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Уводна статия 
 

 

Здравейте, читатели, колеги, приятели, 

Радваме се да ви представим втори брой на 

академичния бюлетин за 2022 г., който 

осъществихме в рамките на проект „Студенти 

подкрепят социалното включване на бежанци в 

София“. Той се реализира от Мулти култи колектив 

в партньорство с Асоциация за развитие на София, 

Български Червен кръст, Център за правна помощ 

,,Глас в България”, ВКБООН, Български съвет за 

бежанци и мигранти и Академичния съвет по 

въпросите на бежанците. Финансира се от 

Столична община по програма „Социални 

иновации“. В рамките на проекта бе осъществен 

студентски стаж, който даде възможност на 

студенти от Софийския университет, Нов 

български университет и Университета за 

национално и световно стопанство да работят на 

терен в продължение на два месеца като част от 

екипите на три организации в София – Бюрото за 

информация и услуги за чуждестранни граждани, 

зад което стоят БЧК и Асоциация за развитие на 

София, Мулти култи колектив и Център за правна 

помощ „Глас в България“. 

Специалното на този брой е, че той е посветен на 

социалната работа с бежанци и мигранти и че за 

първи път бюлетинът има гост-редактори, едни от 

най-добрите преподаватели и изследователи в 

областта, на които сме изключително благодарни 

за участието като ментори на стажантите, 

редактори на техните статии и автори на свои – 

проф. дпн. Сийка Чавдарова-Костова, доц. д-р Мая 

Чолакова и гл. ас. д-р Даниела Рачева. Първата 

секция на броя е с техни текстове, като са 

засегнати важни аспекта от подготовката на 

студенти в областта на социалната работа с 

бежанци; влиянието на новата бежанска вълна от 

Украйна върху системата за прием и социална 

адаптация на разселени лица в България, както и 

етичния кодекс на служителите, които 

предоставят социални услуги. Тези статии биха 

били наистина полезни не само на студентите по 

социална работа, но и на служителите 

специалисти. 

Студентската секция започва с един иновативен 

труд, посветен на ислямското социално 

финансиране в интеграцията на бежанци, като е 

направен преглед и синтез от нормативната рамка 

и практика с примери от целия свят, както и 

възможното й приложение в България. Друга 

разработка на студентка в стажантската програма 

е тази за превода и ролята му при предоставяне на 

социални услуги. Достъпът до социална подкрепа 

на непридружените непълнолетни деца и до 

здравни услуги са още два важни аспекта в 

социалната работа, на които са посветени две 

разработки на студентки от магистърската 

програма в Софийския университет „Социална 

работа с бежанци и мигранти“.  

Третата секция в броя включва интервю с 

председателката на Държавната агенция за 

бежанците при Министерски съвет, г-жа Мариана 

Тошева, която поканихме (и на която благодарим 

за отклика) поради многогодишната й практика 

като социален работник и ръководител на 

Бежанско-мигрантската служба на БЧК, но и като 

докторант в Софийския университет точно по 

тема, свързана със социалните аспекти на 

работата с бежанци при управляване на кризи. 

Други два важни доклада в тази секция са 

задълбоченото представяне на резултатите от 

международното проучване НИЕМ, които дават 

сравнителни данни и яснота за прогреса на 

България спрямо още 13 държави от ЕС в 

интеграцията на бежанците, сравнен чрез 

индикатори в 12 направления, включително 

жилищно настаняване, заетост, здравеопазване, 

образование, изграждане на мостове с 

приемащото общество и др. Много интересна е и 

темата за финансирането на неправителствения 

сектор с фокус върху случващото се около 

ситуацията с бежанците от Украйна. Не на 

последно място по важност във фокус са децата 
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бежанци като творци, като обръщаме внимание 

на една красива изложба, която се проведе в края 

на юни и началото на юли 2022 г. в Гьоте институт 

на базата на работилници, които са проведени с 

децата предишните няколко месеца. Ако не сте 

успели да я видите, може да се докоснете до нея 

през няколкото кадъра, които представяме в броя. 

Желаем ви приятно четене! 

Редакционната колегия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка: Яна Додникова, ВКБООН 
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Статистика за периода януари – септември 2022 
 
 

Потърсили и получили международна закрила  

 

Лица, настанени в центровете на ДАБ 

 

 

 

Статистически данни за лицата, потърсили международна закрила 
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Статистически данни за лицата, получили международна закрила 

 
 

 

Статистически данни за непридружените непълнолетни лица, потърсили закрила през 2021г. 

  

 

 

Подробна статистическа информация можете да намерите онлайн в 
системата НАВИГАТОР. 
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Статистика за лицата, бягащи от войната в Украйна към 18.10.2022г. 

832 284 

влезли в България 

55 158 

останали в България 

141 443 

регистрирани за 
временна закрила 

16 638 

настанени 

Влезли и напуснали България 

 

Пристигнали в България – по седмици от годината 

 

Останали в България 

 

Повече информация е налична на Портала за оперативни данни на ВКБООН. 

 

 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
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Основни изисквания към подготовката на студенти в областта на 

социалната работа с бежанци 
проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика 
 

 

Сийка Чавдарова-Костова е 

магистър по педагогика и 

доктор, Факултет по 

педагогика. Магистър по 

философия, Философски 

факултет, СУ ,,Св. Климент 

Охридски". Преподавател по 

задължителни дисциплини 

като ,,Педагогика”, ,,Теория на възпитанието”, 

,,Приобщаващо образование”, ,,Семейна 

педагогика”, ,,Основи на социалната работа с 

бежанци и мигранти” във Факултета по 

педагогика, Философски факултет, Богословски 

факултет, Факултет по класически и нови 

филологии, СУ ,,Св. Климент Охридски", както и 

по избираеми дисциплини - ,,Интеркултурно 

възпитание”, ,,Интеркултурно образование”, 

,,Приобщаващо образование - управленски 

аспекти”, ,,Възпитателни интервенции в 

клиничната социална работа”, ,,Закрила и 

грижа за децата бежанци” и др. в няколко 

бакалавърски и магистърски програми.  

Ръководител на катедра ,,Теория на 

възпитанието", Факултет по педагогика, СУ 

,,Св. Климент Охридски". Ръководител на 

магистърска програма ,,Социална работа с 

бежанци и мигранти", Факултет по педагогика, 

СУ ,,Св. Климент Охридски". Председател на 

Постоянната комисия по педагогически науки и 

социални дейности към Националната агенция 

за оценяване и акредитация. Има 7 

самостоятелни монографии, 1 самостоятелен 

и няколко съавторство университетски 

учебници,  15 студии, над 50 статии в 

периодични издания и над 105 статии в сборници 

по теми, свързани с педагогическа и социална 

работа в мултикултурна среда, социална 

работа с бежанци, приобщаващо образование, 

теория на възпитанието, подготовка на 

учители, взаимодействия в семейна среда, 

прилагане на компетентностния подход в 

педагогическа среда и др. Лектор е в 

чуждестранни университети в Австрия, 

Испания, Полша, Чехия, Литва, Япония, 

Казахстан. Ръководител на проекти в областта 

на социално включване и приобщаващо 

образование на бежанци и мигранти, училищни 

и извънучилищни педагогически дейности с деца 

бежанци, педагогически проблеми на 

интегрирането на деца от етнически 

малцинства и подготовка на учители в тази 

област, прилагане на компетентностния 

подход в педагогическа среда, възпитателна 

работа в училищна среда. Член на редица 

медждународни и национални проекти в 

областта на образователната интеграция на 

деца от етнически малцинства, 

педагогическата подготовка за работа в 

мултикултурна среда, компетентностен и 

общностен подход, електронно обучение и др. 

Участие в повече от 140 конференции, форуми, 

кръгли маси и др. в България, Франция, Белгия, 

Испания, Норвегия, Германия, Австрия, Полша, 

Чехия, Гърция, Кипър, Словения, Босна и 

Херцеговина, Черна гора, Хърватия, Естония, 

Русия, Румъния, Турция, Албания, Азербайджан, 

Казахстан, с доклади и съобщения по проблеми 

на педагогическата и социалната работа с 

малцинства и бежанци, обучение на учители, 

качество на висшето образование, теория на 

възпитанието, интеркултурно възпитание и 

образование, образование по правата на човека, 

приобщаващо образование и др. 

