

или на чужденци, получили международна 

закрила или убежище. Дори и при тази т.нар. 

облекчена процедура обаче, кандидатстването за 

виза D може да стане единствено чрез 

дипломатическо или консулско представителство 

на Република България в страната по постоянно 

местоживеене на чужденеца (чл. 12, ал. 8 

ППЗЧРБ).  

Като обобщение може да се отбележи, че 

формалистичният подход при постановяване на 

отказ за издаване на виза D, респективно на отказ 

за разрешение за продължително, дългосрочно 

или постоянно пребиваване, може да доведе до 

нарушение на баланса между суверенната власт 

на държавата и правото на зачитане на личния и 

семеен живот. Това обективно е проблем за 

чужденците, които се сблъскват не само с 

проблемите по установяване в нова държава, но и 

с проблемите, които произтичат от периодичното 

им откъсване от новата им среда за целите на 

кандидатстване за виза.  
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Позицията на непридружените непълнолетни лица в контекста на 
събирането на семейства и обособяването на детето като отделна 
единица извън семейството 
Мартина Друмева 
 

Мартина Друмева е 

студент в четвърти курс, 

специалност Арабистика в 

СУ. Интересът ѝ в 

областта на 

принудителната миграция 

се заражда още в началото 

на висшето ѝ образование, 

а през последните два 

месеца имаше щастието да бъде част от ЦПП – 

Глас в България, където се срещна с невероятни 

професионалисти и чистосърдечни хора и успя 

да приложи на практика придобитите в 

университета знания за езика, културата и 

историята на Близкия изток. Сред една от най-

основните теми, касаещи бежанците по света, 

а и в частност арабите, е именно тази за 

събирането на семейства, на която е посветен 

и следващият текст.  

Не е лесно да изоставиш дома си, приятелите си, 

родното си място и да тръгнеш, нарамил на гръб 

само най-важното – две-три дрехи, телефон, пари 

и… надежда. Надежда, че ще стигнеш до страна, в 

която ще се чувстваш добре, сигурен и щастлив, 

въпреки че не тя не е твоят дом. Ала в крайна 

сметка не стените изграждат дома, а хората. 

Именно близките са пристанът на мира из това 

изпълнено с въпросителни и страхове пътуване 

към сигурността, към чуждото място, което да 

можеш да наречеш свое след време. Едно е да се 

скиташ сам сред горите между България и Турция, 

като се плашиш от всеки звук, дори от птичата 

песен. Съвсем друго е, когато имаш нечие рамо, 

на което да положиш глава през деня, притихнал 

и скрит зад някой храст. Друго е да имаш топлата 

майчина прегръдка, здравия бащин гръб, 

сестринската грижа или братската подадена ръка 

по тези неясни друми. Особено когато си още дете 

или юноша. 

Немалко обаче са случаите на непридружени 

непълнолетни лица, които, подали молба за 

закрила и получили статут, искат да се съберат със 

своите семейства. За съжаление, те често са 

изправени пред редица трудности и препятствия в 

тази нелека правна битка, като техният най-добър 

интерес невинаги бива взет предвид от властите. 

Особен е и случаят с младежите и девойките, току-

що навършили пълнолетие, за които правните 

разпоредби при молбата за събиране на 

семейства са далеч по-сурови, тъй като биват 

третирани като възрастни от мига, в който вече са 

на 18 години, въпреки европейска съдебна 

практика в полза на обратното.  

 

По темата няма много изследвания, тъй като в 

своята същност тя е изцяло правна, така че бихме 

могли основно да черпим данни и информация от 

практиката, както и от доклади и интервюта на 

юристи, работещи в тази ниша на бежанското 

право. Следващите редове, от своя страна, целят 

да обобщят основните проблеми на децата и 

юношите, желаещи да се съберат със семействата 
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си, да обрисуват самия процес и парадоксите, 

които се появяват понякога по техния път.  

Събирането на семейства е правна процедура, 

очертана в почти идентични рамки в различните 

страни по света. Според Закона за убежището и 

бежанците (ЗУБ) право на молба за събиране със 

семейството си на територията на България има 

всеки чужденец, получил  бежански или 

хуманитарен статут. Ключов обаче е факторът кой 

всъщност се счита за член на едно семейство, а 

според ЗУБ (§ 1., т. 3, ЗУБ) такъв е: 

• съпругът или съпругата. Важно е да се 

отбележи, че при случай на многоженство, ако 

една от съпругите вече е на територията на 

България, не се разрешава събиране с втора или 

последваща; 

• децата, които нямат сключен брак и са под 

18-годишна възраст; 

• децата, които нямат сключен брак и са 

навършили 18 години, но не са в състояние да 

осигуряват сами прехраната и издръжката си 

заради наличие на сериозни физически или 

психически увреждания; 

• родителите на всеки от съпрузите, ако те не 

са в състояние да се грижат сами за себе си поради 

тежки физически или психически увреждания, 

като това трябва да бъде документално доказано.  

Чужденецът, който желае да се събере със 

семейството си, следва да подаде молба до 

председателя на Държавната агенция за 

бежанците (ДАБ). Към нея трябва да бъдат 

приложени документи, удостоверяващи връзката 

със съответното лице – акт за раждане или брачно 

свидетелство, но ако чужденецът няма такива, то 

той прилага нотариално заверена декларация с 

имената, датата на раждане и местонахождението 

на лицето. При положителен отговор от страна на 

ДАБ, тази информация се изпраща до българското 

посолство в държавата, където се намират 

членовете на семейството, които следва да отидат 

до посолството, за да им бъде поставена виза в 

паспортите. При липса на паспорт, има 

възможност да бъде издаден т.нар. пасаван – 

български пътен документ (временен паспорт), за 

да може да се осъществи достигането до страната.  

При отказ от страна на ДАБ за събиране на 

семейство, който би могъл да е на основание 

например заплаха за националната сигурност, 

чужденецът има право да обжалва решението в 

14-дневен срок. Производства може да има на две 

инстанции – в административния съд за 

съответния район и във Върховния 

административен съд.  

 

Според ЗУБ председателят на ДАБ разрешава 

събирането на непридружен непълнолетен 

чужденец с предоставена международна закрила 

с родителите му, а когато те са починали или са в 

неизвестност – с друг пълнолетен член на 

семейството му или с лице, което отговаря за него 

по силата на закон или обичай. Ако такъв няма, 

според последните изменения в ЗУБ (чл. 25) 

представителят следва да бъде адвокат от 

Националното бюро за правна помощ. Този 

представител трябва да се грижи за правните 

интереси на детето, да го представлява пред 

административните органи и да предприема 

действия за осигуряване на правна помощ. 

Непридружените непълнолетни се настаняват при 

роднини или близки, в приемно семейство, в 

специализирана институция или „в други места за 

настаняване със специални условия за малолетни 

и непълнолетни“, като под тази точка в чл. 29 от 

ЗУБ се крият всъщност бежанските центрове, 

където децата и младежите биват настанени сред 

непознати възрастни лица, а това далеч не е в 

„най-добрия интерес на детето“. При навършване 

на пълнолетие тези лица се настаняват на същите 

горепосочени места.  

В ЗУБ няма специфични разпоредби, касаещи 

подаването на молба за събиране на семейства от 
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страна на непълнолетни непридружени лица. Ако 

детето стигне директно до ДАБ, то би следвало 

молбата да бъде регистрирана без проблем, а 

след това да му бъде назначен представител или 

социален работник. Ако преди това бъде 

настанено в някаква социална услуга като 

например Център за настаняване от семеен тип, то 

тогава назначеният там представител би трябвало 

да съдейства при подаването на молбата. 

 

От друга страна, е възможна и процедура по 

Дъблинския регламент на Европейския съюз, 

според който на първо място от точките, 

осигуряващи защита на висшия интерес на детето, 

стои именно възможността за събиране на 

семейства, за реализирането на която държавите 

членки трябва тясно да си сътрудничат. Когато 

непридруженият ненавършил пълнолетие подаде 

молба за закрила в дадена държава членка, тя 

„възможно най-скоро предприема необходимите 

действия за идентифициране на членовете на 

семейството, братята, сестрите или роднините му 

на територията на държавите членки, като 

същевременно защитава висшия интерес на 

детето… за тази цел може да потърси помощ от 

международни или други имащи отношение 

организации (например Червения кръст)“ 

(Регламент (EС) № 604/2013, чл. 6, т. 4).  Когато се 

установи законното пребиваване на такъв 

роднина в някоя от държавите членки, то тя става 

компетентна, а ако детето е сключило брак и 

съпругът/съпругата не се намира законно на 

територията на държава членка, то отново 

компетентна е страната, където са родителите или 

роднините му. 

В свой доклад адвокат София Разбойникова 

(Razboynikova, 2020) обособява непридружените 

непълнолетни, влезли на територията на 

България, в три групи – получили бежански или 

хуманитарен статут, в процедура за предоставяне 

на международна закрила, както и деца, които не 

желаят да подадат молба за такава и 

следователно техните случаи се разглеждат по 

Закона за чужденците в Република България 

(ЗЧРБ), който има нужда от подобрение що се 

отнася до висшия интерес на детето. 

Несъвършенствата са свързани с практиката: ако 

едно дете е сред група възрастни, без значение 

дори дали са от една народност и говорят един 

език, то някой от възрастните да е записан като 

настойник на детето. По този начин се увеличава 

рискът от трафик на деца, склоняването им към 

проституция и насилието срещу тях. Децата, 

третирани по ЗЧРБ, имат ограничен достъп до 

здравни и социални услуги и не могат да подадат 

молба за събиране на семейства особено след 

като навършат 18-годишна възраст. 

Като своеобразна „дупка“ в правната уредба се 

очертава и доказването на възрастта на дадено 

лице особено когато наглед е юноша или, в 

изключително редки случаи, девойка. Тъй като 

повечето търсещи международна закрила са без 

документи, нерядка е практиката младеж, 

например, на 15 години да бъде записан на 18 или 

19 и разглеждането на молбата му да бъде по 

ускореното производство, а член 71, алинея 1 от 

ЗУБ ясно гласи, че това производство не се 

прилага по отношение на непридружени 

непълнолетни чужденци. Всъщност липсата на 

ясни законови рамки и опростяването на процеса 

при наличие на пълнолетие често „улесняват“ 

избора на властите да неглижират реалната 

възраст на лицето при липса на документи. 

Какво обаче се случва с едно дете, когато навърши 

18 години и кога всъщност спираме да бъдем деца 

в рамките на закона? Дори ние, като пълноправни 

граждани на страната, „спираме да сме част от 

семейството“ с навършването на тази преломна 

възраст. Едно четиричленно семейство става 

тричленно, детските надбавки спират, въпреки че 
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родителите продължават да се грижат за това 

„голямо дете“ в процеса му на получаване на 

висше образование. Но какво се случва с 

мигрантите, отишли в чужда държава, търсейки 

закрила, на 16 години, останали две години, 

интегрирали се добре, получаващи образование, 

създали своя социален кръг, с желание за работа 

и развитие, когато станат на 18, а още са в 

процедура? Една от възможностите е, когато тази 

процедура завърши с негативен отговор, да бъдат 

върнати в страната им на произход, от която бягат 

поради риск за живота си.   

 

А какво се случва, когато едно лице е навършило 

18 години и иска да се събере със семейството си 

на територията на страната, предоставила му 

закрила? Тъй като той вече се третира като 

възрастен, следва да представи всички нужни 

документи за доход и жилище, както и уверение 

за влошено състояние на своите майка и/или 

баща. Лицето би могло да се събере само с 

роднини по права линия, а щом не е сключило 

брак, то това са само родителите.  

Резолюция на Съвета на Европа от 1996 г. гласи, че 

за определянето на възрастта на непридружено 

дете без документи няма установен правен 

инструмент или консенсус, което е факт и до ден 

днешен, и би трябвало въпросът да се разглежда 

с елемент на съмнение, като се има предвид 

висшият интерес на детето. Съществуват големи 

рискове навършилите пълнолетие да започнат 

нископлатена работа или дори да бъдат 

експлоатирани заради уязвимостта им и 

невъзможността да си осигурят покрив, храна и 

работа сами, като по този начин ще се разруши 

степента на интеграция, която са достигнали, 

каквато и да е тя. В тази връзка е нужно да се 

обособи междинен период от 18 до 25-годишна 

възраст, в който младите мигранти да бъдат 

подпомогнати, а един от тези начини е 

събирането на семейства дори когато е свързано 

с доброволно връщане в страната на произход. 

Като цяло Резолюцията препоръчва на страните 

членки на ЕС да преформулират своята мигрантска 

политика и да внесат поправки в 

законодателството, които да облагодетелстват 

лицата между 18 и 25 години, т.нар. young adults, 

за да могат те да завършат вече започнатия процес 

на интеграция, а не да изпаднат от ръба на 

системата право в пропастта на и без това 

обгърналата ги несигурност. Положителни 

промени в тази посока не се наблюдават. 

Като възлово събитие в процедурата за събиране 

на семейства при непълнолетни непридружени 

лица би могъл да бъде моментът, в който е 

подадена молбата. Показателно е делото C-

550/16 „А S срещу Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie“, в което става въпрос за влизането в 

Нидерландия на непълнолетна еритрейка, която 

подава молба за закрила, по време на 

процедурата навършва пълнолетие и след 

няколко месеца подава молба за събиране със 

своите родители. Съдът отхвърля молбата, тъй 

като тя вече е навършила 18 години, когато я 

подава, но от защитната страна на момичето от 

Еритрея се позовават на член 2, буква е) от 

Директива 2003/86/ЕО, според която 

„непридружено малолетно или непълнолетно 

лице означава всеки гражданин на трета страна 

или лице без гражданство на възраст под 18 

години, влизащи на територията на държава-

членка, непридружени от възрастен, който да 

отговаря по закон или съгласно обичая за 

времето, през което грижата за тях не е поета от 

такова лице или всяко малолетно или 

непълнолетно лице, което е оставено само след 

влизането си на територията на държава-членка“, 

т.е. законът би могъл и трябва да се тълкува в 

интерес на детето и да се има предвид датата на 
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влизане на територията на държавата, а не датата 

на молбата.  

 

За съжаление, по тези деликатни въпроси няма 

установена практика или ясно очертани правни 

норми, по които да се действа. Бъдещето на 

децата и събирането с техните семейства, което е 

изначално тяхно право и нужда, е оставено на 

добрата воля на държавните институции и 

неправителствените организации, които успяват 

да идентифицират случаите и да реагират 

своевременно. Важно е нивото на информираност 

и на бежанците, и на администрацията да е 

високо, за да може висшият интерес на детето да 

бъде защитен. По данни на ДАБ за изминалата 

2020 г. най-много непридружени непълнолетни 

деца са тези на възраст 16-17 г. – 439 от общо 799. 

В сценарий, в който те получат статут бързо (което 

само по себе си е малко вероятно, особено за по-

голямата част от тях, които са от Афганистан) и 

искат да се съберат със семействата си, то молбата 

трябва да бъде подадена своевременно. 

Непълнолетните непридружени лица, чиято 

истинска възраст всъщност е взета предвид – или 

имат документ, или просто са попаднали на 

съвестен интервюиращ, могат да се лутат в 

лабиринта на администрацията без изход и 

вместо да намерят сигурност и по-добър живот. 

Трябва организираност и сериозна работа, 

насочена в тази посока, не само от 

неправителствените организации, но и от 

държавните органи, за да може България 

ефективно да помогне на тези така уязвими деца.  
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Настоящата ситуация в Либия и миграцията към Европейския съюз 
Васко Шелявски 
 

Казвам се Васко и съм 
студент в четвърти курс в 
НБУ. Следвам арабистика, 
което включва изучаването 
на езика, културата, 
историята и религията на 
арабските народи. Може би 
това е причината да 
изпитвам особено 

съчувствие към хората от тази част на света, 
които са принудени да загърбят дома и живота 
си, и да отидат на едно напълно чуждо за тях 
място. За това изключително много се зарадвах 
на възможността да стажувам в Каритас 
София, благодарение на които успях да се 
запозная с доста от тези хора и да участвам в 
нормализирането на техния живот. 