От 90-те години на ХХ век в Европа постепенно се 

натрупва актуален опит с бежански потоци, 

идващи от територии на самия континент и от 

други континенти. Този опит има както 

практически измерения, така и теоретични 

отражения. Въпреки напредъка през последните 

години, все още са факт редица проблеми, 
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свързани с оптималната интеграция на бежанците 

в различни европейски страни, на които 

естествено се търсят адекватни и ефективни 

решения. Пълноценното им реализиране е пряко 

детерминирано от качеството на осъществяваната 

социална работа с бежанци – деца и възрастни. 

Това препраща пряко към основни изисквания в 

университетската подготовка на социални 

работници, работещи с търсещи закрила и 

бежанци.  

По думите на Р. Хюгман, професор по социална 

работа в Университета на Нов Южен Уелс, 

Австралия, „ясно е, че социалната работа като 

професия има много какво да предложи като 

услуги за бежанци” (Working with Refugees, 2004: 

с.3). Тук би трябвало да се обърне внимание на 

израза „като професия”. На практика, социална 

работа се извършва от различни по възраст, 

образование, професионална квалификация и 

реализация хора, които обаче не са непременно 

преминали през университетско образование по 

социална работа, независимо от образователната 

степен и свързаната с нея продължителност на 

обучението. В редица случаи става дума за хора, 

посветили се на доброволческа дейност и искрено 

желаещи да бъдат в помощ на нуждаещите се, 

независимо дали става дума за търсещи закрила 

или вече получили статут. Когато обаче става дума 

за професионална позиция на социален работник 

в една или друга институция, където се изисква и 

висше образование в областта на социалната 

работа, тогава вниманието би трябвало да е 

насочено към професионалната подготовка на 

съответните специалисти, която да отговаря както 

на високи академични критерии, така и на 

потребностите на практиката.  

 

В специализираната литература се отбелязват 

някои основни изисквания към социалния 

работник, работещ с бежанци и мигранти:  

▪Професионална информираност, която включва 

„осъзнаване на широкия политически и социален 

контекст”; 

▪Етичност, предполагаща „изграждане на 

емпатични взаимоотношения и работа с бежанци 

и мигранти по етичен, уважителен, центриран 

върху клиентите и фокусиран върху силите начин”; 

▪Съобразяване със социокултурната различност, 

реализирането на което изисква осигуряване на 

услуги при отчитане на културните особености на 

бежанците, като се съдейства за тяхното социално 

включване и като индивиди, и като семейства в 

приемащото общество (Scope of Social Work 

Practice with Refugees and Asylum Seekers, 2016: 

с.6-7). 

Тези изисквания са пряко свързани с основните 

функции на социалната работа с бежанци:  

▪Диагностична функция. Тази функция може да се 

реализира върху основата на различни 

методологии и използването на разнообразие от 

методи. Чрез нея може да се направи „обхватен и 

холистичен анализ на обстоятелствата, свързани с 

клиента”. Резултати от оценяването могат да 

бъдат както „целенасочени и кратки анализи, 

насочени спрямо специфични нужди”, така и 

такива, характеризиращи се с холистичност, 

оценяване на рискове и възможности за 

напрежение, потребности, силни страни. Особено 

важно е психологическото оценяване, насочващо 

„към особените психосоциални нужди на 

търсещите закрила, за които е типично да 

изпитват дълги периоди на несигурност”, както и 

осигуряване на съобразено със социокултурната 

принадлежност консултиране, „сензитивно към 

преживяване на загуба, тъга, изтезание, травма, 

превенция на самоубийство”. Освен прилагането 

на индивидуалния подход се подчертава  

значимостта на оценяването и от гледна точка на 

общностния подход. 
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▪Медиаторска функция. В нейните рамки 

осъществяващите я субекти се явяват в качеството 

на посредници между бежанци и субекти и услуги, 

които могат да съдействат за решаването на даден 

проблем. Посредством тази функция се 

осъществява съдействие за насочване на 

бежанците към съответни пътища, чрез които „се 

осигуряват връзки с услуги, достъп и 

справедливост”. Чрез социална работа може да се 

окаже „съдействане за сътрудничеството с 

широко разнообразие от агенции, ангажирани с 

подпомагане на бежанците и търсещите закрила”, 

напр. държавни структури в областта на 

миграцията и др. В рамките на тази функция се 

включва и съдействието за „свързване на 

индивиди и семейства в общностни мрежи”, като 

се изхожда от „значимостта на семейството” и 

свързването с „подкрепящи мрежи, които вече 

съществуват” чрез използване на „силите на 

индивидите, семействата и общностите”.  

▪Фасилитаторска функция. Чрез социалната 

работа с бежанци се оказва подпомагане, 

съдействие, улесняване на „координирането и 

сътрудничеството” с различни социални системи, 

напр. системата за здравеопазване. Целта е 

„осигуряване на добри резултати и подпомагане 

на клиентите” – индивиди, семейства, които са 

насочвани към използване на възможностите на 

наличните социални услуги на територията на 

приемащата страна.  

▪Осигуряване на специализирана подкрепа на 

отделни групи бежанци, напр. чрез услуги за деца, 

младежи, жени и др.; 

▪Планиране и организиране на дейности с 

търсещи закрила и бежанци. Това могат да бъдат 

както дейности с индивиди, така и с групи и с 

общности. В редица случаи такива дейности могат 

да имат комплексен и сложен характер. От 

социалната работа се очаква да се ангажира със 

защита, подкрепа, поддържане на търсещите 

закрила и бежанците. „Социалните работници 

допринасят на организационно ниво” чрез 

„съдействане за безопасността и правата на 

бежанците и търсещите закрила”. 

▪Координираща функция. Изразява се в „работа с 

групи, организации и общности в отговор на 

споделени цели”  (Scope of Social Work Practice 

with Refugees and Asylum Seekers, 2016: с.5-7). 

 

В съвременната професионална социална работа 

на преден план се извежда осъществяването на 

дейности, които водят до „увеличаване до 

възможно най-голямата степен на благополучието 

на индивидите и обществото”. Това важи в пълна 

степен за работата с бежанци и мигранти, по пътя 

на интегрирането им в държавите, в които са 

пристигнали. Неговата успешност в голяма степен 

зависи от грижата за „индивидуалното и 

социалното благополучие“, „подкрепяно от 

социално включващи общности, които наблягат 

върху принципите на социалната справедливост и 

уважението на човешкото достойнство и 

човешките права, в т.ч. правото да бъдеш част от 

семейство, което проявява загриженост и 

разбиране”. Професионалната социална работа е 

призвана да осигури качество на тези процеси, 

което естествено поставя въпроса за знанията, 

които социалните работници би трябвало да 

овладеят.  

Като основни източници в тази насока са 

отбелязвани „знания от практиката на социалната 

работа, социалните науки, хуманитарните науки и 

знание за културата”, които са основа за 

посочената професионална информираност. 

Очакванията са, на базата на тези знания 

социалните работници да могат да „поставят 

фокус върху пресечната точка между индивида, 

семействата и средата“, като „признават 

влиянията на социалните, икономическите, 
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политическите, духовните и културните фактори 

върху здравето и благополучието на индивидите и 

общностите”. Крайната цел е социалните 

работници да прилагат наученото за 

„подпомагането и подобряването на човешкото 

благополучие и идентифициране и насочване към 

каквито и да са външни проблеми, които могат да 

окажат влияние върху благополучието, такива 

като неравенството, несправедливостта и 

дискриминацията”.  

 

Всичко това естествено предпоставя добрата 

подготвеност на социалните работници в областта 

на бежанското право и като цяло на „рамката на 

човешките права“. На тази основа социалните 

работници в по-голяма степен ще бъдат 

подготвени да „отговарят на комплексните нужди 

на бежанците и търсещите закрила с разбиране на 

широкия контекст на семейните 

взаимоотношения и социалните институции“, като 

ефективно ориентират възрастните и децата към 

разнообразието от социални услуги, които могат 

да бъдат предоставени на бежанци и търсещи 

закрила в рамките на професионалната социална 

работа. Вероятно има какво още да се желае в 

тази насока, щом в специализираната литература 

се отбелязва, че „социалните работници, 

политиците, ръководителите и учените могат да 

използват този обхват на практиката, за да назоват 

и популяризират ролята на професионалните 

социални работници в тази област” (Scope of Social 

Work Practice with Refugees and Asylum Seekers, 

2016: с.3). 

Като илюстрация на възможност за структуриране 

на знания за професионални социални работници, 

подготвящи се за работа с бежанци и мигранти, 

може да бъде посочена структурата от учебни 

предмети в магистърската програма „Социална 

работа с бежанци и мигранти“, Факултет по 

педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, 

реализирана с подкрепата на Представителството 

на Върховния комисариат за бежанците към ООН 

в България. Като задължителни предмети, които 

въвеждат в проблематиката, са определени 

„Основи на социалната работа с бежанци и 

мигранти“, „Бежанско право“ и „Интервюиране на 

бежанци“. Блокът от избираеми дисциплини 

позволява на студентите сами да структурират 

изучаваното от тях на базата на своите интереси. 

Сред тези дисциплини са такива като 

„Интеграционни политики“, „Закрила и грижа за 

децата бежанци“, „Социална работа в група и 

групова терапия с бежанци и мигранти“, 

„Социална работа с непридружени малолетни и 

непълнолетни бежанци и мигранти“, „Управление 

на качеството в институции за социална работа с 

бежанци и мигранти“ и др. Предвиден е и набор 

от задължителни практикуми в държавни 

структури, неправителствени организации, 

организации на бежанци. 

Основни акценти в учебното съдържание на 

магистърската програма са аспекти на социалната 

работа в областта на социалната и културната 

ориентация, образованието, жилищното 

настаняване, здравната помощ, психосоциалната 

подкрепа и др. Предвидено е усвояването на: 

▪„знания за спецификата на социалната работа с 

конкретни групи бежанци и мигранти като 

клиенти на социални услуги – деца и възрастни, 

със заболявания, с увреждания, със специални 

образователни потребности; 

▪знания за институциите, ангажирани със 

социална закрила, социално подпомагане, 

социална интеграция на бежанци и мигранти; 
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▪знания за подходи и методи на социална работа 

с бежанци и мигранти; 

▪умения за водене на интервю; изработване на 

оценка на интеграционните потребности и 

интеграционен план; 

▪знания и умения за предоставяне на подкрепа 

чрез работа в група и др.“. 

 

Целта е да бъдат подготвени 

„висококвалифицирани специалисти в различните 

сфери на социалната работа с бежанци и мигранти 

чрез: 

▪Получаване на специализирана теоретична 

подготовка в областта на социалната работа с 

бежанци и мигранти в различните ѝ измерения и 

институционални форми; 

▪Формиране на умения и нагласи за работа с 

различни категории клиенти на социалната работа 

с бежанци и мигранти;  

▪Осигуряване на методическа подготовка за 

изпълнение на основните помагащи дейности в 

практиката;  

▪Формиране на знания и умения за 

осъществяване на дейности, насочени към 

оптимална социална интеграция на бежанците и 

мигрантите.“ (Магистърска програма „Социална 

работа с бежанци и мигранти“). 

Посочените характеристики на обучението на 

социални работници в областта на работата с 

бежанци и мигранти илюстрира съвременни 

тенденции, очертаващи основни подходи в тази 

област: 

▪Съблюдаване на правата на човека – основен, 

доминиращ подход не само от страна на 

правозащитните организации. Независимо дали 

става дума за търсещ или получил международна 

закрила, спазването на човешките права е в 

основата на всяка дейност в контекста на 

социалната работа.  

Интерес представлява фактът, че има случаи, при 

които според социални работници има разлика 

между спазването на правата на търсещите 

закрила и бежанците. В Австралия например 

социалните работници смятат, че има 

съблюдаване на човешките права спрямо хората с 

бежански статут, за разлика от ситуацията на 

търсещите закрила. Първите „имат по-голям 

достъп до услуги и финансова подкрепа”, в 

сравнение с вторите, особено тези, които са 

„незаконно пристигнали по море” чрез лодки. 

Практическата социална работа с бежанци „е 

насочена към фокусиране върху сфери на „второто 

поколение” права (образование, здраве и др.)”, 

като „социалният работник работи за 

подобряване на ситуациите на клиентите и 

достъпа до права”, при което „бежанците са 

признати като принадлежащи към общността 

поради техния бежански статус”. За разлика от 

това, „работата с търсещи закрила е доста 

различна” и изправена пред сериозни 

предизвикателства, независимо че и едните, и 

другите са възприемани като намиращи се в 

„изключително уязвимо състояние”. Затова се 

препоръчва съблюдаване на „основната ценност в 

социалната работа „уважение на хората”, 

намираща израз в Етичния кодекс на Асоциацията 

на австралийските социални работници чрез: 

„уважаване на присъщото достойнство, значимост 

и автономия на всеки човек”, „уважаване на 

индивидуалните и груповите права”, „признаване 

и уважаване на груповата идентичност, 

взаимозависимостта, взаимодействието и 

колективните нужди”  (Scope of Social Work 

Practice with Refugees and Asylum Seekers, 2016: 

с.4).  
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▪Културосъобразност – подход, отчитащ 

културните специфики в индивидуален и 

общностен контекст. 

Като пример могат да бъдат посочени 

Практическите стандарти (2013 г.) на 

Австралийската асоциация на социалните 

работници, в които се отбелязва, че „социалните 

работници имат адекватно разбиране и познание 

за културното разнообразие, за да работят по 

приобщаващ начин, отговорен спрямо културата“. 

Колкото по-голямо е културното разнообразие, 

представено в различни социални групи, толкова 

в по-голяма степен се усложнява „отговорът на 

социалната работа” (Scope of Social Work Practice 

with Refugees and Asylum Seekers, 2016: с.5). 

▪Холистичен подход – той предполага отчитане на 

съвкупността от разнообразни потребности, 

изпитвани от търсещите или получилите 

международна закрила.  

Според този подход например, еднакво важни в 

съответен момент могат да бъдат както 

потребности, свързани с установяване, 

настаняване в жилищни условия, така и 

потребности, свързани с психичното и 

физическото здраве. Ако първата група 

потребности не са удовлетворени, тогава ще бъде 

затруднено удовлетворяването и на останалите. 

Тъй като при работата с бежанци често се налага 

едновременно да се работи в няколко области, 

„развиването на партньорства с други 

организации” се разглежда като предпоставка за 

изграждане на „координиран отговор на комплекс 

от потребности”. (Working with Refugees, 2004: 

с.17). 

Посоченото дотук очертава основни изисквания 

към подготовката на студенти в областта на 

социалната работа с бежанци. Тези изисквания би 

трябвало да бъдат отчитани при разработването 

на съответни академични програми с такава 

насоченост, независимо от образователната 

степен, както и при разработването на учебни 

програми, чието съдържание включва аспекти на 

социалната работа с бежанци. 
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социалната и социално-педагогическата 

работа. Автор е на три монографии, един 

учебник, множество статии в международни и 

национални научни издания и доклади в научни 

форуми. Съавтор е в две колективни 

монографии. Стипендиант на Българо-

Американската комисия за образователен 

обмен Фулбрайт за 2018/2019 г. От 2018 г. е член 

на Академичния съвет по въпросите на 

бежанците към ВКБООН, а от август тази 

година е част от редакционната колегия на The 

Asian Research Journal of Arts and Social Sciences.  

Твърди се, че освен като опасност, всяка криза 

може да бъде осмислена и като възможност. Не 

зная до каква степен тази интерпретация помага 

на бягащите от военните действия в Украйна, но 

колкото и парадоксално да звучи, настоящата 

криза съдържа поне две възможности за нас като 

приемащо общество. Първата е категоричната 

възможност, която не бива да пропускаме, да 

разширим често ограничената си от лични 

пристрастия перспектива към ситуацията на 

бежанеца и търсещия закрила и да я провидим от 

един друг ъгъл - този на допускането, че всеки, 

буквално всеки, може да се озове в подобна 

ситуация и човешкото е онова, което първо трябва 

да извикаме (и да поддържаме) у себе си, ако все 

още не сме го загубили - и като индивиди, и като 

общество.  

Второто е шансът да преосмислим собствените си 

не само хуманни, но и професионални ориентири 

и ресурси (или дефицити) за оказване на 

навременна и адекватна помощ и подкрепа. 

Текущата бежанска криза, определяна като 

безпрецедентна по мащабите си за Европа в 21-ви 

век, настоятелно повдига и въпроса за естеството 

и качеството на подготовката на специалистите в 

помагащия сектор за справяне в подобни 

ситуации.   