Настоящата ситуация в Либия се характеризира с 
политическа и военна фрагментация, военни 
действия между конкуриращи се групировки, 
разпространение на въоръжени групи и 
беззаконие, както и влошаване на правата на 
човека. От 2014 г. насам въоръженият конфликт 
между съперничещи си въоръжени групи доведе 
до голям брой цивилни жертви, стотици хиляди 
изселени хора, както и унищожена 
инфраструктура на страната (Human Rights Pulse, 
2021). Несигурността и липсата на правителство са 
позволили да процъфтяват незаконни дейности 
като трафик на хора, отвличания срещу откуп и 
други престъпления, които допълнително 
подхранват нестабилността в страната.  

В тези условия желанието и нуждата от емиграция 
в стабилна и безопасна държава е напълно 
разбираемо. Въпреки това Европейският съюз (ЕС) 
прави всичко възможно граждани на Либия да не 
успеят да достигнат европейските брегове, като се 
стига до игнориране на международните закони и 
потъпкване на човешките права (Amnesty 
International, 2020a). 

 

 

 

 

Конфликтът в Либия 

От падането на Муамар Кадафи през 2011 г. Либия 
е затънала в политическа нестабилност и 
граждански конфликт. Смъртта на Кадафи остави 
вакуум във властта, при което различни племенни 
режими, терористични групировки и политически 
групи в Либия се съревновават да получат контрол 
над страната, като продължават да го правят и 
днес. Либийският клон на Ислямска държава и до 
днес продължава да извършва тежки 
терористични актове, в които стотици хора загиват 
или са тежко ранени (United Nations Support 
Mission in Libya, 2018; United Nations Security 
Council, 2020). От 2014 г. насам главният конфликт 
е между две групи: Правителството на 
националното съгласие (ПНС), признато от ООН, и 
Либийската национална армия (ЛНА), водена от 
Халифа Хафтар, бивш генерал от армията - с 
подкрепата на ООН. Конфликтът, възникнал 
между тези две политически сили, оказва 
значително влияние върху цивилното население 
на Либия. 

На 23 октомври 2019 г. представители на ПНС и 
ЛНА подписаха в Женева постоянен режим за 
прекратяване на огъня в цялата страна с 
посредничеството на ООН. Въоръженият 
конфликт в Триполи и околността, започнал на 4 
април 2019 г., завърши на 4 юни, когато свързани 
с ПНС въоръжени групи и техните чуждестранни 
съюзници - главно Турция, изтласкаха ЛНА към 
централния град Сирт и към Джуфра на юг. 
Конфликтът доведе до поне 1043 цивилни жертви 
към юли и над 220 000 вътрешно разселени лица, 
според ООН (Human rights watch, 2020a). 

Основните поддръжници на генерал Хафтар - 
Обединените арабски емирства (ОАЕ), Йордания, 
Египет и Русия - осигуриха безпилотни летателни 
апарати, бойни самолети и чуждестранни бойци 
от Судан и Сирия. Частни военни компании, 
включително свързаната с Кремъл група “Вагнер”, 
също оказаха подкрепа. ПНС, Турция и Катар 
подписват тристранно споразумение, в което 
Турция и Катар се ангажират да изпращат военни 
съветници и да обучават либийски кадети. 
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Вътрешните и външните страни по конфликта до 
голяма степен игнорираха оръжейното ембарго, 
разпоредено от Съвета за сигурност на ООН през 
2011 г., което е подновявано многократно. В 
доклад на експертната група за Либия на Съвета за 
сигурност (United Nations Support Mission in Libya, 
2018; United Nations Security Council, 2020) се 
посочва, че Турция и Обединените арабски 
емирства „са били в многократно неспазване“ на 
ембаргото. От 2011 г. насам никой субект не е 
държан отговорен за нарушаване на ембаргото на 
оръжия в Либия. 

Към октомври 2020 г.  Международната 
организация за миграция (МОМ) изчислява, че в 
Либия има 392 241 вътрешно разселени лица, 
включително 229 295 души, разселени от 
началото на конфликта през април 2019 г. в 
Триполи и околните райони (Human rights watch, 
2020b).  

Миграция към ЕС 

Последнaта фаза от пътя към Европа е 
прекосяването на Средиземно море от 
либийското крайбрежие до Южна Италия и Малта. 
Подготовката за пътуването започва чрез 
установяване на контакт с либийски каналджия. 
След като се установи контактът, пътуващият се 
придвижва до отправната точка, която се намира 
някъде по либийското крайбрежие. На мнозина се 
казва, че ще стигнат до Италия за броени часове. 
Реално  пътуването до италианския остров 
Лампедуза, най-близката европейска територия 
до северноафриканското крайбрежие, отнема 
най-малко 40 часа на малки лодки, които се 
придвижват с 9 км/ч. 

 

По време на стажа си имах късмета да се запозная 
с момче от Либия, което е изминало този път. Той 
ми обясни, че обикновено в този етап на 
каналджията се дава пълната сума за пътуването. 
След размяната на пари пътуващият се 
транспортира до някакъв тип квартира, често 
просто голяма стая, обикновено разположена във 
ферма близо до точката на тръгване. Много хора 
са натъпкани в една стая и не им е позволено да 
напускат. Там те чакат да приключи подготовката 
за пътуване, като този период може да варира 
между един ден и няколко месеца. Доста често 
самите каналджии не притежават лодка, а по-
скоро я купуват едва когато знаят, че ще им е 
необходима. Идеалният период за пътуване е 
между март и юли или от септември до октомври, 
когато условията в морето са по-благоприятни. В 
действителност най-важното условие изглежда е 
осигуряването на достатъчен брой пътници. Често 
каналджиите са готови да правят компромиси със 
състоянието на лодката, както и с 
метеорологичните условия. Лодките се 
различават значително по размер и готовност да 
плават в открито море. Обикновено се използват 
малки надуваеми лодки, както и стари дървени 
риболовни лодки с различни размери. 
Независимо от типа, идеята е да се вмъкнат 
колкото се може повече хора във всяка лодка. 
Доста от тях не стигат много далеч и/или просто се 
носят в морето, като повредите в двигателя и 
преждевременното свършване на горивото са 
често срещани проблеми. Лодката обикновено се 
намира в окаяно състояние и изисква поправка, 
преди да стане годна за пътуване. Следователно 

СТРАНИ НА ПРОИЗХОД 

 



 

 

22 

 

Бежанците: днес и утре 

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 07(02) /2021 

възникналите технически проблеми не са 
изненадващи. 

Изниква и проблемът с управлението на лодката. 
„Капитанът“ на лодката не е нито каналджия, нито 
професионалист, а по-скоро един от пътниците, 
който поема отговорността. В много случаи това 
може да е първият път, в който „капитанът” се 
качва на лодка. В много от случаите  „капитанът“ 
или не плаща за пътуването, или се ползва с 
„отстъпка”. Той получава компас и му се дава 
обща посока, която трябва да следва. В резултат 
на това много лодки не стигат далеч. 

Като се имат предвид споменатите условия, в 
които се осъществява пътуването от Либия до 
Европа, прикачената по-долу статистика1 не е 
изненадваща. Тя показва броя на загиналите 
бежанци и мигранти според маршрута, по който са 
поели. Най-високата бройка държи именно 
Либийският или Централно-средиземноморският 
маршрут (светло синьо), като след него са 
Западно-средиземнорският (жълто) и Източно-
средиземноморският маршрут (тъмно синьо). 

                                                           
1 https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean  

Ролята на ЕС 

В продължение на около двадесет години 
Европейският съюз и неговите държави-членки, 
по-специално Италия, водят политика, насочена 
към спирането на бежанско-мигрантския поток 
към европейските брегове. От 2016 г. ЕС си 
сътрудничи с Либия, за да се гарантира, че 
бежанците и мигрантите ще бъдат хванати в 
морето от подкрепените от ЕС либийски власти и 
ще бъдат свалени (върнати обратно) в Либия. Това 
сътрудничество е ясен опит за заобикаляне на 
правните задължения, забраняващи на която и да 
е държава да връща хората в държава, където те 
са изложени на риск или има сериозни нарушения 
на правата на човека, какъвто често е случаят с 
чужденците, върнати в Либия. 

Държавите и институциите на ЕС са подсигурили 
либийската брегова охрана и Генералната 
администрация за крайбрежна сигурност (ГАКС) с 
поне 16 моторни лодки и с обучение на най-малко 
477 служители през 2017 г. и 2018 г. (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, 2018). 
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Заедно с това Италия и други държави от ЕС до 
голяма степен са изтеглили морските си сили от 
централната част на Средиземно море, за да се 
намали вероятността да се сблъскат с бежански и 
мигрантски лодки, бедстващи в морето, което би 
ги принудило съгласно международното право не 
само да ги спасят, но и да ги оставят на безопасно 
място, като обикновено това безопасно място е в 
Европа. 

Европейската подкрепа засили възможността на 
либийския граничен контрол да патрулира 
централната част на Средиземно море и по този 
начин да залавя бежанци и мигранти, опитващи се 
да преминат по море към Европа. Веднъж 
прихванати, тези хора биват върнати обратно в 
Либия. Между 1 януари и 14 септември 2020 г. 
ГАКС са заловили най-малко 8 435 мигранти и 
бежанци, които са върнати в Либия и са 
задържани от властите (Amnesty International, 
2020b).  

Спасителна зона  

Според Международната конвенция на ООН по 
морско право, подписана през 1982 г., всички 
държави по бреговете на Европейския съюз имат 
зона от 12 морски мили (22 километра) около 
бреговете си, съгласно която се прилага 
собственото им право. Към тях принадлежат 
рибните запаси и минералните ресурси в тези 
зони. Освен това има още зона от 12 морски мили, 
наречена „съседна зона“, където държавите могат 
да продължат да прилагат законите в четири 
области: митници, данъчно облагане, имиграция и 
замърсяване. 

Въпреки че задължението за спасяване на 
бедстващи хора е основно правило на 
международното право, законодателството на 
дадена държава понякога може да ѝ противоречи. 
Италия например въвежда забрана, която отказва 
приемането на частни спасителни кораби в 
италианските пристанища - въпреки че тези 
кораби изпълняват спасителни мисии. 

До 2015 г. спасителните мисии се извършват в и 
около италианските води от италианската брегова 
охрана по операция, наречена „Mare Nostrum“. 
Средиземно море е разделено на специфични 

зони за търсене и спасяване, като Италия и Малта 
са отговорни за големи части от централното 
Средиземноморие. 

През юни 2018 г. заявлението на Либия за 
собствена спасителна зона, изобразена по-долу, 
(Statewatch, 2019; Statewatch, 2020) подкрепено 
от новото италианско правителство, беше 
предоставено от Международната морска 
организация (IMO). Тази нова зона законно 
позволява на италианската брегова охрана да 
препраща либийските власти към всеки кораб, 
който не е директно в италианската спасителна 
зона. 

 

Кораб, спасяващ бедстващите в морето в 
определена зона, трябва първо да се обърне към 
компетентните органи, които контролират тази 
зона. След това те трябва да се отправят към най-
близкото безопасно пристанище в тази зона. 

Според закона в либийската зона най-близкото 
безопасно пристанище ще бъде Триполи в Либия, 
но много международни организации и частни 
спасителни организации като Sea-Watch твърдят, 
че правата на спасените мигранти няма да бъдат 
гарантирани в Либия. Затова те се насочват към 
италианските води и „безопасните пристанища“ 
на Лампедуза и Сицилия (Human Rights Watch, 
2020b). Проблемът е, че международното морско 
право не може да принуди крайбрежните 
държави да отворят своите пристанища, защото те 
сами решават кои кораби да пуснат в 
пристанищата си и кои не. И така мигрантите, 
които са успели да се спасят, остават в една 
безкрайна чакалня, докато се реши кой закон 
надделява. 
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Ситуацията се усложнява още повече през 
изминалата година, когато италианското 
правителство издава официален указ на 7 април 
2020 г., в който обявява, че пристанищата ѝ не са 
безопасни „по време на националната 
извънредна ситуация в областта на общественото 
здраве“. На 6 април германското вътрешно 
министерство информира всички германски 
спасителни организации, че Италия и Малта са 
посочили на германското правителство, че няма 
да разрешат достъпа до техните пристанища и 
призовава групите да спрат спасителните 
операции. 

Заключение 

Либия остава опасна страна за бежанци и 
мигранти, където техният живот, свобода и 
физическа сигурност са изложени на риск. 
Уязвимостта на бежанците и мигрантите се 
усложнява от продължаващия конфликт, 
разпадането на върховенството на закона и 
неспособността и нежеланието на властите да се 
справят с дългогодишните модели на злоупотреба 
срещу чужди граждани. Предвид ужасите, 
претърпени от мигрантите и бежанците в Либия, 
спасените или хванати в централното 
Средиземноморие, те не трябва да бъдат 
връщани в Либия, а вместо това да бъдат оставяни 
на безопасно място. 

ЕС трябва да отвори безопасни и законни пътища 
към Европа, по-специално като предложи 
значителен брой места за презаселване и 
алтернативни пътища за закрила на хилядите 
хора, нуждаещи се от защита, които са блокирани 
в Либия, както и преглед на миграционните 
политики с оглед улесняване на редовните 
пътища за потенциални мигранти. 

Съюзът също така трябва да гарантира, че 
достатъчен брой плавателни съдове, чиято 
основна цел е търсене и спасяване, са 
разположени по маршрутите, поети от лодки, 
превозващи бежанци и мигранти, включително в 
близост до териториалните води на Либия, докато 
отпътуванията на бежанци и мигранти от 
либийските брегове продължават. 

 

Библиография: 

Amnesty International (2020a). Libya: Between Life 
and Death. Refugees and Migrants Trapped in Libya’s 
Cycle of Abuse. 2020, London. Достъпно на: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/l
ibya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-
trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/ 

Amnesty International (2020b). Libya: Retaliatory 
attacks against civilians must be halted and 
investigated. Достъпно на: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/l
ibya-retaliatory-attacks-against-civilians-must-be-
halted-and-investigated/. 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (2018) 
“Disposizioni urgenti per la cessione di unita' navali 
italiane a supporto della Guardia costiera del 
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza 
costiera del Ministero dell'interno libici. (18G00111) 
(GU Serie Generale n.158 del 10-07-2018).” Gazzetta 
Ufficiale, Достъпно на:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/10/1
8G00111/sg 
 

Human Rights Pulse (2021). Political Instability, 
Incessant Conflict, And The Deplorable Treatment Of 
Refugees In Libya. Достъпно на: 
https://www.humanrightspulse.com/mastercontent
blog/political-instability-incessant-conflict-and-the-
deplorable-treatment-of-refugees-in-libya  

Human rights watch (2020a). EU/Italy: Port Closures 
Cut Migrant and Refugee Lifeline, Достъпно на: 
https://www.hrw.org/news/2020/04/09/eu/italy-
port-closures-cut-migrant-and-refugee-lifeline. 

Human rights watch (2020b). Libya - events of 2020. 
HRW, Достъпно на: https://www.hrw.org/world-
report/2021/country-chapters/libya  

Statewatch (2019). Libya: state of play and next steps 
for EU assistance. Достъпно на: 
https://www.statewatch.org/media/documents/ne
ws/2019/sep/eu-council-libya-11538-19.pdf  

Statewatch (2020). Mediterranean: As the fiction of a 
Libyan search and rescue zone begins to crumble, EU 
states use the coronavirus pandemic to declare 

СТРАНИ НА ПРОИЗХОД 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/libya-retaliatory-attacks-against-civilians-must-be-halted-and-investigated/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/libya-retaliatory-attacks-against-civilians-must-be-halted-and-investigated/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/libya-retaliatory-attacks-against-civilians-must-be-halted-and-investigated/
https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/political-instability-incessant-conflict-and-the-deplorable-treatment-of-refugees-in-libya
https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/political-instability-incessant-conflict-and-the-deplorable-treatment-of-refugees-in-libya
https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/political-instability-incessant-conflict-and-the-deplorable-treatment-of-refugees-in-libya
https://www.hrw.org/news/2020/04/09/eu/italy-port-closures-cut-migrant-and-refugee-lifeline
https://www.hrw.org/news/2020/04/09/eu/italy-port-closures-cut-migrant-and-refugee-lifeline
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/libya
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/libya
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/sep/eu-council-libya-11538-19.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/sep/eu-council-libya-11538-19.pdf


 

 

25 

 

Бежанците: днес и утре 

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 07(02) /2021 

themselves unsafe. Достъпно на: 
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediter
ranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-
zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-
coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-
unsafe/. 