 

Прегледът на достъпната учебна документация 

прави възможно да се установи, че понастоящем 

във всеки български университет, в който има 

обучение в направление 3.4. Социални дейности, 

е налице поне един учебен курс в бакалавърската 

степен, който носи наименованието ,,Социална 

работа с бежанци и мигранти”, с леки 

разновидности - само бежанци, бежанци и 

мигранти, емигранти. Съдържанието на тези 

курсове трудно може да бъде анализирано в 

подробности, тъй като липсват публично 

оповестени анотации на дисциплините. В онези, 

които са налични, прави впечатление, че 

курсовете обхващат теми, свързани с 

международните и националните регулации по 

въпросите на бежанците и мигрантите, 

институционалните и административните рамки, 
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групите бежанци със специални нужди и 

спецификата на социалната работа с тях, 

политики, проекти и програми, насочени към 

социалната интеграция на бежански и мигрантски 

общности и пр. Акцент е поставен върху 

социалната закрила на непридружените деца-

бежанци като особено уязвима група, както и 

върху особеностите при интервюирането, 

консултирането, кризисната интервенция и пр. В 

масовия случай дисциплината е избираема, но 

избираеми са и голяма част от специализиращите 

дисциплини, което поставя под въпрос 

приоритизирането на първата.  

 

Обобщение върху съществуващата практика е 

невъзможно без задълбочен анализ, но в случая 

това не е и целта. Тук ще спомена само своето 

разбиране за мястото на бежанската 

проблематика в обучението и подготовката на 

специалисти за сферата на социалните дейности. 

То е разгърнато в перспективата на идеята за 

мястото на интеркултурната проблематика в 

подготовката на помагащи специалисти като една 

по-всеобхватна рамка или (всепроникваща) 

ориентация на обучението и практиката. 

Паралелно с изучаването на отделни ,,нарочни” 

дисциплини, това предполага интегриране на 

теми, свързани с културното многообразие, в 

повече на брой дисциплини, предлагани още на 

ниво бакалавър. В тази посока моята позиция е, 

че, наред с дисциплините, които адресират пряко 

бежанската проблематика, тя може да бъде 

вмъкната - като тема, модул или като 

,,хоризонтален” приоритет - в множество 

задължителни и избираеми дисциплини, 

оформящи професионалните компетентности на 

помагащия специалист. Така например, в 

дисциплина, посветена на социалната работа с 

деца и семейства, биха могли да се застъпят теми, 

свързани със спецификата на работата с 

непридружени деца и бежански семейства; в 

курсовете по социална работа с възрастни и стари 

хора и хора с увреждания би било подходящо да 

се интегрират теми, свързани със спецификата на 

работа с уязвимите възрастни и бежанци с 

увреждания, и т.н.  

Какви са основанията за подобна идея? 

Процесите на миграция, както доброволна, така и 

принудителна, са изключително динамични. 

България, както стана очевидно през 2022 г., не е 

встрани от тези процеси и бежанците не са само 

,,екзотика”, която привнася културен колорит и 

социално-икономически предизвикателства. 

Бежанската общност е все по-хетерогенна и 

изисква все по-гъвкави и информирани подходи 

към адекватен отговор на потребностите на тази 

разнородна и увеличаваща се група от хора. Все 

по-вероятни са и шансовете за професионална 

,,среща” между социалните работници и 

търсещите и получили закрила във все повече 

географски локации по повод на разнообразни по 

вид и степен на комплицираност проблеми. Един 

единствен лекционен курс, колкото и богат по 

съдържание да е той, може да даде ориентация, 

но не може да обхване нито динамиката, нито 

многообразието, още по-малко сложността на 

възможните ситуации, обусловена от уникалното 

пресичане между различни уязвими статуси (като 

например да бъдеш едновременно самотен 

родител и човек с увреждане). Включването на 

теми, свързани с бежанската проблематика, в 

лекционни курсове извън специално 

предназначените за това, би повишило както 

чувствителността и осведомеността, така и 

ефективността при справяне с различни ситуации. 

От друга страна, така обучаващите се биха имали 

поне базови познания за разбиране и прилагане 
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на определени форми и методи за работа с 

бежанци и мигранти, дори и ако не са избрали 

конкретния курс.  

 

Още едно основание се съдържа и в спонтанната 

реакция на мои студенти, които на фона на 

разразилата се криза в първите месеци на 2022 г. 

изразиха съжаление (в неформален разговор), че 

не са изучавали дисциплината ,,Социална работа с 

бежанци и мигранти”, част от избираемите 

дисциплини в последния учебен семестър на 

четвърти курс в специалност ,,Социални 

дейности” в ЮЗУ ,,Н. Рилски”. Друг е въпросът, че 

темите или отпратките, свързани с бежанците и 

търсещите закрила, дискутирани в рамките на 

други лекционни курсове, обикновено (поне до 

скоро) не предизвикваха ,,страст” и се 

възприемаха като нещо, което е задължително да 

знаем, но за което е по-щадящо да не мислим и 

което е по-вероятно да не ни засегне лично или 

професионално. Настоящата криза очевидно 

съдържа потенциал да промени и мотивацията за 

задълбочаване в тези въпроси. Впрочем, не 

разглеждам тази реакция като изолирана от 

реакцията на съпричастност към положението на 

хилядите търсещи закрила от войната в Украйна, 

но я тълкувам и като потвърждение на 

споделената по-горе идея.  

Ще дам пример за това как се реализира тази 

визия досега в рамките на обучението в 

бакалавърската и магистърските програми в 

професионално направление 3.4. Социални 

дейности в ЮЗУ ,,Неофит Рилски”. Сред целите на 

лекционния курс ,,Социална работа в бежанци и 

мигранти”, въведен преди две години в учебния 

план на бакалавърската степен, е студентите да 

усвоят знания и да формират умения за критичен 

анализ на съвременната бежанска ситуация и за 

разпознаване и анализиране проблемите на 

бежанците и търсещите закрила като хора в 

социален риск, както и да овладеят основни 

методи и форми за социална работа с уязвими 

групи бежанци. Фокусът е поставен върху 

динамиката на процесите и съществуващите 

практики в тази област и цели да формира 

познание чрез критична рефлексия и 

саморефлексия. Тематиката на курса обхваща 

акценти, сред които: бежанци и идентичност, 

съвременна бежанска ситуация в България, 

понятие за бежанци и мигранти в контекста на 

международно-правните и националните 

документи, институционална и нормативна рамка 

и приобщаващи политики за интеграция на 

бежанци и мигранти, а така също и етични аспекти 

на работата с бежанци и мигранти, уязвими групи 

бежанци и основни измерения на социалната 

работа с конкретни групи хора със специални 

нужди, общи аспекти на работата по случай и 

възможни приложения на социална работа в 

група с бежанци и мигранти, специфика на 

работата с непридружени малолетни и 

непълнолетни бежанци, координация и 

мултидисциплинарен подход в работата с 

бежанци и мигранти, ролята на Върховния 

комисариат на ООН за бежанците в България, 

както и на активни местни неправителствени 

организации. Професионалните нагласи и умения 

на социалния работник като субект в работата с 

бежанци и мигранти също са предмет на 

обсъждане. Курсът е в рамките на 45 часа, от които 

30 лекции и 15 практически упражнения, 

предвиждащи презентации, работа по казуси, 

рефлексивни доклади, дискусия на текстове и 

видеоматериали, анализ на медийната реторика 

по отношение на бежанците, в това число в 

социалните мрежи и пр. До този момент обаче 

дисциплината не е била избирана от студентите за 

сметка на друга дисциплина от същия цикъл. 
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Паралелно учебно съдържание, засягащо 

бежанската проблематика, е застъпено и в други 

лекционни курсове, като например ,,Технология 

на социалната работа с деца” (понастоящем 

,,Социална работа с деца”), ,,Социална работа с 

етнокултурни общности”, ,,Антипотискаща 

социална работа”. Що се отнася до магистърските 

програми в професионалното направление, 

дисциплината ,,Социална интеграция на 

етнокултурни общности” е приоритизирана, 

включена е като задължителна и поставя акцент 

както върху традиционните етнокултурни 

малцинствени общности, така и върху 

имигрантските общности на територията на 

България, в това число и бежанците.  

В обобщение, идеята за включване по подходящ 

начин и в подходящи курсове на теми, свързани с 

бежанската проблематика, ми се струва все по-

релевантна и може поне отчасти да отговори на 

нарасналите потребности от адекватна 

професионална реакция на многобройните 

проблеми на бежанците и на най-уязвимите сред 

тях, особено ако избираемият курс е бил 

подценен. Твърде възможно е подобна идея да е 

реализирана по съответен начин в обучението на 

специалисти за сферата на социалните дейности в 

други учебни заведения.  

В заключение, независимо от всички 

предизвикателства, които настоящата бежанска 

ситуация изведе на преден план, тя може да се 

осмисли и като катализатор на промени в 

мотивацията, от една страна, и от друга, в 

разбирането на необходимостта да разширим и 

задълбочим познанията си, за да умеем да 

реагираме адекватно и ефективно на тези 

предизвикателства, особено що се отнася до 

обучението и практиката на специалистите за 

сферата на помагането. 
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Същност и значение на етичния кодекс на служителите, 

осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги 
Гл. ас. д-р Даниела Рачева, СУ ,,Св. Климент Охридски“ 

 

Даниела Рачева е главен 

асистент във Факултета по 

педагогика на СУ ,,Св. Климент 

Охридски“. Завършила е 

Музикалното училище в гр. 

Плевен през 1993 г. и 

продължава образованието си 

в ЮЗУ ,,Н. Рилски“, гр. 

Благоевград, където се дипломира като бакалавър 

по музикална педагогика през 1998 г. През 2007 

защитава магистърска теза по Образователен 

мениджмънт в СУ ,,Св. Климент Охридски“, а през 

2009 завършва и  магистърска програма по 

Специална педагогика във ФНОИ на СУ ,,Св. 

Климент Охридски“. От 2009 г. работи докторска 

дисертация в направление Теория на 

възпитанието и дидактика, с научен ръководител 

проф. дпн. Сийка Чавдарова-Костова, която 

успешно защитава през 2015 г. Като главен 

асистент във Факултета по педагогика тя работи и 

за популяризиране на проблемите на бежанците 

сред младите хора в университетска среда. От 

2022 г. е член на Академичния съвет към ВКБООН 

в България. 

До неотдавна Законът за социално подпомагане 

съвместяваше регламентите за предоставяне на 

социални помощи и социални услуги и бе 

подлаган на чести критики и дискусии по 

отношение на неговата ефективност и 

целесъобразност. Това наложи създаването и 

влизането в сила през 2020 г. на специален закон 

за социалните услуги, в чиято основа стоят 

намеренията на законодателя за по-адекватно и 

сигурно ,,гарантиране на равен достъп до 

социални услуги, отговарящи на индивидуалните 

потребности на лицата“; за повишаване на 

,,качеството и ефективността на социалните 

услуги“; за гарантиране на ,,правото на всяко лице 

на подкрепа за живот в домашна среда и в 

общността“; за насърчаване на ,,интегрирания 

подход при осигуряването на подкрепа на лицата“ 

и за стимулиране на ,,публично-частното 

партньорство при предоставянето на социални 

услуги“ (Закон за социалните услуги, 2020, чл.1, 

ал.2, т.1-5).  

Съществен подзаконов акт, разработен и 

утвърден на основание чл. 128 от Закона за 

социалните услуги“, е Етичният кодекс на 

служителите, осъществяващи дейности по 

предоставяне на социални услуги,  влязъл в сила 

през 2021 г. със заповед на Министъра на труда и 

социалната политика.  (Етичен кодекс на 

служителите, осъществяващи дейности по 

предоставяне на социални услуги, Допълнителни 

разпоредби). 

Етичният кодекс е един сравнително слабо 

коментиран документ, който ,,установява 

принципите и определя нормите за етично 

поведение на служителите, които осъществяват 

дейности по управление и предоставяне на 

социални услуги, доставчиците на социални 

услуги, доброволците и стажантите в 

професионалните им отношения с лицата, 

ползващи социални услуги, с другите колеги, с 

институциите, с които взаимодействат и 

обществото“ и ,,определя насоките за действие и 

разумна оценка на ситуации от етичен характер“, 

съпътстващи работата на социалните работници 

(чл.1). Кодексът има за цел както ,,да служи като 

основна рамка от правила и […] етични норми в 

поведението на служителите, осъществяващи 

дейности по управление и предоставяне на 

социални услуги“, с което да допринесе ,,за 

повишаване на общественото доверие в 

професионализма и морала на работещите в 

сферата на социалните услуги“, така и ,,да 

регулира отношенията […] между служителите, 

осъществяващи дейности по управление и 

предоставяне на социални услуги […], работещите 

в различните сектори, организации и институции, 
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[…] и между служителите и лицата, ползващи 

социални услуги“, установявайки се като 

своеобразен ,,контролен механизъм и модел на 

действие за решаване на етични въпроси и 

предотвратяване на конфликти” (чл.5).  

 

Основните ,,етичните принципи на поведение на 

служителите, осъществяващи дейности по 

управление и предоставяне на социални услуги“, 

заложени в Кодекса,  са:  

▪,,законност“, поставящ в основата на работата на 

всеки служител изискването за ,,изпълнение на 

служебните задължения в съответствие с 

Конституцията на Република България, правото на 

Европейския съюз, международните договори, по 

които Република България е страна, българското 

законодателство и вътрешните за доставчика на 

социалната услуга актове, при зачитане и спазване 

на правата и основните свободи на гражданите“; 

▪,,уважение и зачитане на достойнството и 

правата на лицата, ползващи социални услуги“, 

изразяващо се в проява на ,,отношение на 

приемане на човека с неговата индивидуалност, 

[…] отдаване на необходимото уважение към 

личността и спазване на правата му в съответствие 

с нормативната уредба и професионалните 

задължения“;  

▪,,компетентност“, предполагаща ,,поддържане 

на високо ниво на професионални знания и 

умения и стремеж към надграждането им“; 

▪,,отговорност“, изискваща ,,изпълнение на 

служебните задължения и възложените задачи 

професионално и компетентно“, с подобаващата 

,,моралната отговорност за качеството“ и ясна 

представа за  ,,последиците от предприетите 

професионални действия“; 

▪,,лоялност“, възлагаща ,,лична отговорност“ на 

всеки служител за ,,коректно и почтено“, 

ненакърняващо ,,имиджа на професията и 

доставчика“ поведение и отношение, което да 

спомага както за ,,утвърждаване на 

предоставяната социална услуга и извършваната 

професионална дейност“, така и за ,,подобряване 

на авторитета и доброто име на доставчика на 

услугата“; 

▪,,почтеност“ изразяваща се в недопускане на 

,,поведение и действия“, целящи постигане или 

,,приемане на материални или нематериални 

облаги“, и на такива, ,,които могат да повлияят 

върху обективното изпълнение на задълженията“; 

▪,,равнопоставеност и недискриминация“ при  

предлагането и осъществяването  на социални 

услуги, за постигането на които се възлага 

изискването за ,,изпълнение на служебните 

задължения по начин, който не допуска никакви 

ограничения на правата или привилегии, 

основани на раса, народност, етническа 

принадлежност, пол, човешки геном, 

гражданство, произход, религия или вяра, 

образование, убеждения, политическа 

принадлежност, лично и обществено положение 

или имуществено състояние, увреждане, възраст, 

сексуална ориентация, семейно положение или 

на всякакви други признаци, установени в закон 

или в международен договор, по които Република 

България е страна“; 

▪,,активно участие‘‘, изразяващо се в проява на 

,,уважение и зачитане на знанията, опита, 

възможностите и областите на компетентност на 

лицата, ползващи социални услуги, 

заинтересованите трети страни, колегите и 

широката общественост“; 

▪,,конфиденциалност“, гарантираща ,,опазване на 

информацията, придобита при или по повод 

изпълнение на служебните задължения, с 



 

 

19 

 

Бежанците: днес и утре 

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 11(02)/2022 

изключение на случаите, в които това не е в 

интерес на лицето, ползващо социални услуги“; 

▪,,добросъвестност“, изразяваща се в ,,грижливо, 

старателно и отговорно изпълнение на 

служебните задължения; 

▪,,адекватност и навременност на 

професионалната подкрепа“, основана на 

системно развитие и надграждане на уменията за 

прилагане на ,,правилни, адекватни и навременни 

решения в зависимост от спецификата на всеки 

случай и при спазване на правните и етичните 

норми“. (Етичен кодекс, чл. 7 (2), т. 1 – 11) 

В разделите на глава IV на Етичния кодекс 

подробно са разписани както основните  ,,норми 

на поведение на служителите“, така и нормите 

,,на поведение спрямо лицата, ползващи 

социални услуги“, нормите ,,на поведение при 

работа с различни организации“ и  тези, отнасящи 

се за колегиалните взаимоотношения между 

самите служители.  