UNHCR (2021a). UNHCR Libya Factsheet. Достъпно 
на: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/8639
0  

UNHCR (2021b). UNHCR Update Libya (23 April 
2021). Достъпно на: 
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-
libya-23-april-2021-enar 

United Nations Security Council (2020). Islamic State 
in Iraq and the Levant - Libya. Достъпно  на: 
https://www.un.org/securitycouncil/content/islamic
-state-iraq-and-levant-libya 

United Nations Support Mission in Libya (2018). 
Достъпно на: 
https://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html  

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИ НА ПРОИЗХОД 

 

https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86390
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86390
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-libya-23-april-2021-enar
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-libya-23-april-2021-enar
https://www.un.org/securitycouncil/content/islamic-state-iraq-and-levant-libya
https://www.un.org/securitycouncil/content/islamic-state-iraq-and-levant-libya
https://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html


 

 

26 

 

Бежанците: днес и утре 

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 07(02) /2021 

Ситуацията в Ивицата Газа през погледа на едно семейство  
Анна Великова 
 

Казвам се Анна Великова и 
съм студент в специалност 
„Международни отношения“ 
в Софийския университет. 
Завършила съм 
политехнически лицей в гр. 
Измаил (Украйна). През 
ученическите години вземах 
редовно участие в различни 

извънкласни дейности, а по-късно и в 
студентски организации и кръжоци. В момента 
съм част от кръжока по Международно 
публично право към Софийския университет и 
Студентски дипломатически клуб. През лятото 
на 2020 г. завърших  онлайн академия по 
Международно публично право (CILEO). Също 
така бях участник в проекта ‘Defend’ - 
Подготвяне на ново поколение млади 
защитници на основните права на бежанци и 
мигранти на Фондация за достъп до права - ФАР. 
Именно там за пръв път се запознах с 
бежанското и миграционното право 
благодарение на страхотния екип на обучители, 
начело с адв. Валерия Иларева. 

Колко често всеки един от нас си задава въпроса: 
“Кой е бежанецът?” Дали той е изсъхнало клонче, 
пуснало се по течение на съдбата, или дърво, 
готово да се изправи пред бурите, в лицето на 
трудностите и предизвикателствата, възникващи 
на пътя му? Кой е този човек? Според Женевската 
конвенция за бежанец се счита лице, което “в 
резултат на събития, станали преди 1 януари 
1951 г., и при основателни опасения от 
преследване по причина на раса, религия, 
националност, принадлежност към определена 
социална група или политически убеждения, се 
намира извън страната, чийто гражданин то е, 
и не може да се ползва от закрилата на тази 
страна, или не желае да се ползва от такава 
закрила поради тези опасения; или, бидейки без 

 

                                                           
1Женевска конвенция за статута на бежанците. Достъпна 
на: http://refugees.farbg.eu/sbornik-po-bejansko-
pravo/normativni-dokumenti/jenevska-konvencia/  

  

гражданство и намирайки се извън страната на 
своето предишно обичайно местоживеене в  
резултат на подобни събития, не може да се 
завърне или, поради такива опасения, не желае 
да се завърне в нея”1.

 

Очевидно, че всеки един от нас има собствен и 
уникален по своя природа отговор на този въпрос. 
Аз дълго не можах да дам ясно определение на 
това какво представляват тези хора за мен.  Открих 
го чак когато за пръв път в живота си участвах в 
интервю с едно бежанско семейство. 

Героите на първото ми интервю са от Ивицата 
Газа. По времето на разговора ни никой от нас не 
би могъл да си представи, че само след няколко 
месеца любимата им родина ще се превърни в 
епицентър на израело-палестинския конфликт. 

 

Ивицата Газа е една от двете съставни части на 
Палестинската държава. Тази територия винаги е 
била предмет на спор между различни държави. В 
съответствие с Плана на ООН за разделяне на 
Палестина на арабска и еврейска част, Ивицата 
Газа става част от територията на бъдеща арабска 
държава. В резултат на Арабо-израелската война 
1948-49 г. арабската държава така и не се 
образува и от 1948-1967 г. територията остава под 
контрола на Египет. След Шестдневната война 
Ивицата Газа преминава под израелски контрол. В 
съответствие с договорите от Осло от 1993 г. 
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Израел се задължава да осигури временен военен 
контрол върху въздушното пространство над 
Ивицата Газа, както и над някои сухопътни 
граници и териториални води. В резултат на 
редица споразумения се образува Палестинска 
автономия в рамките на Израел, обхващата 
териториите на Западния бряг и Ивицата Газа. 
През 2005 г. в рамките на реализирането на плана 
на едностранното отделение (“Хитнаткут”), 
Израел извежда войските си от територията на 
Палестина. В резултат на преврата от 2007 г. и 
идването на власт на терористична организация 
ХАМАС Израел, в знак на протест, започва 
многоизмерната блокада на Ивицата Газа и 
Западния Бряг, продължаваща и до днес2. 

Въпреки че de-jure територията на Ивицата Газа се 
намира под юрисдикцията на Палестинските 
власти, de-facto ХАМАС продължават да 
упражняват властта си, поради което през 2021 г. 
тази територия се превръща в епицентър на 
израелските атаки3. 

 

Според данни, представени в доклад на UNICEF, в 
резултат на постоянни и различни по своя тип 
атаки на територията на Ивицата Газа, са убити 62 
деца и 400 са ранени. Близо 72 000 души са били 
принудени да напуснат домовете си. Около 47 000 
от тях, поради недостатъчното места в болниците, 
са били настанени в училищните сгради на United 
Nations Relief and Works Agency (UNRWA).Тежките 
бомбардировки над Ивицата Газа отнемат живота 
на десетки хиляди души, половината от които са 
деца4.

 

Една от основните огранизации, предоставящи 
помощ на палестинците, е UNRWA - Агенция на 
ООН за подпомагане на палестински бежанци. 
Увеличаването на броя на нуждаещите се, както и 
икономическата криза, с която се сблъска 
организацията през 2020 г., значително 

                                                           
2 “История на международните отношения” - МДИМО 
(Московски държавен институт на международните 
отношения), М., 2016. Т. 3., Гл. 3, с. 437-456. 
3 “Израел атккува къщите на лидерите на Хамас и 
администрацията в Газа” https://apnews.com/article/israel-
west-bank-gaza-middle-east-israel-palestinian-conflict-
7974cc0c03897b8b21e5fc2f8c7d8a79  
4 Доклад UNICEF от 18 май 2021. Достъпен: 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-

усложняват предоставянето на всякакъв вид 
помощ. Въпреки днешните трудности, Върховният 
комисар на UNRWA категорично заявява, че 
“всичките деца ще имат възможност да посещават 
училищата на организацията”. В същото време той 
е бил принуден да съобщи за намаляването на 
заплатите на служителите - в резултат на 
икономическата криза. Следва да се отбележи, че 
тази организация се финансира изключително от 
благотворителните вноски. Пандемията 
допълнително утежнява започналата през 2018 г. 
икономическа криза, довеждайки до 
значителното съкращение на дейностите на 
организацията5. Става ясно, че в условията на 
бомбардировки на UNRWA е изключително 
трудно да осъществява поне минималните 
действия, за да подпомогне жителите на Ивицата 
Газа.  

 

За щастие, моите герои са напуснали Ивицата Газа 
преди три години като съпружеска двойка. 
Установили се в България и виждат бъдещото си в 
тази държава. За да могат да общуват с хората, 
започнаха да учат български. И въпреки че за тях 
този език е много труден, А. и Б. вече могат да 
разберат основните неща в разговора. Но все пак, 
за да се чувстват по-свободно, интервюто беше 
проведено на арабски. Те бяха изключително 

territory/unicef-state-palestine-humanitarian-situation-report-
no-2-gaza  
5 Писмото на Върховния комисар на UNRWA по повод 
изострящата се финансова криза. Достъпна: 
https://www.unrwa.org/newsroom/official-
statements/commissioner-general-letter-staff-urgency-
unrwas-financial-situation  

СТРАНИ НА ПРОИЗХОД 

 

https://apnews.com/article/israel-west-bank-gaza-middle-east-israel-palestinian-conflict-7974cc0c03897b8b21e5fc2f8c7d8a79
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https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/unicef-state-palestine-humanitarian-situation-report-no-2-gaza
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/unicef-state-palestine-humanitarian-situation-report-no-2-gaza
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/commissioner-general-letter-staff-urgency-unrwas-financial-situation
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/commissioner-general-letter-staff-urgency-unrwas-financial-situation
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открити, разказвайки за преживяванията си в 
родината. 

“Често ХАМАС насила карат хората да ходят на 
протести и бунтове против израелците”. На 
въпроса ми дали имат възможност да се завърнат 
в Газа, те категорично отговориха: “Не”. “Всяко 
преминаване на границата се контролира от 
Израелските власти и от ХАМАС, които могат да 
заподозрат мъжа ми в това, че той е бил агент или 
шпионин и да го задържат”, казва А. 

Освен това, А. и Б. нееднократно споменаваха  за 
бомбардировките, извършвани от страна на 
израелците. Макар че не са били в такъв мащаб, 
като днешните, те все пак са се случвали редовно. 

“Къщата ни наподобяваше руини - споделя А., -  
невъзможно е да се преместиш на друго място, 
защото е много скъпо. Страдаме от недостиг на 
храна и питейна вода. Често ни прекъсва тока. 
Първоначално, много ни помагаше UNRWA, но 
след 2018 г. тя значително сви дейността си и 
практически не извършва никакви дейности”. 

След това те разказаха за първите месеци в 
България. 

“Пресякохме гръцката граница и влязохме в 
България, - споменава Б., - стояхме в “Бусманци”: 
аз - 1 месец, а мъжът ми - 4 месеца. Искахме да 
избягаме, но ни задържаха на румънската граница 
и мъжът ми попадна в затвора. Многократно след 
това сме подавали молби за закрила. С помощта 
на ФАР подадохме последната. Моята я приеха, но 
на мъжа я отхвърлиха”. 

А. и Б. имат малка дъщеря, която сега се намира с 
майка си, защото А. работи на черно и много го е 
страх да не бъде хванат. Въпреки всичките 
трудности, те искат да останат в България, а Б. 
даже мечтае да продължи обучението за 
мениджър, което е прекъснала в Ивицата Газа. 
Имат си вече приятели и не мислят да ходят 
другаде. 

Разхождайки се по улицата, едва ли ще се 
замислим, че някой може да ни нападне просто 

поради факта, че живеем тук. Хората, живеещи в 
Газа, постоянно са подлагани на такъв тип 
нападения. Пренасищвайки се с храна в 
ресторантите, изхвърляйки развалените блюда от 
хладилника, няма да ни хрумне за хората, които 
ядат само веднъж на деня. Изкушени с хубав 
живот, ние се фокусираме върху собствените си 
желания, които всеки ден стават по-мащабни. 
Когато се намираш на върха, е невъзможно да 
видиш тези, които се намират под теб. Трудно е да 
осъзнаеш, че някой се нуждае от помощта ти. 

Повечето бежанци, пристигащи в България, едва 
ли притежават паспорти. А условията, в които се 
настаняват, трудно могат да бъдат вписани в 
рамките на нормалността. Но тези хора не се 
отчайват, защото напускат  родината си с желание 
и вяра за по-добър живот. 

Както каза адв. В. Иларева: “Главното е те да не се 
отчайват. В крайна сметка нещата се преобръщат 
в тяхната полза”. 

Разговаряйки с един бежанец, е изключително 
важно да го подкрепиш, да му дадеш надежда, че 
всичко ще е наред. Защото винаги, даже след най-
силния дъжд се появява дъга. 

Да, бежанците не са най-богати хора, не всички 
притежават висше образование (особено що се 
отнася до жените). Те са принудени да работят 
много (често нелегално), за да могат да 
задоволяват основните си потребности. 

Забравяйки, че първо трябва да гледаме на 
душата, а не на тялото и дрехите, ние често 
правим изводи за тях, без да знаем цялата 
история. Обикаляйки ги, бягайки от тях и 
възможността да им помогнем, не си даваме 
сметка, че утре на тяхното място можем да се 
окажем ние.  

Това краткото разсъждение аз набързо си записах 
в тефтера след разговора с А. и Б., за да мога след 
това да споделя историята на тази двойка, която 
със собствения си пример доказва, че няма нужда 
да се стремим да бъдем ангели, достатъчно е 
просто да бъдем хора. 

 

СТРАНИ НА ПРОИЗХОД 
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Как се приспособяват младите бежанци в новото общество? 
Кети Христова 
 

Казвам се Кети Христова, 

на 22 години, студентка в 

специалност Арабистика на 

СУ „Св. Климент Охридски“. 

Любовта ми към арабския 

език и култура, съчетани с 

възможността за 

професионално развитие и 

работа на терен, създадоха едно невероятно 

преживяване по време на стажа ми в „Съвета на 

жените бежанки в България“ през изминалите 

два месеца. Възможността да се докосна до 

истинските истории на бежанци, беше доста 

поучителен период за мен, както от 

професионална, така и от лична гледна точка, и 

мога да заявя, че след този стаж съм още по-

голям поддръжник на интеграцията и 

културния обмен като жизнено важни процеси 

за развитието на нашия свят. 

Промените в живота на човек могат да бъдат един 

дълъг и комплексен процес, съпътстван от редица 

емоции – страх, вълнение, разочарование, 

щастие. Колко по-сложна трябва да е тази 

реорганизация за младо мюсюлманско момиче, 

което идва от Близкия изток и попада в коренно 

различна от познатата му до момента обстановка, 

измежду либерално настроени хора, които 

виждат света по много различен начин. 

Следващите редове имат за цел да разгледат 

процеса на интеграция през погледа на 

непълнолетните момичета бежанки, между 

тринадесет и шестнадесет години, които се борят 

не само за оцеляване в едно европейско 

общество, но и за запазване на идентичността си, 

на ценностите и вярванията, които ги правят част 

от арабското общество. Статията е написана на 

базата на анализ на литература и лични 

наблюдения по време на стажа ми в „Съвета на 

жените бежанки в България” (СЖББ) през март и 

април 2021 г. 

Личната идентичност е един от най-наболелите 

въпроси в последните няколко десетилетия. 

Бързото развитие на света около нас, 

напредването на технологиите и науката вземат 

все по-голям превес над духовното и философско 

самоопределение, което може в даден момент да 

се превърне в погубващ фактор за нас, хората. 

Навярно една от чертите на идентичността, които 

я превръщат в толкова трудна за определяне 

характеристика, е нейната променливост. Фактът, 

че човешката идентичност е много лесно 

повлияна от различни фактори отнема от нейната 

константност, поради което може и много трудно 

да бъде опазена в ситуации, в които е изложена на 

въздействие от външни фактори. Затова повечето 

от нас избират една или няколко конкретни групи, 

към които да принадлежим, за да може да 

притежаваме поне малко постоянство в иначе 

хаотичния живот през XXI век. 

 

Един пример е религията – религиозната 

принадлежност е изключително важна и е една от 

най-отличителните черти на мюсюлманската част 

от човечеството и по-конкретно арабите, като аз 

самата стигнах до този извод след обучението ми 

в специалност Арабистика, съчетано с периода на 

практика. По мои лични наблюдения, първата 

асоциация, която почти всеки от нас прави, когато 

чуе за Близкия изток, е да обвърже този регион и 

хората, идващи от него, именно с исляма – 

религия, която е изградила определен начин на 

мислене, съставен от разнолики обичаи, вярвания 

и ценности, според които почти половината от 

световното население успяват да запазят 

ИНТЕГРАЦИЯ 
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принадлежността си към определената група, без 

значение в коя точка на света се намират. 

Религиозната идентичност е един от ключовите 

механизми за самосъхранение в нова и напълно 

непозната среда. По мои наблюдения, когато към 

няколко млади момичета бежанки, които попадат 

в България, бягайки от ужасяващите условия в 

родината им Сирия, са отправени въпроси, чието 

естество е съсредоточено върху това да се 

разбере влиянието, което принудителната 

миграция има върху тях, на преден план във всеки 

един от техните отговори излиза религията. 

Принадлежността им към мюсюлманската 

общност е главната черта, според която те се 

самоопределят, според която градят мнението си 

за всичко, случващо се около тях и силата, която ги 

крепи в този труден за тях период на промени. 