Като ,,основни норми на поведение на 

служителите“ се определят тези, изискващи 

,,спазване на законодателството и съдействие за 

провеждане на държавната политика в сферата на 

социалните услуги“; съблюдаване на 

,,професионално, отговорно и коректно 

изпълнение на целите и мисията на социалната 

услуга“; изграждане на професионални 

взаимоотношения с клиентите в дух на ,,уважение 

към всяко лице, ползващо социална услуга, и 

зачитане на неговото достойнство и най-добрия 

му интерес“; безкомпромисно ,,опазване на 

професионалната тайна в предвидените от закона 

граници и използване на придобитата по 

професионален път информация само за 

професионални цели“ и ,,незабавно докладване“ 

в случаи на ,,опасения от експлоатация или 

злоупотреба с лица, ползващи социални услуги, 

както и нарушения в политиката на доставчика на 

социалната услуга за закрила на ползващите я 

лица“. Според етичните норми за поведение, 

служителите се задължават да осъществяват 

,,обмен на информация, касаеща лицата, 

ползващи социални услуги или техните близки, 

само и единствено по време на формални срещи 

и само за професионални цели“, както и 

,,коректно“ да споделят ,,своите професионални 

действия в екипа“, да изразяват ,,професионални 

становища по повод действие или бездействие на 

колега на формални срещи“ и да поемат и 

изпълняват ,,отговорности единствено на нивото 

на реалната си професионална компетентност“ 

(Етичен кодекс…, чл.8, т.1-20). 

 

 В процес на работа служителите трябва да 

съобразяват своите действия с нормите ,,на 

поведение спрямо лицата, ползващи социални 

услуги“. Едно от най-важните условия за 

създаване и поддържане на доверителни 

отношения с ползвателите е предоставянето ,на 

пълна и точна информация по отношение на вида 

и формата на подкрепа и грижа, която предлагат 

чрез социалната услуга и произтичащите от нея 

права и задължения за лицата, които я ползват“ и  

,,установяване“ на  ,,отношения на уважение, 

равнопоставеност, доверие и отговорност към 

избора на действия за решаване на проблемите 

им‘‘ както с ,,лицата, ползващи социални услуги“, 

така  и с ,,техните близки“. От особено значение за 

ползващите социални услуги е ,,насърчаване на 

автономността“ им ,,и проява на уважение към 

достойнството, правото на самостоятелно 

вземане на решения и избор, както и към 

физическото, емоционалното и социалното“ им 

благополучие. Задължителна част от процеса на 

професионално взаимодействие е ,,получаване на 

информирано съгласие от лицата, ползващи 

социални услуги, по отношение на последващите 

процедури, професионални действия и 
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възникващи въпроси в процеса на подкрепа и 

грижа“. Задължението за ,,докладване на 

ръководителя на социалната услуга при 

установяване на неподходящо поведение от 

страна на служители към лица, ползващи 

социални услуги“ се осъществява тогава, когато са 

констатирани действия, разписани в чл. 10 на 

Кодекса, за които служителят носи 

административна и наказателна отговорност. 

(Етичен кодекс, чл.9) 

Като недопустими в работата на служителите, 

предоставящи социални услуги, се определят 

действия, определяни като ,,форма на телесно 

наказание, физическо, психическо или сексуално 

насилие, или неглижиране, включително 

пасивно“. Не се допуска ,,нанасяне на вреда на 

лицата, ползващи социални услуги, по какъвто и 

да било начин с действие или бездействие“; 

,,въвличане на лице, ползващо социални услуги, в 

сексуална или друга форма на злоупотреба“; 

,,извършване на дейности, които нарушават или 

ограничават законните права на лицата, ползващи 

социални услуги“, както и ,,ангажиране с 

отговорности, които са в конфликт с интересите на 

лице, ползващо социални услуги“ (Етичен кодекс, 

чл. 10). 

 

,,При работа с различни организации“ 

служителите следва да се стремят към 

,,установяване на взаимоотношения на 

партньорство при споделяне на отговорностите в 

съответствие с правомощията и компетентността, 

ефективното използване на ресурсите“, както и 

към установяване на баланс между интересите 

,,на лицата, ползващи социални услуги, 

съвместната дейност и организациите, които 

представляват“. От съществена важност за 

процеса на изграждане и осъществяване на 

партньорските взаимоотношения е  да се следи за 

,,недопускане и разпознаване на признаци за 

дискриминация по време на работата между 

екипите на различни услуги и организации и 

полагане на усилия за тяхното преодоляване“, да 

се насърчава изявата ,,на висок професионализъм 

и коректно поведение“ при ,,установяване на 

добри работни отношения, сътрудничество и 

координация с доставчици и служители, 

предоставящи други социални услуги, и 

организации, с които се работи съвместно по 

случай на лице, ползващо социална услуга“ 

(Етичен кодекс, чл.11) 

Според чл. 12, нормите на колегиално поведение, 

към които служителите, осъществяващи дейности 

по управление и предоставяне на социални 

услуги, трябва да се придържат, са:  

1. коректност в поведението и отношението 

към работодателя и колегите; 

2. изграждане и поддържане на отношения на 

уважение, доверие, сътрудничество и 

колегиалност; 

3. обмен на информация, отнасяща се към 

благополучието и защитата правата на 

лицата, ползващи социални услуги; 

4. спазване на принципите на поверителност 

при споделянето от колеги в хода на 

съвместното професионално взаимодействие; 

5. утвърждаване и непрекъснато надграждане 

на своя собствен авторитет в организацията, 

в която работят; 

6. недопускане на действия, които биха уронили 

престижа и авторитета на колегите; 

7. уважение на професионалния опит на 

колегите; 

8. готовност за включване със знания и опит, 

ако колегите им се нуждаят от тях; 

9. недопускане на възникване на конфликтни 

ситуации, а в случай на възникнал 
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професионален конфликт с колеги, искане на 

съдействие от компетентен колега или 

посредничество, за да го преустановят; 

10. задаване на ясни и точни правила на 

професионални отношения, ако са на ръководна 

позиция, както и оценяване на колегите си 

честно, безпристрастно и въз основа на ясно 

формулирани критерии и правила; 

11. искане на съдействие от ръководството при 

възникване на етична дилема. (Етичен кодекс, 

чл. 12) 

 В Раздел V на Кодекса са посочени нормите на 

поведение, отнасящи се до отговорното 

отношение към спецификата на професията на 

служителите, предоставящи социални услуги, от 

които се очаква да съблюдават ,,стриктно 

спазване на конфиденциалност и професионална 

тайна, опазване на личните данни на физическите 

лица, в съответствие с действащото 

законодателство“, да защитават ,,моралните и 

професионални норми и мисията на професията“, 

,,проява на отговорност и активност в дискусиите 

и критиката, свързани с професията“, да оказват 

,,съдействие за усъвършенстването и 

ефективността на знанията и уменията, свързани с 

практиката на професията“, да подпомагат 

,,процеса на разширяване на избора и 

навременните възможности за подкрепа на 

лицата, включително от уязвими групи“ и не на 

последно място – да не допускат ,,действия или 

поведение, които биха уронили престижа и 

авторитета на професията“. (Етичен кодекс, чл. 12) 

От съществено значение са и разписаните в 

Раздел VІ норми на поведение в обществото, 

според които от служителите се очаква да 

съдействат ,,за повишаване на степента на 

разбиране от обществото за нуждите на лицата, 

ползващи социални услуги“; да популяризират 

,,правата на лицата, ползващи социални услуги“ и 

да спомагат за ,,повишаване чувствителността и 

нетърпимостта на обществото към нарушаване на 

тези права“; да участват в насърчаването на 

,,обществената инициатива и информираното 

включване на обществото и институциите в 

изграждането на политика за създаване и 

предоставяне на качествени социални услуги“; да 

популяризират ,,програми и добри практики“, да 

се включват в ,,проучване и отчитане на добри 

практики, положителни или отрицателни 

тенденции в социалните услуги, имащи 

отношение към осъществяване на социалната 

политика на местно и национално ниво“, както и 

да спомагат за ,,създаване на сигурна среда, в 

която лицата, ползващи социални услуги, 

получават качествена подкрепа и грижа“. ( Етичен 

кодекс, чл. 14). 

Етичните норми за поведение са от ключово 

значение за всяка организация и за всяка гилдия. 

Те определят етикета за създаване, 

осъществяване и поддържане на оптимални и  

взаимноизгодни отношения с потребители, 

колеги и партньорски структури и имат 

непосредствено значение за и отражение върху 

качеството на предлаганите услуги. Както всеки 

друг етичен кодекс, така и този, на служителите, 

осъществяващи дейности по предоставяне на 

социални услуги, е предназначен да създаде и да 

поддържа съответни на съвременните изисквания 

към социалната работа, стандарти; да гарантира 

качеството, ефективността и целесъобразността 

на услугите и да насърчава недискриминацията, 

почтеността и взаимното уважението както с 

клиентите на социални услуги, така с тези, които 

са ангажирани под една или друга форма със 

социални дейности.   

Библиография: 

Етичен кодекс на служителите, осъществяващи 

дейности по предоставяне на социални услуги, 

2021,  достъпен на: 

https://www.mlsp.government.bg/uploads/35/sv/et

ichen-kodeks-slujiteli-su-2021-pdf.pdf  

Закон за социалните услуги, 2020 достъпен на: 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914 

 
 

https://www.mlsp.government.bg/uploads/35/sv/etichen-kodeks-slujiteli-su-2021-pdf.pdf
https://www.mlsp.government.bg/uploads/35/sv/etichen-kodeks-slujiteli-su-2021-pdf.pdf
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914


 

 

22 

 

Бежанците: днес и утре 

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 11(02)/2022 

Приложение на ислямското социално финансиране в интеграцията 

на бежанци: проблеми и перспективи 
Искра Янкова, стажант в „Мулти култи колектив“ 

 

Искра Янкова завършва като отличник на 

випуска бакалавърска степен по биология, 

магистратура по клетъчна биология и 

патология в Софийския университет „Св 

Климент Охридски“. През 2018 г. печели второ 

място в конкурса „Студент на  годината“, 

категория „Природни науки и биотехнологии“. 

Автор е на научни публикации в областта на 

молекулярната генетика и биологията на рака 

и има награди от  международни конференции 

по екология. В момента изучава магистратура 

по  журналистика и медии, като във фокуса на 

научния ѝ интерес са взаимодействието между 

науката и медиите, тенденциите в зелената 

икономика и социалното финансиране, както и 

проблемите в медийното отразяване на 

бежанци и мигранти.  

Увод 
 

 

Продължителните военни конфликти, репресиите 

срещу правата на човека в условията на 

тоталитарни режими, тежките икономически 

кризи и негативните изменения в климата са сред 

основните причини за увеличаване броя на 

бежанците в световен мащаб. В края на 2021 г. той 

достига 21,3 млн. души, като 83% от тях са 

приютени от развиващи се държави с високи нива 

на бедност (ВКБООН, 2022). Известно е, че 69% от 

бежанците произлизат от 5 държави, сред които 

първите три са Сирия (6,8 млн. д.), Венецуела (4,6 

млн. д.) и Афганистан (2,7 млн. д.). Характерна за 

приемащите страни е географската близост до 

зоните на конфликти, като през годините се 

наблюдават някои промени в профила на тези 

държави (разгледани по-подробно в т. 2).  

Бежанската криза е сериозно изпитание пред 

постигането на 17-те цели за устойчиво развитие 

(ЦУР) на ООН, като сред най-проблемните са 

първата и десетата, отнасящи се до бедността и 

неравенството. Традиционни практики като 

репатриране и презаселване на бежанци са 

недостатъчни, а липсата на достъп до 

образователни, здравни и финансови услуги 

възпрепятства успешната интеграция на 

търсещите и получилите закрила в приемащите 

държави. От съществено значение са фактори като 

степента на икономическо развитие на 

държавите, приемащи бежанци, нивото на 

неравенство между отделните социални групи в 

техните общества, както и нивото на неравенство 

между приемащото общество и бежанците.  

Налице са множество правни ограничения пред 

последните, които затрудняват участието им в 

икономическия и социалния живот на страната: 

част от тях са свързани с достъпа до финансови 

услуги, например процедурата по откриване на 

банкова сметка или теглене на кредит. Сред 

основните препятствия пред кредитирането на 

бежанци са тромавите и скъпи процедури по 

оценка на риска, нежеланието да банките да 

работят с клиенти от държави, смятани за 

рискови, високите цени на банковите услуги и 

стойността на лихвените проценти. Изброените 

проблеми се превръщат в пречка пред 

самостоятелността на бежанците в обществото, 

потискат предприемачеството сред тях и 

затвърждават профила на търсещите и получилите 

закрила като уязвима група, силно зависима от 

социални помощи и превръщаща се в „лесна 

мишена“ за практики с ниски нива на отчетност и 

сигурност, свързани с дейността на криминални и 

дори терористични организации. Поради това са 

необходими нови подходи за интеграция, 

основани на социална отговорност, 

приемственост и стимулиране икономическата 

самоинициатива на бежанците в приемащите 

общества.  

След „Голямата рецесия“ през 2009 г., причина за 

фалита на водещи банки на Уолстрийт, 

популярността на ислямското финансиране 
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нарасна значително поради относителната 

стабилност на ислямските финансови институции 

и по-слабото влияние на икономическата криза 

през този период.  

По данни на Международния валутен фонд към 

2017 г. в света оперират над 1000 ислямски банки 

с активи близо 2 трилиона долара (Международен 

валутен фонд, 2017). Основно предимство на 

системата на ислямските финанси е, че те работят 

съобразно целите за устойчиво развитие на ООН 

(главно цели 1 и 10), а социалното включване и 

филантропията са водещи принципи, залегнали в 

един от петте стълба на исляма, закат, и 

интегрирани успешно в ислямската икономика. 

Също така, те се характеризират с изявен 

приложен характер и насоченост към отделни 

значими проблеми на рисковите групи в 

обществото – преодоляване на крайната бедност, 

социално предприемачество, социално 

включване на хора с увреждания, стимулиране на 

икономическото участие на жените, 

микрофинансиране на селскостопански дейности 

и образователни програми за бежанци, като не се 

основават на характерния за Запада 

консумеризъм и са ориентирани към по-

справедливо разпределение на богатството и 

постигане на социална стабилност и солидарност. 

Освен това, много от бежанците по света 

изповядват ислям, което предполага скептицизъм 

към конвенционалното (лихвено) банкиране. 

Високата корпоративна социална отговорност на 

ислямското финансиране го превръща в ценно 

средство за развитие на съвременни глобални 

тенденции като зелена икономика и интеграция 

на уязвими групи.  

Целта на изследването е да систематизира 

съществуващите до този момент практики за 

ислямско финансиране на бежанци и уязвими 

групи и техните предимства и недостатъци в 

различни приемащи бежанци държави, като се 

фокусира и върху потенциалните проблеми и 

перспективи на приложението им в България.  

Работната хипотеза на проучването се основава на 

това, че утвърдените и нискорискови инструменти 

за ислямското социално финансиране могат да 

улеснят достъпа на бежанците до финансови 

услуги, да стимулират предприемачески 

инициативи и да противодействат на практики за 

обмен на пари с ниска отчетност и криминален 

характер. Използваната методология е качествен 

анализ на наличните досега научни изследвания в 

световен мащаб, включително и в България.  

Ислямски финансови инструменти за борба с 
бедността и приложението им в интеграцията 
на бежанци 
 

 

Ислямското финансиране води началото си от 

средата на ХХ в. и се основава на  ключови 

принципи на шариата (ислямския религиозен 

закон): кредитиране без лихва (рибá), 

инвестиране в „разрешени“ (халал) дейности без 

прекомерни рискове (гхарар) и стимулиране на 

местната общност чрез „милостиня“ (закат). 