Докато правих стажа си в СЖББ и по-конкретно в 

срещите си с млади момичета, си задавах 

следните въпроси, на които бих искала да дам 

отговор в следващите страници… 

Как може човек да запази идентичността си, 

когато заживее в нова страна с различна култура? 

„Ако запазим религията си, то ще запазим самите 

нас, защото тя е вътре в нас, с нея сме родени и 

отгледани, нея гордо носим, идвайки в България“, 

ми сподели момиче от Сирия. 

За младите хора формирането на идентичността е 

един продължителен процес, който много силно 

се влияе от средата, в която се намират. Когато 

тази среда бива сменена, то идентичността 

непременно претърпява метаморфоза. Именно 

тук ролята на исляма за бежанците е най-осезаема 

– тя е тяхната отправна точка, която поддържа 

връзката им не само с Бога, но и със света, който 

са изоставили, със семейството и родината, които 

са били принудени да напуснат. 

Една от по-конкретните характеристики на 

исляма, която прави и една мюсюлманка лесно 

разпознаваема, е забулването. Покриването на 

косата или лицето години наред предизвиква 

дискусии в немюсюлманските общества. 

Следвайки изложените гледни точки на мнозина 

арабисти, занимаващи се с изследване на 

„явлението забулване“ като например доц. 

Галина Евстатиева (2016), може да се даде кратко 

обяснение, че забулването е предпазна мярка за 

жените, която със сигурност би им била още по-

нужна в едно християнско общество. Хиджабът  

векове наред е считан за средство, чрез което да 

се установява социален ред, дистанция между 

половете, поддържаща нормални отношения 

между мъжете и жените. Според някои гледни 

точки покриването на жената е действие, което се 

прилага, за да не бъде изложен мъжът на 

възможност от прелюбодеяние. От друга страна, 

жените се покриват, за да покажат колко са 

благочестиви. И в двата случая, забулването на 

бежанките в една европейска държава, каквато е 

България, е едновременно акт, чрез който те 

заявяват религията и вярванията си, и е един от 

способите, с които да запазят връзката с дома си, 

да съхранят религиозната си идентичност и да 

останат верни на себе си.  

 

По време на стажа си в СЖББ отблизо проследих 

процеса на работа на всеки от екипа. Голям 

интерес за мен представляваше ролята на 

културните медиатори, защото именно те ми 

позволиха да комуникирам с търсещи закрила 

лица от различни арабски страни, чрез което да 

приложа наученото от мен в университета: език и 

културни познания. Когато имах възможността да 

наблюдавам провеждането на срещи между 

психолог и няколко млади момичета бежанки, 
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разбрах много ясно от техните отговори, че 

културният обмен е нещо трудно постижимо 

според тях, а след проучване на тази тема, смятам, 

че обяснението за това може би е именно 

теорията за социалната идентичност. Според тази 

теория един индивид смята групата, към която 

принадлежи, за превъзхождаща останалите, което 

само по себе си прави сближаването на източната 

и западната култура ако не невъзможно, то поне 

изключително трудно (Хънтингтън, 2011). 

 

Мислите ли, че може да съществува културен 

обмен между българи и сирийци? 

„Много трудно постижим би бил подобен обмен, 

дори бих казала невъзможен“, споделя ми 

момиче от Сирия. 

Пречката, спираща развитието на отношенията 

между двете култури, е нуждата от стабилност, 

която бежанците изпитват, когато започват живота 

си в нова страна. По мои наблюдения от различни 

разговори и случаи в СЖББ, една от първите 

индикации за сигурност и защита, които 

търсещите закрила получават, е, когато те имат 

възможността да комуникират с носител на техния 

език или с преводач, който владее арабски. 

Самата аз успях да разговарям с няколко души и 

мога да заявя, че сигурността е забележима в 

погледа им в момента, в който събеседникът им 

заговори на техния език. Навярно преодоляването 

на езиковата бариера предоставя възможност на 

бежанците да се почувстват като част от 

обществото и същевременно да се пренесат близо 

до дома. Именно тази стабилност се изразява в 

принадлежността им към определена етническа 

или религиозна група, която обаче се явява 

малцинство на фона на мнозинството различни 

етнически и национални групи в новото общество. 

Стремежът на бежанците да запазят себе си, се 

опира на връзката им с познатото, с общността им, 

която събира в себе си многобройни обичаи и 

традиции, доста по-различни от българските или 

християнските. Именно заради тази разлика те 

вярват, че ако съществува известен обмен между 

двете култури, то тяхната ще бъде повлияна и то 

не по позитивен начин, поради вмешателството, 

което модерното европейско общество ще 

наложи върху арабското. 

В същото време обаче, когато момичетата са 

попитани каква е най-голямата пречка за 

интегрирането им в българското общество, те 

отговарят категорично, че ако научат езика, то 

всичко останало след това ще се случи 

безпроблемно. Именно от този техен отговор ясно 

проличава положителната им нагласата към това 

да се впишат в българското общество. 

Същевременно излиза наяве и културата на 

приемане, която българите показват спрямо 

бежанците, което изненада доста позитивно мен 

самата и ме обнадежди относно бъдещото 

развитие на интеграционния процес в страната. 

Ако езиковата бариера е единственият праг, който 

младите бежанки имат пред себе си, за да 

започнат да градят живота си в България, то 

според техните виждания, споделени смело по 

време на срещите, институциите и организациите, 

занимаващи се с бежанските проблеми, са успели 

да създадат една до голяма степен благоприятна 

среда, носеща надежда за бъдещо развитие на 

един млад човек в България. Това отвежда и към 

друг въпрос, от чийто отговор дори аз самата бях 

изненадана, а именно: 

Ако можехте да промените нещо във възгледите 

на българското общество относно бежанците, 

какво би било то? 

„Не мисля, че бих променила каквото и да е. 

Досега нито веднъж не съм изпитала негативно 
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отношение към себе си или някой мой близък, 

всеки българин, с който сме общували, е бил 

много приветлив към нас“, казва ми момиче от 

Сирия.  

Налице е известна доза противоречие между 

вижданията на младите момичета бежанки, с 

които имах възможността да се срещна. 

Предразсъдъците са нещо нормално за всички 

нас, а мисля, че при тях са доста ясно доловими в 

мнението им относно трудното постигане на 

културен обмен между двете култури. Смятам, че 

първоначалното им мислене е плод на страхове, 

липса на познание или дори предпазливост, които 

са присъщи за всеки един човек, който преминава 

през подобна промяна на целия му начин на 

живот. Позитивната им нагласа обаче прозира, 

което е лъчът светлина, нужен както на тях, така и 

на всички професионалисти в сферата. Търсещите 

закрила пристигат в България с малко или без 

никакъв багаж, но са емоционално натоварени с 

възгледи и вярвания, подбудени от етническата 

или религиозната група, към която принадлежат, 

което навярно затруднява процеса им на 

интеграция, но със сигурност не го прави 

невъзможен. Готовността на младите момичета 

бежанки да се приспособят към новия си начин на 

живот дава надежда за едно по-светло бъдеще 

както за българското, така и за близкоизточните 

общества, защото полага основите на един процес 

на взаимопомощ и разбирателство, който всички 

ние имаме възможността не само да 

наблюдаваме, но и в който активно да участваме. 
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Езикът и хората – изучаването на български език по време на 
пандемията от COVID-19 
Мустафа Шакуш 
 

Казвам се Мустафа Шакуш, от сирийски и 

български произход, студент по политически 

науки в Нов български университет (НБУ). 

Главните ми интереси са в дипломацията и 

международните отношения. Също така 

войната в Сирия ме засяга пряко и в миналото 

съм бил ангажиран с протести и движения, 

свързани с войната. Тези фактори ме 

мотивираха да започна стаж в Български Червен 

кръст през март 2021 г. 

Социализацията на децата е едно от най-важните 

средства за тяхното развитие и интеграция в 

обществото, но за да може тя да се случва 

пълноценно, е нужно да има общ език. Преди 

пандемията,  освен в училище, това е било 

възможно чрез курсовете по български език, 

организирани от Български Червен кръст (БЧК), в 

които са участвали многобройни бежански 

семейства, получили шанс да се обучават в 

подходяща за тях среда. БЧК организира и летни 

училища, лагери и разходки за децата заедно с 

други техни връстници от цяла България, за да 

имат възможност да се социализират и интегрират 

по-лесно чрез забавления и приятелства. За 

съжаление тези инициативи са сред 

възможностите, от които бяха лишени децата 

бежанци в България, заради мерките и 

ограниченията, свързани с пандемията от COVID-

19. През изминалата година и половина подобно 

на всички други форми на обучение, така и 

езиковите курсове на БЧК се провеждаха онлайн, 

което от своя страна не може да предложи същото 

ниво на ефективно обучение, както в реална 

класна стая: учителите не са пряко достъпни за 

много от обучаващите, липсва контакт между 

учениците и няма същата възможност за 

практикуване на научения материал. 

„Трудно е да се учи език във виртуална среда“, 

споделя една майка на три деца, с които заедно се 

опитват да овладеят езика. Признава и че не е 

лесно за нея да се фокусира над обучението си, 

докато трябва да е домакиня и да се грижи за 

децата си по време на уроците. Казва, че малките 

нямат мотивация и интерес да учат, защото не са 

стимулирани по същия начин, както в класните 

стаи, където могат да общуват с другите деца и 

може да им се обърне нужното внимание.  

Учителите по български език в БЧК споделят 

същите убеждения като повечето родители, но се 

страхуват да се върнат към обичайния начин на 

обучение заради опасения за здравето си и това 

на семействата си. Но това не ги спира да се 

опитват да се завърнат към присъствената форма 

на обучение, макар и това да се случва постепенно 

и със строги ограничения, с едно от условията да 

не се събират повече от едно до две семейства по 

време на урок. Това е доста далеч от формите на 

обучение, които са се предлагали в миналото от 

институции като БЧК, които в минали години 

организират различни форми и стимули за 

изучаване на език – летни училища, екскурзии, а 

за родителите – възможност за получаване на 

сертификат, който да им помогне по-лесно да 

кандидатстват за българско гражданство, когато 

дойде време за това. Надеждата е, че някой ден 

тези форми на обучение ще са отново 

неограничени и възможни. 

За щастие мерките, свързани с пандемията, все 

повече намаляват, което дава надежда на това 

семейство и много други като тях да се завърнат 

към класните стаи, където могат да научат езика 

на държавата, която ги е приела с отворени 

обятия, и която те искат да приемат за новия си 

дом.  
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Здравейте и от мен, Гери - стажант във 

вдъхновяващия @Center for Legal Aid "Voice in 

Bulgaria". 

По време на вълнуващите си срещи с 

пъстрите бежанци и мигранти, на които „Глас 

в България“ помага, забелязах, че много от тях 

говорят български език чудесно. Това се дължи 

както на тяхното желание за интеграция и 

отдаденост, така и на общите усилия на 

различни организации. 

Тъй като държавните институции не 

предлагат езикови курсове за лица, получили 

закрила, основен двигател на процеса по 

изучаване на български език е 

неправителственият сектор чрез финансиране 

от Върховния комисариат на ООН за бежанците 

(ВКБООН), Каритас и Европейския съюз (ЕС). 

Интересът към курсовете е голям и само 

Български червен кръст (БЧК) и Каритас София 

успешно са обучили повече от 1,700 възрастни 

бежанци в периода 2014-2020 г. В момента не 

съществува официална информация колко 

бежанци живеят в България, но по данни на НПО 

те са около 1,000-2,000 души. 

Учебниците, които ползват НПО за курсовете 

по български, са създадени съвместно от 

Каритас София и БЧК. Макар Министерството 

на образованието и науката да е приело учебна 

програма за възрастни, търсещи и получили 

закрила, законови пречки осуетяват 

създаването на официални учебници, 

финансирани от държавата. Затова към 

момента финансирането за издаването им се 

предоставя от ВКБООН и ЕС. 

Тъй като някои от бежанците у нас са 

неграмотни, през 2020 г. Каритас София за 

първи път провежда дейности по ограмотяване 

на възрастни бежанци. Пилотно 7 души се 

обучават да четат и пишат чрез метода на 

съпоставително ограмотяване (тоест като се 

ограмотяват и на техния собствен език). 

Доскоро на национално ниво липсваше 

организация, която да се занимава с българския 

език като чужд. През 2020 г. обаче с подкрепата 

на ВКБООН, Български съвет за бежанци и 

мигранти и Мулти култи колектив се създаде 

Асоциация на преподавателите по български 

език като чужд, която има амбициозни цели да 

подкрепя изучаването на езика ни от бежанци и 

мигранти. 

С всяка една от тези стъпки 

неправителственият сектор продължава 

успешно да работи за интеграцията на 

възрастните търсещи и получили закрила. 

Затова, когато следващия път съдбата 

случайно ви уреди среща с такъв човек, можете 

спокойно да го заговорите на български с „Добър 

ден, как си?“. Със сигурност ще ви разбере. Със 

сигурност ще ви се усмихне. 
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Предизвикай себе си - премини границите на своя ум, като 
прекрачиш границите на света 
Айлин Фейзуллова 
 

Аз съм Айлин 

Фейзуллова, на 22 

години, и съм бъдещ 

лекар - студент по 

Медицина в пети курс 

на Медицински 

университет – София 

(МУ). През всички години 

от обучението си в МУ 

съм се занимавала активно с дейността на 

Сдружение „Асоциация на студентите медици в 

България“ (АСМБ) като локален и национален 

отговорник по Човешки права и мир и 

Председател на „Асоциация на студентите 

медици – Пловдив“.  Освен медицината голяма 

моя страст са езиците, като владея английски, 

испански и руски, а отскоро и турски език. През 

2020 г. получих приза „Студент на годината” на 

Медицински факултет на МУ – София.  От март 

2021 г. съм стажантка в Каритас София. 

Предизвикателство е да открехнеш сърцето си за 

нещо ново, необичайно и запленяващо, с което да 

придадеш на ежедневието си нотка много силно 

вълнение, придобивайки съвсем различно 

светоусещане. 

Как би могъл да се предизвикаш? Като помагаш на 

хора, които ден след ден са изправени пред 

безброй предизвикателства и са в търсене на 

някой, готов да им подаде ръка. Ти си този, който 

подава ръка, този, който има чудесната 

възможност да предостави такава помощ, от която 

хората в действителност се нуждаят. В днешния 

свят е от изключително важно значение да 

разбираш нуждите на човека срещу теб и да му 

предоставяш такива услуги, които да са му от най-

голяма полза. 

Аз се предизвиках, като кандидатствах за 

стажантска позиция в Каритас София в рамките на 

проекта на „Столица на толерантността в ера на 

пандемия: Студенти свързват академична 

общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, 

изпълняван от Мулти култи колектив и ВКБООН. 

Това беше едно страхотно изживяване, което ме 

запозна с дейността на организацията Каритас 

София, обвързана с грижите за бежанци и 

мигранти. 

Този стаж ми показа, че това, което мнозина от нас 

приемат за даденост – да се чувстват част от 

обществото, всъщност е нещо, което изисква 

много работа и отдаденост и то на много нива. 

Каритас София се занимава с това да интегрира и 

социализира хора, които имат различен език, 

култура, възприятия и убеждения. Пътят, който 

организацията предлага на бежанците и 

мигрантите, е в посока израстване, 

усъвършенстване, промяна на себеусещането, 

повишаване на самооценката. 

За целта са в сила множество програми, в които 

хората биха могли да бъдат включени. Една от тях 

е Менторската програма, която среща 

бенефициенти – бежанци и мигранти, дошли в 

България, и ментори – български граждани, чиято 

задача е да дават напътствия в професионален 

аспект, както и да запознават бенефициентите с 

характерни черти от българската култура, 

традиции, нрави и начин на живот.  

Включих се в тази програма, защото виждам много 

голям потенциал в нея, усещам желанието, с което 

и двете страни подхождат. Менторите влизат в 

роля, която им носи много мотивация, хъс и 

самочувствие, благодарение на това, че 

напътстват някого, а бенефициентите придобиват 

вяра и желание да бъдат част от българското 

общество. Програмата се изпълнява ежеседмично 

в рамките на три месеца и има големи ползи 

според самите бенефициенти, като дава 

дългосрочно отражение, което е видимо при вече 

преминалите през нея бежанци.  

Настоящият ръководител на програмата – Вихрен 

Митев, е един млад, много целенасочен и 
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вдъхновяващ човек, който изключително 

внимателно подбира двойките ментор-

бенефициент по техните характеристики. Опорни 

точки са образование, чужди езици, професия, 

семеен статус, интереси, хобита и други дейности, 

извършвани в свободното време. За мен беше 

удоволствие да подготвя съвместно с него 

десетата група, участваща в тази програма и 

състояща се от десет двойки, като в по-голяма си 

част те си паснаха отлично. За целта се изискваха 

нюх, желание и, разбира се, много работа. Всичко 

това се случва под егидата и напътствията на 

Десислава Петкова, ръководител-проекти в 

Каритас София, която ни даваше безценни съвети 

за подбора на участниците. 

Изпитах истинско щастие и вълнение, докато 

присъствах на първите срещи на двойките.  За мен 

беше удивително как двама души могат да 

прекрачат границите на своите светове и да 

намерят общото помежду си, разказвайки 

невероятни житейски истории, които носят 

емоция, желание за емпатия и безценен опит.  

Сега това се случва и на мен с А., чиято трогателна 

история ви разказах в предния брой на бюлетина. 

Продължавам да черпя опит от нея и да 

представям своята положителна гледна точка към 

света и живота в България. 

Ще ви представя още една чудесна възможност за 

бенефициентите, която наблюдавах в течение на 

тези три месеца и подпомагах с голямо желание - 

социално предприятие КаритАрт, с ръководител 

Катерина Живило, работещо в подкрепа на жени 

и деца в неравностойно положение и уязвими 

групи хора, сред които бежанци и мигранти, като 

целта е да се създава път за тяхната интеграция и 

социализация. Те изработват оригинални 

сувенири, доходите от които отиват в подкрепа на 

тяхната собствена дейност. Уникалните ръчно 

изработени украшения могат да бъдат разгледани 

и закупени от сайта на КаритАрт: 

https://caritart.bg/; 

https://www.facebook.com/SocialEnterpriseCaritas/ 

както и от различни craft-базари в страната.  

 

В Центъра за интеграция на бежанци и мигранти 

“Св. Анна” ежеседмично се вихри творческа 

дейност, споделят се приятни моменти, опознават 

се чужди култури, традиции. Така най-хубавото е, 

че освен средствата, които получават, лицата 

изграждат и доразвиват личните си и социални 

умения, придобиват увереност и се чувстват 

пълноценни членове на нашето общество! Мотото 

на КаритАрт, което споделям, е "Не е страшно да 

си различен, страшно е да си сам в различието 

си!". 

Важно е да помагаш, прекрасно е да твориш, 

безценно е да оставяш диря след себе си 

навсякъде, където стъпваш по света и във всяко 

сърце, което успееш да докоснеш. Работата с 

бежанците дава възможност да стигнеш до 

далечния свят, от който те идват, докосвайки 

сърцето им и прекрачвайки границите на своя 

собствен ум. 

Предизвикай се! 
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Изкуството – мост между културите 
Лидия Станулова 
 

Лидия Станулова е 
студент първи курс 
магистър, специалност 
,,Дизайн на компютърни 
игри” в Националната 
художествена академия 
в София. Завършва 
бакалавърска степен по 
,,Индустриален дизайн” 
през 2019 г. Има награди 

и участия в различни национални и 
международни форуми и изложби като Zagreb 
Design Week 2020, ‘Huawei Next - Image awards 
2020’, ,,Граждански будилник 2020”, 54th 
International Car Show 2019 Belgrade и т.н. Друга 
нейна страст са пътуванията и срещата с хора 
от различни култури. По време на обучението си 
два пъти участва в програмата за обмен на 
студенти „Еразъм+“, както и в различни 
европейски проекти, работилници и 
доброволчески инициативи. От март 2021 г. е 
стажант в Център за правна помощ ,,Глас в 
България”. 

Европа нямаше да е същата без изкуството. 
Нямаше да сме същите и ние. Но преди да 
започнете да си представяте величествените 
готически катедрали, творбите на ренесансовите 
гении и бароковия разкош, нека ви заведа на едно 
малко по-различно приключение, изпълнено с не 
по-малко красота. Отправяме се към Южна 
Испания. Да… може би вече изникнаха в ума ви 
яркочервените багри на фламенко танцьорите, 
бикове и бикоборци на арената. А може би и на 
гаспачото, така разхлаждащо в нажеженото лято? 
Андалуската кухня определено е интересна, но да 
се върнем на духовната храна. 

Култура, музика, душа 

Кастанетите потракват в ритъма на юга, китарата 
дрънка, публиката пляска в някакъв магичен такт. 
Танцьорката е в огнения вихър на музиката, а в 
гласа на певеца се долавя цялата тази страст, живи 
емоции и драма. Изведнъж забравяш за хода на 
времето и се потапяш в една друга епоха с 
ориенталски привкус. 

Повече от 700 години територията на Испания е 
била владение на маврите, идващи от Северна 
Африка. Хора от целия континент се стичали тук, 
възхитени от великолепната архитектура, 
изтънчената ориенталската поезия и развитието 
на науката.  

Пренасяме се в Кордоба, столица на някогашния 
Кордовски емират. Градът още носи мистичната 
атмосфера на Ориента, а из лабиринта на тесните 
улички попадаме в стария еврейски квартал. 
Векове наред тук съжителстват хора от различни 
вероизповедания. Сред градините с портокалови 
дръвчета стигаме мястото, може би най-добре 
илюстриращо тази амалгама от култури. Мескита 
де Кордоба (Mezquita-Catedral de Córdoba) – 
главната джамия, а впоследствие и катедрала на 
града. 

  

В изграждането на Мескитата е вплетена съдбата 
на един сирийски бежанец. Арабският принц Абд 
ар-Рахман е само 20-годишен, когато през 750 
година в резултат на въстанието на Аббасидите 
почти цялата династия Омаййади е убита. Той 
побягва от Дамаск към долината на река Ефрат със 
своя слуга Бедр. Пътят му бил пълен с опасности, 
понеже Аббасидите изпратили по петите му 
конница, която да го открие и убие. Успял да се 
укрие при берберите в Северна Африка. Там 
неуспешно се опитал да създаде държава. 
Отправил поглед към Андалусия, която по това 
време била разкъсвана от междуособни войни 
между отделните племена на завоевателите 
маври: бербери, бедуини, сирийци, йеменци. 

   фото: личен архив               фото: личен архив            

ИНТЕГРАЦИЯ 

 

 



 

 

38 

 

Бежанците: днес и утре 

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 07(02) /2021 

Изпратил верния си слуга Бедр да подготви 
почвата за десанта през септември 755 г. край 
Малага. От цялата страна започнали да се стичат 
хора, които искали да покажат уважение към 
Омаййадския принц, когото смятали за 
възкръснал. Отрядът му нараствал с всеки 
изминал ден и накрая се изправил срещу армията 
на емира Юсуф. След победата над Юсуф край 
Кордоба Абд ар-Рахман влязъл на 15 май 756 г. 
без бой в града. В този ден той приел званието 
емир на Ал-Андалус и управлявал успешно в 
продължение на 32 години. С годините Абд ар-
Рахман I успява да изкове нова династия на 
Омаййадите, устояла успешно срещу нападенията 
на Аббасидите, Карл Велики и берберите и да 
положи основите на Халифата на Кордоба. Абд ар-
Рахман I ще остане в историята с прякора Ал Дахил 
или Емигранта. Но кордовският емир решил да 
задмине славата на ислямските светини, останали 
извън неговата власт: Кааба в Мека, Купола на 
Скалата в Йерусалим и Голямата джамия в Дамаск 
и за компенсация да построи най-голямата 
джамия на Запада, втората по големина след тази 
в Мека – Мескитата в Кордоба. Мястото, на което 
се издига, е било свещено много преди нейната 
поява. Римляните съграждат храм на бог Янус, а 
по-късно вестготите – базилика, посветена на Св. 
Винсент. През 785 г. емирът изкупил тази църква 
заедно със земята и използвайки стария 
фундамент, започнал да строи джамия. През 
годините Мескита претърпява множество 
промени, като всеки нов владетел остава своя 
отпечатък върху архитектурата, но величествената 
колонада от червено-бели арки се запазва и до 
днес. В началото на 13 век Кордоба отново попада 
във владение на испанците и джамията била 
превърната в християнски храм. Тя била толкова 
голяма, че от 1523 г. в средата ѝ , в продължение 
на следващите 234 години, бил изграден огромен 
църковен кораб в стил Ренесанс. Днес Мескитата 
е катедрален храм на архиепископа на Кордоба. 
Деветстотинте колони, поддържащи свода на това 
внушително здание, като че ли образуват гора, в 
която всеки може да потърси мир и връзка с Бога 
без значение коя религия изповядва. 

 

Арабската култура има значителен принос към 
европейското културно наследство. С маврите в 
Европа идва хартията, поезията, удобните арабски 
цифри. Науки като астрономията, математиката и 
медицината бележат страхотен напредък. Във 
време, когато християнството недоглежда старите 
гръцки учения, за да не се подкопава вярата към 
единствения Бог, маврите стъпват здраво на тази 
основа и вършат медицински, архитектурни и 
културни чудеса. Голяма част от населението е 
окуражавано да учи, пише и чете. Архитектурните 
шедьоври от онази епоха са превърнати в музеи, 
повечето от които под закрилата на ЮНЕСКО.  

Среща на култури 

Може ли изкуството и художествените образци от 
миналото да спомогнат за активния 
междукултурен диалог днес? Отговорът на този 
въпрос дава инициатива, зародила се в Германия 
през 2015 г. Проектът Multaka: Museum as Meeting 
Point – Refugees as Guides in Berlin Museums 
превръща музея в място за срещи, а бежанците - 
във водачи в Берлинските музеи. Multaka (на 

   фото: личен архив            

   фото: личен архив            
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арабски „място за среща“) има за цел да улесни 
обмена на разнообразни културни и исторически 
преживявания. В рамките на проекта сирийски и 
иракски бежанци се обучават като музейни 
водачи, за да могат след това да организират 
обиколки за други мигранти на техния роден език. 
Четири от най-големите институции в Берлин са 
част от инициативата – Музеят за ислямско 
изкуство, Музеят за Древни култури в Близкия 
изток към Пергамския музей, Скулптурна 
колекция и Музей на византийското изкуство и 
Немският исторически музей. 

  

 

Проф. д-р Щефан Вебер, директор на Музея за 
ислямско изкуство в Берлин дефинира 
концепцията на Multaka:                                            

„Целта на проекта не е да привлече повече 
посетители. Музеят на ислямското изкуство в 
Пергамон се посещава от стотици хиляди души 
всяка година. Нашата цел е двустранна. Как може 
ние - музей, обхващащ периода на късната 
античност до ранната модерност (XVII в.), да 

пренесем миналото в настоящето и да 
предоставим нашите знания и експертиза за 
ислямската култура за нуждите на променящото 
се общество? Ставаме свидетели на 
преживяванията на бежанците чрез Syrian 
Heritage Archive Project. В този проект работим със 
сирийски специалисти, документиращи 
културното наследство на Сирия. Трудно е за 
новодошлите, особено за тези, които някога са 
имали добро образование и позиция у дома, 
загубили почти всичко, да не губят и надеждата. 
Искахме да дадем перспективи за развитие! Хора, 
които не са считали посещението на музеи като 
обичайно, започнаха да се идентифицират с 
мястото. Това е огромно постижение, тъй като 
почти всички посетители на Multaka принадлежат 
към немузейната публика. Живял съм почти 12 г. в 
Сирия и Либия и музеите там бяха празни. Нашите 
гидове всъщност станаха посредници, с които да 
обсъждаме реалността тук и сега. Следователно 
музеят е не само област на нови социални 
кръгове, но и положително място за 
междукултурен обмен в нашето общество. 
Multaka стана място за среща в пълния смисъл на 
думата.” 

Международната мрежа Multaka  

Идеята на Multaka ,,мигрира“ извън границите на 
Германия. Днес партньори на програмата са 15 
европейски музея в Германия, Великобритания, 
Италия и Швейцария. Общият брой на лицата, 
обучени за водачи или посредници, е над 100 
бежанци и мигранти, идващи от различна 
културна и професионална среда. Основните цели 
на мрежата са разнообразяване на музейните 
структури чрез включване на хора с миграционен 
произход и осигуряване на безопасно 
пространство за междукултурен диалог между 
новодошлите и местната общност, докато заедно 
изследват изкуство, история и дори собственото 
си културно наследство. 

Multaka намира последователи и в най-стария 
музей в света, посветен на изкуството и културата 
на Древен Египет. Египетският музей в Торино е 
вторият по големина и значимост след музея в 
Кайро. Една от инициативите е насочена към 
бежанците и се казва „Моят Египетски музей. 
Жени мигранти разказват за Музея.“ Стартирала 

   фото: Multaka Project  
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през ноември 2016 г., програмата позволява на 11 
жени, идващи от Северна Африка, да участват в 
курс за обучение, състоящ се от 10 урока в музея и 
в галериите. Като финален продукт е издадена 
информативна брошура за обсъжданите теми на 
италиански и арабски език. Благодарение на тези 
основни познания, те вече водят кратки тематични 
обиколки в галериите.  

 

От мистиката на Древен Египет и елегантния 
Торино се прехвърляме в люлката на Европейския 
Ренесанс. Флоренция – градът, чиито улици са 
били кръстосвани от гении като Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Рафаело, Ботичели, Данте 
Алигиери, Джото, Брунелески и още много знайни 
и незнайни творци. Всеки ден многолюдни тълпи 
се наслаждават на произведенията им, пъплят из 
лабиринта от тесни улички в търсене на поредния 
шедьовър, а по залез се отправят към площад 

Микеланджело в опит да поемат от приказния 
флорентински дъх. Под управлението на фамилия 
Медичи Флоренция достига своя връх в културен 
и исторически аспект, очертава се като важен 
икономически и търговски център и столица на 
изкуството в цяла Италия.  

Именно в Тоскана се заражда друг проект-
партньор на Multaka. AMIR (от арабски „принц“), 
стартира през 2018 г. и включва осем музея, 
колекции и църкви във Флоренция и Фиезоле - 
Museo e Area archeologica di Fiesole, Museo 
Bandini, Museo Primo Conti, Museo di Palazzo 
Vecchio, Museo Novecento, Museo degli Innocenti, 
Chiesa di Santa Maria a Peretola. Този проект е 
обучил 40 чужденци от 20 различни държави да 
водят обиколки в няколко основни местни музея. 

За разлика от проекта Multaka в Берлин, наблягащ 
основно върху наследството на Близкия изток в 
Европа, тук бежанците са водачи в музеи, 
представящи най-вече произведения на 
европейското изкуство. Идеята зад AMIR 
произтича от желанието да се намери начин 
чужденците не само да посещават италианските 
музеи, но и да ги превърне в активни 
заинтересовани страни в разказването на общото 
културно наследство.  

От векове Европа е средище на различни култури, 
всяка оставила своя отпечатък в многопластовата 
ѝ история. Проекти като Multaka и AMIR ясно ни 
показват, че изкуството говори на универсален 
език. Там е връзката ни с религията, с културата, с 
другите. Музеите са паметници на общото минало 
и могат да се превърнат в залог за общото бъдеще. 

Библиография: 

Multaka Project - https://multaka.de/en/startsite-
en/  
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Дехуманизацията на бежанците: причини и решения 
Георги Божидаров 
 

Георги Божидаров е 

студент по право в 

Юридическия факултет на 

Софийски университет ,,Св. 

Климент Охридски“. В 

рамките на стажа си към 

Български Червен кръст 

Георги има възможността 

да наблюдава измеренията 

на бежанската криза в България по време на 

пандемия. Придобитият си опит той използва в 

настоящата статия. 

„Терористи“, “пришълци”, „крадци“, 

„изнасилвачи“, „измамници“. В Европа по време 

на бежанската криза от 2015 - 2016 г. това са част 

от  определенията, които се чуваха в 

общественото пространство за бежанците. Така 

думата се превръща в етикет, дамгосващ 

съдбата на милионите, избягали от разрухата в 

родината си. Вместо с разбирателство и 

съчувствие, тези измъчени хора биват посрещани 

от враждебността на етикетите. Милионите 

отчаяни души биват събрани в осъдителното 

„дошъл е да се възползва от страната ни“, в 

недоумителното „значи за тях да има, за нас - не“ 

или в параноичното „защитете Европа от тях“. 

Човешкият живот с неговата емоционална и 

мисловна сложност, с богатството на неговия 

опит, с мечтите и страданията му, е пренебрегнат 

до обезличаване. 

Настоящата статия изследва проблемa с 

дехуманизацията на бежанците. Първо, 

изложението обръща внимание на причините за 

това явление. Сред тях липсата на емпатия играе 

основна роля. На второ място са разгледани 

последствията от дехуманизацията. Пример за 

краткосрочни такива са препятствията пред 

интегрирането на бежанците, а като дългосрочни 

– създаването на маргинализирани групи. На 

последно място, разработката предлага решения 

на проблема чрез промени в образователната 

система и насърчаване на публични и 

индивидуални инициативи.  

1. Причините зад дехуманизацията на бежанците 

През април 2021 г. в двора на Гьоте-институт 

София бе изрисувана стена с образа на вълната на 

Хокусай, а под гребена ѝ - лодка с бежанци, 

бореща се с морската стихия (дело на артиста 

Станислав Беловски). Не след дълго графитите 

осъмнаха с надпис „Защитете Европа!“ (Филева, 

2021, 27 април). По този повод български политик 

побърза да изрази подкрепата си за 

„патриотичното дело“, като определя цялата 

ситуация като борба на здравия разум срещу 

войнстваща либерална идеология, която цели да 

поквари Европа. Случки като тази вървят ръка за 

ръка с бежанската криза от 2015-2016 г. и 

отразяват тъжното нарастване на крайни 

политически настроения в Европа (BBC, 2019, 13 

ноември). Потърпевши са милиони хора, избягали 

в отчаяние от разрухата в родните си страни с 

убеждението, че каквото и да следва по-нататък, 

то не може да е по-зле от настоящето. Или поне 

така прибързвам да помисля. Всъщност 

потърпевши са и онези, които вярват в тези 

ксенофобски послания. 

 

Според изслследванията в сферата на 

психологията, като причина за враждебността към 

„чужденеца“ се извежда самопрезрението (Gruen, 

2002a). Омразата, насочена към другия, е 

причинена от разпознаването на собствената 
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уязвимост в лицето на жертвата. Само че вместо 

да освободи, това усещане за уязвимост плаши, 

създава тревога и неспокойствие. Човек бърза да 

го заглуши, както го е заглушавал и досега. Затова 

чужденецът, припомнил ни собствените травми и 

слабост, се превръща в заплаха за установения ни 

комфорт (Gruen, 2002b). Оттам е твърде лесно да 

повярваме в една абстрактна идея за бежанеца 

като враждебен елемент. Нали и без друго сме 

свикнали да се откъсваме от непосредствените си 

чувства. Откъде обаче произлиза тази уязвимост? 

Психиатрите, на които се позовавам – Алис 

Милър, Арно Груен – отвеждат уязвимостта до 

детството (Miller, 1980). Деца, за които е било 

трудно или невъзможно да създадат здрави 

емоционални връзки в обкръжението си, да 

срещнат разбиране за нуждите си и да общуват 

свободно и непосредствено, израстват, като се 

учат да заглушават чувствата си (Gruen, 2002b). В 

дългосрочен план, това оказва влияние на 

способността им да се освобождават от негативни 

преживявания (Miller, 1980). Вместо това 

потърпевшите опитват да избягат от болезнения 

спомен и да притъпят чувствителността си. 

Нездравословното им общуване със самите себе 

си повлиява и на емоционалния им контакт с 

останалите. Една от последиците е занижената 

емпатия – способността да съчувстваме. Пример 

за това е експеримент, цитиран от Арно Груен. В 

него се проследява колко майки ще реагират на 

плача на новородените си, породен от глад, и с 

каква скорост. Притеснителен процент от 

доброволците в проекта не успява да реагира 

изобщо или реагира със значително закъснение 

(Gruen, 1986: 21-22). Да се върнем на образа от 

стената – лишените от емпатия не могат да 

прочетат непосредствения вик за помощ, 

отчаянието, нещастието по лицата на 

нарисуваните бежанци. Не усещат ужаса от 

борбата на една надуваема лодка, пълна с деца и 

възрастни, срещу морето. И как биха могли, когато 

собствените им чувства са станали нещо чуждо? 

Така се появяват надписи като „бранете Европа“ и 

редицата други призиви против бежанците.  

 

2. Последствията от дехуманизацията 

Благодарение на стажа си в Български Червен 

кръст имах възможността да преживея 

ежедневието на един бежанец у нас. 

Придружавайки един сириец, който се бе сдобил 

с дете в България, за да попълни молба за 

отпускане на помощи за новородено, видях с 

очите си как огорчението може да прелее. След 

като получи отказ на молбата си, той попита: 

„Когато от мен има някаква полза, казвате, че съм 

български гражданин. Когато за мен има някаква 

полза –  ми я отказвате, защото съм бежанец. Кое 

от двете искате да бъда?“. В това видях 

откровеното разочарование на човек, изправен 

пред бездушна администрация, за която неговият 

случай е просто един от многото дневни 

задължения преди края на работното време. 

Стажът ми позволи да науча, че за много бежанци 

България е просто една междинна спирка, водеща 

до по-богатите европейски държави. Значителен 

брой бежанци идват тук с нагласата, че крайната 

им цел е някъде другаде. Затова, ако не достигнат 

тази цел, приемат престоя си в България за 

провал. В това обстоятелство е замесено още 

нещо. Сигурност и чувството, че са желани и 

приети, са двата определящи фактора за 

интегрирането на бежанците (Урумова, 2021). 

Когато едното от двете липсва – процесът на 

интеграция се възпрепятства. Последствията от 

това в краткосрочен план са, че у нас живеят 

редица хора, които не приемат България за свой 
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дом и са достатъчно разочаровани, че да не могат 

да живеят пълноценно. Друга последица се 

забелязва в изчезването на непридружени деца 

(Урумова, 2021). По-тревожни са дългосрочните 

последствия. Ако не реагираме подобаващо на 

враждебните настроения към бежанците и ако 

поддържаме една система, равнодушна към 

техните специфични нужди (въпреки известни 

подобрения), в дългосрочен план бихме могли да 

видим създаването на една маргинализирана 

група. Група от хора, живеещи непълноценно, 

носещи мъка, травми от война, разочарование, 

огорчение в душата си. Група, лесна за 

експлоатиране по престъпни начини. 

 

3. Препоръки 

Първата ми препоръка е за промени в 

образователната ни система. Създаването на 

система, в която извънкласната дейност и 

социалната ангажираност да се насърчават 

активно от училищата и университетите, би дало 

чувството за обществен дълг в редица поколения. 

Би било грешно ученици да се оценяват на базата 

участието им в социални каузи, тъй като това би 

мотивирало дейността им по погрешен начин. 

Вместо това към програмата в училище могат да 

се включат задължителни часове за 

доброволческа работа в НПО-та, благотворителна 

дейност, обсъждане на социални проблеми. Така 

учениците биха провеждали срещи с бежанци, 

биха се запознавали с историите им от първа ръка 

и биха информирали мнението си чрез 

непосредствения си опит, а не чрез производна 

информация в медиите и социалните мрежи 

(Накова, 2020). Също така, младите поколения 

биха свикнали със социалната ангажираност, 

което би създало у тях коренно различен подход 

при следващи социални предизвикателства. У тях 

би се родил навикът да се информират за 

причините зад проблемите, да общуват директно 

с нуждаещите се и да чувстват лична отговорност 

за създаването на по-справедливо общество.  

Втората ми препоръка за изграждане на по-

отворено общество изхожда от личната 

инициатива и една проста повеля – да не 

отвръщаме на лошото с лошо. Насърчаването на 

добрината е постоянно усилие и може да се 

прояви в най-обикновени ситуации. Срещайки 

например по-нервен човек в публичното 

пространство, бихме постигнали много повече, 

ако се стараем да противопоставим търпение, 

спокойствие и топлина на грубостта му. За разлика 

от предишното предложение, което е свързано 

със законодателна дейност и политическа 

инициатива, това е по силите на всеки един от нас. 

Порoчният кръг на насилието трябва да спре все 

някъде. Но насилието не се побеждава от по-

силното насилие, а от милосърдие и добрина. 

На трето място предлагам засилването на 

социалните инициативи с и в полза на бежанци. 

Като една отлична инициатива бих могъл да 

посоча участието на бежанци в миналогодишното 

издание на КвАРТал, при което същите предлагаха 

храната си безплатно. Освен че любовта минава 

през стомаха, кулинарното изложение е 

прекрасен начин да се подчертае приносът, който 

многообразието от култури дава на едно 

общество. „Безплатното“ предоставяне на храна 

не е просто един изгоден акт, а е много повече, 

израз на протегната ръка и желание за 

сближаване. Бариерите на икономическите 

неравенства падат и човек има възможността да 

усети близостта на непознатата култура по най-

непосредствен начин.  
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Други инициативи, които насърчавам, са в сферата 

на изкуството. Покъртителни и разтърсващи са 

изложбите на Ай Уейуей, който от началото на 

бежанската криза не оставя никого от 

почитателите си равнодушен към тази тема. От 

облепянето на колоните на Бундестага със 

спасителни жилетки (Said-Moorhouse, 2016) до 

показването на дрехи и обувки на бежанци (NY 

Times, 2016) или огромната черна надуваема 

лодка с бежанци (DW, 2017) – изкуството играе по 

най-съкровените струни на душата и понякога 

отключва спотаени у нас емоции. Тази способност 

е уловена в Хамлетовия въпрос: „Какво е за него 

Хекуба?“, но е наблюдавана при най-крайни 

случаи като изследвания върху затворници, които 

освобождавали насъбраната си скръб, съжаление 

и разкаяние едва след като преживявали 

театрални постановки в затвора (The Detroit News, 

2020). Друг успешен пример е режисурата на 

„Милосърдието на Тит“ като част от Залцбургския 

театрален фестивал. Действието е пренесено в 

модерни времена – хорът е облечен като 

сирийски бежанци, главният антагонист е показан 

като ислямист, а императорът Тит е 

превъплъщение на цялата ни цивилизация в 

стремежа си да отвърне на болката и 

общественото разделение с милосърдие (Los 

Angeles Time, 2017). 

Приложението на тези решения в България има за 

цел да подобри няколко показателя: ниската 

степен на непосредствена информираност за 

бежанците - 85% от хората нямат никаква 

представа за броя бежанци у нас, а 90,9% нямат 

никакъв контакт с бежанци; (Накова, 2020); 

ниският процент позитивна нагласа към 

бежанците - 16%, в сравнение с 28,2% негативно и 

51,5% безразлично; високата недоверчивост към 

бежанците - 38,1% от анкетираните. В съвкупност 

тези показатели обясняват неприветливата, 

несправедлива атмосфера у нас и сами са 

                                                           
1 History says, Don’t hope / On this side of the grave… / But then, 
once in a lifetime / The longed-for tidal wave / Of justice can rise 
up, /  And hope and history rhyme 

обяснени от изтънялата способност да 

съчувстваме. 

 

4. Заключение 

В превода си на „Филоктет“, ирландският поет 

Шиймъс Хийни пише за моментите, в които 

приливът на справедливостта се надига, така че 

думата „история“ да се римува с 

 думата „надежда“1. Преживели вълните на 

бушуващо море, избягали от смърт и 

опустошение, бежанците са водени именно от 

този компас. Достигнали бреговете на свободния 

свят, те биват посрещани от злонамерени или 

резервирани нагласи, липса на съчувствие и 

разбирателство, превърнати в етикети, плашила и 

популистки трамплини (sic). Преди всичко обаче 

бежанската криза от 2015 и 2016 г. насам и 

дехуманизацията на бежанските потоци разкри 

проблемите пред собственото ни общество, 

събрани преди всичко в занижената ни 

способност да съчувстваме. Препоръките, които 

споделям, целят да внесат трайни подобрения в 

тази насока, като насърчат личностната 

инициатива, обществената ангажираност и 

гражданската съвест. В обратния случай – 

пренебрегването на проблема би довел до 

създаването на маргинализирана група, уязвима и 

лесна за експлоатиране.  
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Проектът „Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез 
иновативни практики за по-включваща (пост)пандемична и 
(пост)кризисна България“ 
Чая Колева, Ванина Нинова 
 

Чая Колева е бакалавър по 
Политически науки от 
Парижки институт за 
политически изследвания 
Sciences Po Paris. Там се 
дипломира и като 
магистър по 
Международна сигурност 
със специализации 

Миграции и Глобални рискове с дипломна работа 
върху свободата на движението и 
секюритизация на бежанския въпрос в ЕС. 
Работила е в няколко организации, които 
предоставят правни консултации за мигранти 
и лица без гражданство в Париж и като 
координатор на Интеграционно-
информационния център на БЧК за бежанци в 
София. Към момента е юрисконсулт в голяма 
българска компания, научен сътрудник по 
проекта MATILDE „Оценка на въздействието на 
миграцията за подобряване интеграцията и 
местното развитие в европейските планински и 
селски региони“ (Хоризонт 2020) и съосновател и 
ръководител на проекти в Политическа и 
гражданска обсерватория: миграция, 
дигитализация, климат. Основните й интереси 
са в областта на миграцията, геополитиката, 
международно и миграционно право, както и 
търговско и трудово право. 
 

Ванина Нинова е 
студентка трети курс 
по „Международна 
политика на френски 
език“ в Нов български 
университет и 
съосновател на 
„Политическа и 

гражданска обсерватория: 
миграция, дигитализация, климат“. Ванина е 
координатор на проекта „Овластяване на 
млади мигранти и бежанци чрез иновативни 
практики за по-включваща (пост)пандемична и 

(пост)кризисна България“. Интересите на 
Ванина към темите за международните 
миграции и бежанските кризи започват още 
през 2017 г. , когато организира и ръководи 
младежката доброволческа инициатива „И те 
са като нас – доброволчество за толерантност 
към мигранти“, наградена в конкурса „Младежки 
свят и доброволчество“ на Столична община. 
През 2020 г. Ванина завършва Лятно училище по 
права на бежанци и миграция, организирано от 
Центъра за бежанско право и миграция към 
Юридическия факултет в Университета „Св. св. 
Кирил и Методий“, Скопие. Ванина е научен 
сътрудник по проекта MATILDE „Оценка на 
въздействието на миграцията за подобряване 
интеграцията и местното развитие в 
европейските планински и селски региони“ 
(Хоризонт 2020) и по проекта REFUGE-ED 
„Ефективни практики в образованието, 
психичното здраве и психосоциалната подкрепа 
за интеграция на деца бежанци“ (Хоризонт 
2020). 
 

There is an immense challenge in front of us in this 

post-pandemic world to reinforce human rights using 

the wing of solidarity that also exists aside from 

xenophobia. Also to ensure social cohesion in times of 

increased polarization, segregation and 

misinformation.  

Nikolina Milić -  Children's Rights Regional Officer for 

South East Europe at the Global Campus of Human 

Rights 

Пандемията от COVID-19 бързо се превърна в 

криза, която на първо четене се свързва със 

заплахата върху здравето, но води след себе си 

глобална промяна на известните досега 

разбирания за сигурност, свобода, солидарност и 

мобилност. Изглежда така, сякаш глобалният и 

отворен човешки вид, широко разпространен от 

края на XX век, осъществява преход към 

предпазливия човек от по-затворен тип по 
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причина на екзистенциалния страх от зараза, 

който изпитва. Мислите на новия предпазлив 

човек са насочени все повече върху здравето и 

хигиената, а страхът от опасни и свободно 

разпространяващи се бактерии и вируси доведе 

до въвеждането на едно от най-съществените 

ограничения - върху правото на свободно 

придвижване. Свръхмобилният вирус провокира 

няколко вълни на демобилизация, блокаж, 

изолация и интензифицирана дигитализация. Към 

настоящия момент все още е трудно да се направи 

оценка за сериозните икономически и социални 

последствия от въвеждането на строги гранични 

ограничения и lockdown политиките, но някои 

съществени явления се очертават.  

Въпреки че икономически затруднения засягат 

голяма част от обществото, един от изводите от 

отминалите световни кризи, който се потвърди 

отново, е, че икономическите последствия се 

разпределят непропорционално спрямо 

различните обществени групи. Бежанците и 

мигрантите са изложени на по-голям риск от 

изпадане от пазара на труда, затруднен достъп до 

него, намаляване на трудови възнаграждение или 

от уволнение. В създалата се ситуация последните 

стават по-уязвими и следователно нуждаещи се от 

по-голяма подкрепа, за да преодолеят 

трудностите, пред които пандемията ги изправя. В 

социален план, въпреки че вирусът не прави 

дискриминационна разлика между хората, 

защитата, която се прилага срещу него, е до 

голяма степен в зависимост от социалната 

включеност или изключеност. Според проучване 

на Международната организация по труда и 

Международна асоциация за социално 

осигуряване (юни, 2020) бежанците и мигрантите 

представляват една от обществените групи, които 

са най-изложени на риск да загубят работата си и 

да останат без средства за храна и за плащане на 

наем.  

                                                           
1 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд 
Активни граждани България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата 
отговорност за съдържанието на този документ се носи от 
“Политическа и гражданска обсерватория: миграция, 

Бежанците и мигрантите 

стават жертва на 

определен тип реторика, 

която нормализира 

предубежденията и 

опасенията, че 

бежанските центрове са 

огнища на зараза. В 

отговор, мерките, които се прилагат са тези на 

групова изолация и ограничен режим на 

влизането или излизане от центровете за 

настаняване на търсещи закрила. Въвеждането на 

по-рестриктивни мерки за определена 

обществена група в ситуация на пандемия е 

дискриминационно прилагане на 

превантивентивен механизъм в полза на 

“външния свят”. Нужни са и усилия от страна на 

държавата за осигуряване на достъп до 

медицинските услуги, възможност за 

индивидуална изолация, мерки за преодоляване 

на икономическите последствия и гарантиране на 

административна гъвкавост за издаване  и 

подновяване на документи на бежанци и 

мигранти. Дигиталните услуги, като онлайн часове 

по език, не могат да запълнят нуждата от 

общуване. Истинският човешки контакт между 

местното население и бежанци и мигранти кара 

последните да се чувстват приети и спокойни в 

държавата на пребиваване.   

 

Проектът "Овластяване на млади мигранти и 

бежанци чрез иновативни практики за по-

включваща (пост)пандемична и (пост)кризисна 

България“1 адресира някои от тези 

предизвикателства. Той се изпълнява от 

“Политическа и гражданска обсерватория: 

миграция, дигитализация, климат” с финансовата 

подкрепа, предоставена от Исландия, 

дигитализация, климат и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни 
граждани България.  
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Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия 

механизъм на ЕИП. Основната му цел е въвеждане 

на иновативни (нови или подобрени) методи и 

подходи за посрещане на нуждите на уязвими 

групи, вкл. обучаване на представители на 

уязвими групи в застъпничество за нуждите на 

техните общности, както и подкрепа за 

инициирани от тях застъпнически кампании. По 

този начин ще се съдейства за овластяването на 

млади мигранти и бежанци чрез формиране на 

умения за преодоляване на последствията от 

пандемията, изграждане на активна 

гражданственост и ново лидерство. Проектът цели 

също така да адресира новата маргинализация на 

младите бежанци и мигранти в ситуация на 

пандемична криза през призмата на иновативната 

концепция за foundational economy за ролята на 

миграцията като ресурс за местно развитие.  

Планираните дейности в рамките на проекта 

включват: 

● Провеждане на поредица от четири онлайн 

дебата за бъдещето „Мигрантско-бежанската 

младеж и пандемията: ново лидерство за по-

включваш пост-кризисен свят“. Чрез дискутиране 

на теми като стратегии за преодоляване на трите 

кризи: пандемична, миграционна, климатична, 

трансформирането на пост-пандемичния град, 

foundational economy и социално 

предприемачество се цели изграждането на 

мрежа от активни, иновативно мислещи и 

ангажирани към заобикалящата ги среда младежи 

бежанци и мигранти и млади българи. 

● Осъществяване на Living lab/Жива 

лаборатория „Моят град. Младежите мигранти и 

българи – „трансформатори“ на пост-

пандемичния град“, която ще се състои в обиколка 

на София на младежи българи и младежи 

бежанци и мигранти, дискусия с всички участници 

относно идеи за трансформиране на града и 

изготвяне на Policy brief „Моят град“ – синтез на 

идеи на "Живата Лаборатория" за 

трансформиране на града. Инициативата има за 

цел да овласти младите мигранти и бежанци да се 

чувстват не гости, а активни актьори в своя град, за 

който да създават и обменят визии и идеи, както и 

да създаде инкубатор за идеи и иновативни 

практики за креативно трансформиране на град по 

отношение на гражданска включеност, 

отвореност и интеркултурност. 

 

● Организиране на тридневна работилница 

“Лидери на площада и мегдана” - придобиване на 

ключови умения за насърчаване на 

застъпничество, активна гражданственост и 

лидерство по методологията “учене чрез 

преживяване“, по време на която десет млади 

мигранти и бежанци и десет български младежи 

ще се срещнат с представители на местната 

общност на село Друган, които ще им представят 

аспекти на културата си (народни танци, 

иконопис), а младежите ще им разкажат за своите 

културни практики. В рамките на работилницата 

чрез различни обучения участниците ще 

придобият лидерски, медийни и интеркултурни 

компетенции с цел овластяване и придобиване на 

умения за застъпничество. 

● Предоставяне на съдействие за 

овластяване на младите мигранти и бежанци чрез 

обучението в говорене и поведение пред медиите 

„Моят глас. Медийно обучение на млади 

мигранти и бежанци за застъпничество на правата 

им в публичното пространство“, което ще 
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спомогне за осъществяването на по-ефикасни 

инициативи и кампании за застъпничество. 

Обучението ще бъде структурирано около три оси: 

знания за спецификата на класическите и 

социалните медии и за особеностите на говорене 

и общуване с аудиторията в тях; практически 

умения за медийно поведение - интервю, 

коментарно студио, видео репортаж, пост в 

социалните мрежи, видео/фото-присъствие в 

Instagram, YouTube и др. и създаване на собствен 

медиен продукт. 

● Изготвяне на информационни материали 

на тема „Факти срещу фейк. Информация за 

мигранти & бежанци за санитарни мерки, работни 

места и социални услуги в условията на фалшиви 

новини и конспиративни разкази“, които да 

предоставят точна информация на българската 

общественост относно реалната ситуация на 

бежанците и мигрантите в условия на пандемия и 

да повишат информираността на мигрантите и 

бежанците относно здравни, трудови, социални 

политики. Материалите, под формата на 

информационни листове и Policy brief, ще бъдат 

изготвени в следствие на мониторинг върху 

комуникацията на различни институции и 

политическия дискурс в страната  по отношение на 

мигрантите и бежанците и пандемията и ще бъдат 

изпратени до институции и НПО-та (включително 

мигрантски организации). 

● Идентифициране и популяризиране на 

успешни примери за справяне с пандемията и 

други кризи на овластени млади мигранти и 

бежанци в рамките на инициативата „Лицата на 

мигрантската младеж. Да бъдеш иновативен млад 

мигрант и бежанец в (пост)пандемична България“, 

която ще представи портрети (интервюта и 

снимки) на овластени млади мигранти и бежанци 

с лидерски качества в рубриката „Лицата на 

мигрантската младеж“, публикувана на сайта на 

„Политическа и гражданска обсерватория: 

миграция, дигитализация, климат“ 

(https://www.pol-obs.com). 

 

Началото на проекта бе дадено с онлайн дискусия 

на тема „Младежки стратегии и лидерство в трите 

кризи: пандемична, миграционна, климатична. 

Гласовете на франкофонската мобилност в 

България“, първа от серията онлайн дебати 

„Мигрантско-бежанската младеж и пандемията: 

ново лидерство за по-включваш пост-кризисен 

свят“. Дискусията се проведе на френски език на 

Международния ден на франкофонията, 20 март, 

като в нея взеха участие говорители от пет 

различни страни, които споделиха опита си като 

млади френскоговорящи мигранти, както и 

визиите си за изграждането на пост пандемичния 

свят и ролята на международната младеж в този 

процес. Серията от дебати продължи и през април 

с провеждането на онлайн дискусията на тема 

"Иновативни практики на млади и мигранти в 

пост-пандемичния град. Съвременният град - 

предизвикателства и възможности за включване 

на младежи и мигранти като двигатели на растежа 

на града". През погледа на социални и градски 

изследователи, обществени и икономически 

активисти, вътрешни и външни мигранти, 

предприемачи, културни представители по време 

на дебата бяха обсъдени образът на града по 

време на пандемията и на постпандемичния град 

- неговите общности, предизвикателства, 

механизми за реакция, както и перспективите за 

София като по-включваща и по-солидарна 

европейска столица. 

Осъществявайки проекта "Овластяване на млади 

мигранти и бежанци чрез иновативни практики за 

по-включваща (пост)пандемична и (пост)кризисна 

 

 

https://www.pol-obs.com/
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България“ екипът на „Политическа и гражданска 

обсерватория: миграция, дигитализация, климат“ 

цели да покаже, че освен с проява на разбиране 

към уязвимостта на младите бежанци и мигранти 

и трудностите, които срещат в (пост)пандемичния 

свят, трябва да се подхожда и с насърчаване на 

развитието на техния потенциал и овластяването 

им в различни сфери, за да бъдат младите 

мигранти и бежанци активни и равнопоставени с 

българските младежи актьори в създаването на 

една по-включваща (пост)пандемична и 

(пост)кризисна България. Основни начини за 

реализирането на тази цел са формирането на 

умения за преодоляване на последствията от 

пандемията, изграждане на активна 

гражданственост и ново лидерство чрез 

иновативни практики и обучения и най-вече чрез 

предоставянето на възможности за срещи, 

общуване и съвместни дейности на млади 

бежанци и мигранти с български младежи. 
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Размисли за едно пътуване: Изграждане на осъзнати и състрадателни 
общности 
Елеонора Минчева 
 

Елеонора Минчева е с 
интереси и дългогодишен 
опит в областта на 
създаването на програми за 
изграждането на осъзнати и 
състрадателни общества 
(mindful and compassionate 
communities) чрез активна 
работа в посока на 

междукултурния диалог и сътрудничество на 
базата на внимателния баланс между 
политиките на сигурност и преодоляването на 
стереотипите и стигмата за бежанските  
вълни. С академичен и практически опит в 
областта на психологията и психичното 
здраве, здравна превенция, благополучието и 
майндфулнес Елеонора Минчева има амбицията 
да създаде и приложи майндфулнес-базирана 
програма за деца и възрастни-бежанци на 
територията на България, както и програми, 
приложими в подготовка и рехабилитация на 
участниците в далечни мисии по линия на 
членството на България в НАТО. В момента е 
студент в специалност „Сигурност и 
противодействие на радикализацията и 
тероризма“ с ръководител полк. д-р Петър 
Маринов, първа година, и кандидат-докторант 
към Военна Академия „Г. С. Раковски“ - София.   

„Само онзи, който е бил принуден да се отправи 
на път, може да разбере тревогата от 
нарастващата несигурност и неизвестност. 
Болката от раздялата и загубата на скъпи хора и 
места. Страхът. Недоверието. И крехката надежда, 
че ще намери своето сигурно и спокойно място. И 
може би някой ден... да, някой ден, че ще се 
завърне по родните земи“. 

Тези думи, изречени с много горчивина, бяха  
споделени в една от първите сесии от клиент, с 
когото провеждахме терапия за настъпило 
посттравматично стресово разстройство (ПТСР). 
Беше бежанец, живеещ в чужда страна вече трета 
година. Опитвах се да надникна отвъд думите му 
и тези на преводача и да се докосна до света на 
този човек, уловен в капана на търсене на нов дом 

и сигурност. Старият му беше погребан под 
руините на бомбардираните къщи, заедно с много 
скъпи за него хора. 

Една поговорка гласи: Човек е човек, когато е на 
път. Но кога пътят променя човека и запраща 
човешкото в него в различни посоки? Особено 
когато избори на пътища няма, или има, но са 
доста ограничени, дори нежелани. 

Живеем във време на рисковото, информационно 
общество, когато светът преживява своите четири 
„не“-та: несигурност, неопределеност, 
непредсказуемост, неустойчивост (Слатински, 
лекции 2020). Време на традиционни и все по-
нетрадиционни (от качествено нов тип) опасности 
и заплахи, които са с ниска вероятност и със силни 
(големи) последици:  изчерпващи се природни 
енергийни източници, зреещи по тази причина 
военни и хибридни конфликти, асиметрични 
заплахи, все по-нарастващото влияние върху 
икономиките на страните от шепа 
транснационални компании, които оказват 
влияние както на пораждането и провеждането на 
войни и конфликти от всякакъв характер, така и на 
все по-трудното опазване или налагане на мира. 

Тези процеси засягат дълбоко балканската 
действителност с нейния крехък геополитически 
еквилибриум. Към стари и нови хронично тлеещи 
и привидно неразрешими конфликти се добавя и 
изтощителният наплив на бежанци, справянето с 
който е почти невъзможно (Николов, 2015). Това 
прави региона един от най-дълбоко разделените 
в Европа (Jelavich, 1983, Kaplan, 2005). В 
наследените от миналото враждебност, 
предразсъдъци, конфронтация, разделението и 
липсата на толерантност, наред с честа 
политическа нестабилност, корупция, 
престъпност, изоставането от Западна Европа в 
много отношения, включително и финансови, се 
коренят трайните източници на напрежение и 
несигурност в обществата от региона. В крайна 
сметка тези условия възпрепятстват появата на 
вътрешно и междудържавно сътрудничество, 
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развитие и просперитет и представляват сериозен 
риск за сигурността. 

Но това е само една част от сложния възел, в който 
се оказват уловени бежанците, дръзнали да 
преминават през региона. 

 

Етикет „Бежанец“ 

В ключовия правен документ, който очертава 
правата на насилствено разселените лица, 
Конвенцията за бежанците от 1951 г., бежанците 
се определят като хора, които са били принудени 
да напуснат страната си поради преследване, 
война или насилие (КБ, 1951). Конвенцията (2010) 
ясно дефинира, че „бежанец е човек, който 
поради обоснован страх от преследване поради 
раса, религия, националност, членство в 
определена социална група или политическо 
мнение, е извън страната, чиято националност е, 
и не е в състояние или поради такъв страх, не 
желае да се възползва от защитата на тази 
държава” (ВКБООН, 2010: 3). Въпреки това 
съществуват много митове около бежанците и те 
най-често се отнасят до мотивацията на 
пътуването, желаната дестинацията на усядане, 
условията на адаптация, в които бежанците 
живеят (и евентуално учат и работят) във 
временно приемащата страна, желанието им да 
се интегрират. 

Да се опитаме да надникнем отвъд онова, което 
най-често се свързва с бежанците. Бежанците не 
избират да се преместят, а вместо това са 
принудени да напуснат своите страни, за да 
защитят живота си и/или свободата си. Бежанците 
са подложени на различни стресови фактори както 
преди, така и след преселването си. Много 
бежанци са подложени на някаква форма на 
травма пряко или косвено. Бежанците от 
колективистичните култури често споделят травми 
на потисничество, дискриминация и изтезания 
чрез колективна идентичност (Karcher, Kuperminc, 

Portwood, Sipe и Taylor, 2006). Напускайки 
страната си, те са изправени пред неизбежния 
факт да попаднат в нова културна среда, в която 
една от основните опорни точки на оцеляване е 
идентичността. Изследвания сочат, че 
преминаващите потоци бежанци споделят обща 
религиозна идентичност (която често е в основата 
на страховете, свързани с бежанците). Чувството 
за самосъхранение провокира дълбинно 
скътаните у индивида душевност, стратегии за 
оцеляване, примесени със спомени, объркване, 
страх, самота, уязвимост, несигурност, често гняв, 
агресия или автоагресия. Това води индивида към 
групата като социално пространство, в която 
„вярата в еднаквостта и непрекъснатостта на 
някаква споделена представа за света“ (Erikson, 
1968: 18) се оказва социален контейнер, създаващ 
чувство на защита. Идентичността се дефинира 
като комбинация от социокултурни 
характеристики, които хората споделят или се 
предполага, че споделят с другите, и на тази 
основа една група може да се отличи от другите 
(Anderson, 1983). Отъждествяването и 
принадлежността към групата е спасителна за 
индивида и неговото оцеляване. И тъй като 
религията има своето място в социалния живот и 
се явява като регулатор на отношенията в 
общността, от социално-психологическа гледна 
точка, различните религиозни идентичности, 
обвързани с етническите и други социални 
идентификации, формират групови идентичности 
и могат да предизвикат по-интензивна 
междугрупова динамика. Установено е, че хората 
често уважават членовете на своята група 
значително повече от тези извън нея (Seul 1999: 
565), което донякъде поставя сериозни бариери 
между различаващи се общности. Предаността 
към “повелите на вярата” може да породи и 
насърчава възприемането й като посветеност, 
смисъл и принадлежност, но тя лесно може да 
доведе до непоносимост, фанатизъм и накрая – на 
основани на базата на идентичността конфликти 
(Николов, 2015). В този ред на мисли е допустимо 
да се приеме, че някои от бежанците биха били 
уязвими и по-податливи на крайни екстремистки 
внушения, свързани с опазването на 
идентичността, респективно на общността, 
особено на религиозна основа.  Известно е, че 
религиозната идентичност притежава двойствена 
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природа: тя  може да бъде както интегрираща, 
така и разединяваща сила във всяко общество; по 
този начин тя може не само да стимулира 
насилието, но и да допринесе за мира (Parekh, 
1999; Appleby, 2000). 

От друга страна, определянето на бежанците и 
мигрантите като „опасна“ група може да има 
реални последици за безопасността им, тъй като 
размиването на разграничаващата ги линия 
притъпява значението на правната защита, която 
страните се ангажират да предоставят на 
бежанците (Световен икономически форум, 2019).  

Заплаха ли са бежанците за  България и как да 
преодолеем тревогата си? 

До 2017 г. беше популярно в България с 
названието бежанец да се определя индивид/и, 
които са принудително разселени. По-късно това 
название се замени с имигрант и обобщаващото 
мигрант (Накова, 2017). Семантиката на 
заменянето на термина “бежанец” с “мигрант” 
поражда объркване и негативна нагласа. Подменя 
се вярната представа за природата на принудата, 
поради която хора напускат дома си, и това в 
много случаи е повод за негативни нагласи и 
затруднения при установяването им в дадена 
страна. 

Едно от последните проучвания на ВКБООН на 
обществените нагласи към бежанците у нас за 
2018 г. сочи, че по-голямата част от българите 
(92%) никога не са се срещали с бежанец. 
Представата, която те основно изграждат, е 
следствие от съдържанието по темата, което 
поднасят медии, социални мрежи и интернет. 
Изследванията на нагласите на българите към 
бежанските потоци от последните няколко години 
показват, че отношението към бежанците не е 
еднозначно. Наблюдава се по-голяма 
балансираност в нагласите в сравнение с 
проучванията, направени през 2016 г., поради 
намаляване на бежанските потоци през България 
и наличието на повече предоставена информация 
(социални медии и интернет). 

Почти половината от запитаните (близо 47% ) 
смятат, че ЕС не трябва да помага на бежанците, 
търсещи убежище на територията му. Сред 
посочените най-чести доводи в обществените 

нагласи спрямо бежанците са: страх от тероризъм; 
заплаха за националната сигурност; липса на 
средства, които България може да отдели за 
бежанците; заплаха за икономиката (вкл. и на ЕС); 
опасността от разпространение на ислямизъм в 
Европа; убеждението, че бежанците нямат място 
в Европа, а би трябвало да търсят убежище в най-
близката мирна държава в своя регион; 
бежанците са хора с друг манталитет, друга 
религия и голяма част от тях не биха могли да 
възприемат европейските ценности и модел на 
поведение, не биха могли да се интегрират в 
европейската общност. Като водещи се очертават  
основни проблеми като: разликата в културните и 
религиозни традиции, която поражда най-силните 
страхове, както и подозрението, че бежанците 
могат да извършат терористични нападения в 
страната (ВКБООН, 2018). 

Значителен е делът обаче на хората, които 
одобряват приемането и оказването на помощ на 
бежанци в Европа (около 28%), като половината от 
тях считат, че е проява на човечност да се помогне 
на бежанците, тъй като те са хора в беда, търсещи 
спасение от война: „живи хора, имат същите 
нужди и права като нас”; „трябва да си помагаме, 
ако сме хора”. 

Като цяло се споделя възгледът, че България и ЕС 
трябва да водят строга миграционна политика. В 
тази политика залягат и условията по интеграция 
на бежанците на територията на страните-членки 
на съюза (Кючуков, 2016). 

 

В съзвучие с тези възгледи е Новият план на ЕС за 
интеграция и приобщаване на граждани на трети 
страни, обявен през ноември 2020 г. и приет от 
Европейския съюз. Този документ е с особено 
значение, тъй като се използва най-вече за 
създаване на годишните програми за 
финансиране по Фонд „Убежище и миграция“. 
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Надеждата е, че същият механизъм, който се 
прилага, ще се използва и за следващия 
програмен период (2021-2027) и ще намери 
отражение в изграждането на националната 
рамка по линия на бежанците в България. 

 

Смяна в подхода: Убунту-философия и  
Майндфулнес 

Подходът към решаването на проблема за 
преодоляване на трудностите, свързани с 
бежанските потоци, би могъл да следва линията 
на моралния урок от известния антропологичен 
експеримент, дал началото на Убунту 
философията (бел. авт. - убунту на езика на зулу 
означава „ако ние сме добре и аз съм добре“, 
Минчева, 2015). 

Толерантността към различния от нас предполага 
информираност и разбиране. Едно добро 
познаване на проблематиката предполага 
разбирането, че бежанците са най-уязвимата 
група в сравнение с групата на имигрантите и с 
малцинствата във всяка страна (Berry, 1990). Те 
трябва да преодолеят, от една страна, негативния 
опит преди да напуснат своята страна на 
произход, а, от друга, е необходимо да се справят 
с разнообразен набор от проблеми, препятствия и 
непредвидими обстоятелства в приемащата ги 
страна. Изследвания сочат, че вторите оказват по-
силно влияние върху умственото им здраве и 
психично благополучие в сравнение с първите 
(Beiser, 1991; Liebkind, 1992). По правило в 
приемащата страна те заемат нисък социален 
статус и изпитват затруднения в поддържане на 
своята култура на произход. Това са и най-често 
посочваните от тях причини за преживяване на 
тревожност и стрес (Liebkind, 1992). 

Една от основните характеристики на 
имигрантите, бежанците, малцинствените групи е 
фактът, че по правило те са в подчинена позиция в 
обществото, която се поддържа от членовете на 
мнозинството и често са жертви на негативни 
стереотипи, предразсъдъци и дискриминация. 
Сред факторите, които допринасят за 
психологическите проблеми на техните членове и 
за възникване на конфликти при общуване с 
представители на мнозинството са относителната 
степен на социално приемане и изключване, 
което те преживяват. 

Следователно е необходимо да се изградят 
повече предпоставки и условия както за решаване 
на проблемите на бежанците, намиращи се в 
България, така и за подобряване на нагласите и 
отношението сред българското общество в две 
направления. Първото е в посока на изграждане 
на социално пространство, в което да се 
култивира интеркултурна комуникация: 
усъвършнестването на вече съществуващата 
актуална национална рамка по линия на 
оптимизиране на инструментариума за оценка на 
интеграцията; създаването на подобрени условия 
за легитимиране на пребиваващите по надлежен 
регламент; на изграждането и прилагането на  
интеграционен план за всички членове на 
семейство на местно равнище (кметство); 
съответно  финансиране за целева интеграция на 
тези хора и осъществяването на координирането 
на процесите на миграцията и актуализирането на 
съществуващото законодателство и прилагането 
на секторните политики (Законът за чужденците в 
Република България, 1999 г. с допълнения от 2021; 
Наредбата за условията и реда за сключване, 
изпълнение и прекратяване на споразумението за 
интеграция на чужденците с предоставено 
убежище или международна закрила, 2017; 
Национална стратегия в областта на миграцията, 
убежището и интеграцията“ 2015-2020). 

Друго важно направление е стимулирането на 
междукултурен диалог и работа в посока на 
увеличаване на информираността и осъзнатостта 
(майндфулнес) както сред приемащата общност, 
така и сред бежанците чрез провеждането на 
мероприятия и обучения на общинско и 
национално ниво. Това са установени практики в 
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много страни и резултатите от изследванията за 
ефективността им са окуражаващи. 

Променящото се съвременно българско общество 
става все по-разнообразно и условия като 
междукултурна комуникация и толерантност са 
все по-необходими за преодоляването на 
етноцентриските настроения в него. Развиването 
на качества като уважение към „различния”; 
осъзнаване както на собствената културна 
идентичност, така и възприемане на света през 
„културните очила” на другия;  установяване на 
приликите и различията между няколко културни 
перспективи; умения за изслушване и включване 
в автентичен интеркултурен диалог; осъзнаване 
на относителността на собствената културна 
гледна точка и други (Deardorff, 2011), би 
следвало да залегнат в образователните програми 
в страната като изграждане на широка обществена 
платформа за възпитанието на толерантност и 
уважение към други култури и традиции. 

Майндфулнес (бел. авт. често превеждана като 
осъзнатост или внимателност) в това отношение 
би изиграла огромна роля за развиването на 
подобни качества.  Тя се отнася до състрадателно 
и неосъждащо осъзнаване на всеки момент от 
преживяванията (Kabat-Zinn 1994). Майндфулнес-
базираните  интервенции (МБИ)  (Mindfulness-
based interventions, MBI)  включват задълбочено 
обучение по умения в контемплативни, 
релаксиращи упражнения и практики на 
майндфулнес, които се използват като централна 
основополагаща методология (Минчева, 2015). Те 
имат за цел да намалят реактивността и 
избягването на вътрешни преживявания 
(познания, емоции, физически усещания) и да 
насърчат откритостта и приемането на тези 
преживявания, като същевременно насърчават 
участието в значими и полезни действия и 
поведения (Crain et al, 2017). 

В подкрепа на прилагането на МБИ са и редица 
доказателства, че МБИ  увеличават когнитивния 
спектър и намаляват симптомите на стрес, 
тревожност и депресия (Khoury et al. 2014, 2015; 
Kuyken et al. 2016; Spijkerman et al. 2016); 
модифицират патологичните процеси, които 
поддържат разстройството на посттравматичния 
стрес (Минчева, 2019); улесняват развитието и 
саморегулацията, защото могат да намалят 

емоционалното възбуждане на въздействието 
(напр. безпокойство) и в същото време да 
култивират по-насочени когнитивни процеси 
(Zelazo, Lyons, 2012). Участието в обучение по 
майндфулнес включва промяна на начините на 
мислене, които пораждат подобрено 
емоционално благополучие и по-добро 
регулиране на нашето поведение (Mincheva, 
2017). 

Изследванията в посока на приложението на МБИ 
сред бежанците (Van Der Ghucht et al., 2019) 
показват добри резултати при преодоляването на 
затрудненията, породени от посттравматичния 
стрес.  Посочва се, че участниците могат да 
използват практика на осъзнатост (майндфулнес), 
както и да черпят от собствените убеждения на 
бежанеца относно изцелението и да насърчават 
бежанеца да включи своите собствени културни 
средства (Dubus and Davis, 2018). Най-често 
срещаните стратегии за справяне сред бежанците 
като използването на религията, самоизолацията 
и самоналагането на мълчание по отношение на 
травматичните преживявания от миналото не 
подпомагат междукултурния диалог, 
адаптирането и интегрирането им в нова културна 
обществена среда (Kevers et al. 2016; Carlson et al. 
2012; Derluyn et al. 2008; Hornor 2013). 

Майндфулнес (пълноосъзнатост) ни помага както 
в личен, така и в социален план да изградим едно 
по-справедливо и хармонично общество. 
Обучението в майндфулнес е добре да залегне в 
образователната система и така да спомогне за 
развитието на интеркултурна чувствителност и 
толерантност. Съществена роля в благоприятното 
оркестриране на междукултурния диалог, а с това 
и подобряването на психичното здраве и 
адаптация, както и стимулирането на 
проактивната дейност от страна на самите 
бежанци по линия на тяхното усядане и 
интегриране чрез създаване на подходящи 
условия и насърчаване на тяхното участие, се 
отрежда на НПО сектора. Но изграждането на 
толерантни, хармонични и сигурни общности е 
грижа на всеки един от нас. Все пак, всички ние 
сме гости на тази земя и по силата на нежелани и 
понякога доста мрачни събития сме изправени 
пред обстоятелства да разделяме време и 
пространство. Фокусът не бива да пада върху 
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онова, което ни отличава, а върху онова, което ни 
обединява: а именно необходимостта да се 
съхраним в условията на непредвидимост и 
непредсказуемост в днешното време, пример за 
което е разразилата се през последната година 
пандемия, както и потребността и желанието да 
живеем добре и в мир, да бъдем щастливи. 
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Резюме на български език 
 
 

Брой 2 на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2021 г. е изготвен в сътрудничество между 

Мулти култи колектив (МКК), Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Българския съвет за бежанци 

и мигранти (БСБМ)  по проект „Столица на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват 

академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, финансиран от Столична община по 

програма „Кризата като възможност“. Той е изцяло студентски брой и включва разработки на 

стажантите по програмата, които успешно завършиха дву- или тримесечен стаж в пет неправителствени 

организации в сферата на бежанската и миграционната проблематика (Български Червен кръст, Каритас 

София, Съвет на жените бежанки в България, Фондация за достъп до права и Център за правна помощ 

„Глас в България“). По време на стажа студентите имаха задача да направят малко проучване по 

провокирала техния интерес тема за академичния бюлетин. Така броят съдържа, например, тематична 

статия за предизвикателствата пред финансирането на неправителствените организации между 

проектите и дарителите, на базата на опита на Съвета на жените бежанки в България. Някои от статиите 

имат силен правен фокус и засягат теми като процедурата за издаване на виза D като преграда пред 

правото на личен и семеен живот, както и позицията на непридружените непълнолетни лица в 

контекста на събирането на семейства. Две статии са свързани с разбиране на ситуацията в страни на 

произход и разказват за Либия и Ивицата Газа. Откроява се и секция, която разглежда различни аспекти 

в сферата на интеграцията – представени са ролята на изучване на български език, изкуството като мост 

между културите и значението на нагласите на приемащото общество. Броят представя и проект на 

екип от млади изследователи от „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, 

климат“, които работят за овластяването на млади бежанци и мигранти. Броят завършва с интересна 

статия за изграждане на осъзнати и състрадателни общности.  
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Summary in English 
 

 
The second issue for 2021 of the academic bulletin “Refugees: Today and Tomorrow” was prepared in 

cooperation between Multi Kulti Collective (MKC), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

and Bulgarian Council for Refugees and Migrants (BCRM) under the project “Capital of Tolerance in an Era of 

Pandemic: Students Connect Academic Community and NGOs for Refugees and Migrants”, funded by Sofia 

Municipality within the programme “Crisis as an Opportunity”. It is an entirely student issue and includes 

articles of the interns participating in the project who have successfully completed a two- or three-month 

internship in five NGOs (Bulgarian Red Cross, Caritas Sofia, Council of Refugee Women in Bulgaria, Foundation 

for Access to Rights and Centre for Legal Aid “Voice in Bulgaria”). During the internship, the students had the 

task to do some research for the academic bulletin on a topic that provoked their interest. Thus, the issue 

contains a thematic article on the challenges that NGOs face regarding financing, in-between projects and 

donors, based on the case of the Council of Refugee Women in Bulgaria. Some of the articles have a strong 

legal focus and address topics such as the procedure for issuing a D visa as a barrier to the right to privacy and 

family life and the position of unaccompanied minors in the context of family reunification. Two articles offer 

an understanding of the situation in countries of origin such as Libya and the Gaza Strip. There is also a section 

that examines various aspects in the field of integration like the role of learning Bulgarian language, involving 

refugees in art projects and the attitudes of the host society in the process of integration. The issue also 

presents a project by a team of young researchers from “Policy and Citizens Observatory: migration, 

digitalisation, climate”, who work to empower young refugees and migrants. The issue ends with an 

interesting article on building conscious and compassionate communities. 
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