Важна социална роля в ислямското финансиране 

имат банките и НПО секторът. Институциите за 

микрофинансиране (IMF) са организации, 

предоставящи финансови ресурси предимно на 

малки бизнеси и нуждаещи се хора, което ги прави 

важна част от социалната система в ислямския 

свят.  

Известни са няколко инструмента за 

микрофинансиране с пазарна или 

благотворителна насоченост, групирани в 

следните категории: договори за покупка и 

продажба (мурабаха, салам, истисна), 

партньорство (мушарака, мудараба), лизинг 

(ижара) и благотворителен заем (кард хасан) 

(Obaidullah and Khan, 2008: 19-22). Мурабаха най-

често се използва за финансиране на стоки, като 

кредиторът придобива директно на пазара 

искания от клиента продукт и го препродава след 

заплащане за предоставената услуга. При 

мушарака две или повече страни внасят капитал в 

бизнеса и разделят нетната печалба и загуба 

пропорционално в предварително определен 

процент.  

Мудараба е партньорска форма на финансиране, 

при която едната страна инвестира пари, а другата 
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– бизнес умения и време. Чрез ижара актив или 

имот е предоставен за ползване на друга страна 

срещу предварително уговорен наем до края на 

определен период. Собственикът на актива се 

задължава да продаде или предостави лизинг на 

получателя след изтичане на договора за лизинг. 

Този тип договор е подходящ за хора с ниски 

доходи, които искат да използват актива до 

приключване на споразумението под формата на 

подарък или срещу символична цена. 

 Ислямският микрофинансов сектор е 

съсредоточен в три държави (Индонезия, 

Бангладеш и Судан) и все още е доминиран 

основно от два продукта – мурабаха и кард хасан. 

Въпреки предимствата си, се характеризира и с 

някои недостатъци (Ab Manan and Mohd Shafiaib, 

2015). Недостатък на мудараба са неяснотата и 

непоследователността на печалбата, както и 

натоварването при управлението на заемите и 

наблюдението от страна на кредитните 

служители. Това е сред причините за по-високия 

риск на тази операция въпреки силно изявената ѝ 

роля в социалното предприемачество (Obaidullah 

and Khan, 2008: 19-22). Сред по-съществените 

проблеми на ислямското микрофинансиране са 

отказът на заеми и високите рискове, породени от 

малки и краткосрочни кредитни операции, както и 

преодоляването на социо-културните бариери в 

предоставянето на финансови услуги в 

развиващите се страни.   

Основно достижение на ислямските 

микрофинанси е социалното финансиране на 

бежанци, според състоянието в което се намират. 

Установени са следните фази (Parakkuth, 2017: 67-

101): 

 1. Фаза на спешна рехабилитация (доставка на 

хуманитарни помощи и животоспасяващи 

дейности) – бежанците са силно уязвими поради 

непосредствените последици от кризата. 

Подходящи са инструментите за „състрадание“ с 

нестопанска цел – закат, садакат, вакъф и др.  

2. Фаза на реконструкция – икономическо 

възстановяване при продължаващо предоставяне 

на помощ. Бежанците са психически подготвени 

да се справят с кризата и са се установили в 

определен район. Препоръчително е 

финансирането тип „продължаващо 

състрадание“, с въвеждане на бизнес модели за 

споделяне на печалби и загуби като мудараба.  

3. Фаза на типичната бежанска среда, фокусирана 

върху дългосрочни цели (жилище, образование, 

презаселване и др.). Налично е разнообразие от 

модели на микрофинансиране, стимулиращи 

самоинициатива и предприемачество – мушарака, 

мудараба, мурабаха, салам, истисна, такафул. 

Закат  

Закатът (милостиня) е основен стълб на исляма, 

служещ като инструмент за разпределение на 

богатството в обществото. Закатът представлява 

кораничното задължение всеки мюсюлманин да 

дарява 1/40та от дохода си за благотворителност. 

В ислямските общества той стабилизира цените и 

увеличава паричното предлагане, като стимулира 

нарастването на търсенето на стоки и услуги. 

Ключов е в борбата с рецесията чрез натрупаните 

средства през него. Представлява конституиран 

фискален механизъм за подпомагане на 

дейности, свързани с образование и 

здравеопазване, следователно той е един от 

основните финансово регламентирани механизми 

за ислямска филантропия. Върховният комисариат 

на ООН за бежанците (ВКБООН) стартира в края на 

2016 г. фонд за бежанци, основаващ се на закат, 

като по данни за 2021 г. чрез него са 

подпомогнати над 40 000 семейства в Йемен и в 

Бангладеш и в по-малка степен, семейства в 

държави, приемащи предимно сирийски бежанци 

като Ливан и Йордания (ВКБООН, 2022b). Сред 

предизвикателствата пред институцията ,,закат” 

са неефективното управление и липсата на 

прозрачност на събирането и управлението на 

средствата. Известни са седем източника на закат, 

сред които бизнес, селско стопанство, 

спестявания, печалби и др.  

Вакъф  

Прието е, че концепцията за вакъф датира от VIII 

век, като е била развита и в Османската империя. 
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През XXI в. се употребяват две форми – паричен и 

поземлен вакъф, като първият е ориентиран към 

финансиране на малки и средни предприятия, 

образование, облекчаване на бедността и др.  

Малайзийски учени са разработили два модела за 

филантропия на базата на вакъф и закат като 

средство за финансово стимулиране на бежанци. 

Паричният вакъфов микрофинансов фонд за 

бежанци (CWRMF) (Kachkar, 2017) е насочен към 

предоставяне на ислямско микрофинансиране на 

бежанци предприемачи чрез временен и 

постоянен вакъф. Предполага се създаването на 

резервен фонд, като набирането на средства 

може да включва и издаване на вакъфски 

удостоверения (сукук) на дарители, както и 

подкрепата на международни организации като 

ВКБООН и Ислямската банка за развитие.  

С оглед на рисковете от неизпълнение се 

употребява единицата такафул (застраховка). 

Интегрираният модел на закат и вакъф за бежанци 

(IZWMR) (Herman and Indrawa, 2018) се основава 

на CWRMF и го разширява с въвеждането на 

поземлен вакъф. Този модифициран подход е 

ориентиран не само към предприемачите, но и 

към бежанците в неравностойно положение, 

което подчертава социалния му характер и 

насочеността му към преодоляване на 

неравенството.  

Приложението на инструмента такафул оказва 

регулаторна роля върху базираните на вакъф и 

закат модели, сред които е и интегрираният 

вакъф-базиран модел на ислямско 

микрофинансиране (IWIMM) (Haneef, 2015) за 

справяне с предизвикателства като липса на 

капитал. Главна функция на такафул е осигуряване 

на компенсация за неизпълнение на плащането от 

страна на бежанци поради фалит, неочаквана 

болест или смърт. 

Садака и кард хасан 

Садака е доброволна практика в ислямската 

филантропия за постигане на социално 

сближаване и солидарност. Тя е популярно 

средство за борба с бедността от страна на 

ислямските НПО-та и висшата класа. Според 

икономиста от Световната банка Хабиб Ахмед 

садака е подходящо средство за създаване на 

работни места и генериране на доходи по проекти 

за развитие (Atia, 2011).  

Кард хасан е безлихвен заем, върнат на кредитора 

след изтичане на договорения период. Отпуска се 

на базата на „репутация“ и длъжникът връща само 

заетата сума, без допълнителна такса. Сведения 

за произхода му се откриват в Корана, сура 

,,Кравата”. Днес се прилага за финансиране на 

обучения и бизнес услуги чрез пари или 

съоръжения. Интересно е приложението му за 

икономическо стимулиране на жените в селските 

райони на Египет (Atia, 2011). Според повечето 

мениджъри инструментът е рисков заради 

тенденцията за обезпечаване в натура, трудното 

администриране и проследяване на 

кредитополучателите. Препоръчва се замяната му 

с мурабаха и ижара (Ab Manan and Mohd Shafiaib, 

2015).   

Сукук 

Сукук е множествено число на ислямска 

безлихвена облигация (сакк). Представлява 

пропорционално право на собственост върху 

активите, в които се инвестират средства. Набира 

популярност от 70-те години на ХХ в., като е 

предпочитан финансов инструмент и днес както в 

ислямския свят, така и в държавите с доминираща 

конвенционална банкова система. В практиката се 

прилага най-често чрез мурабаха.  

За финансово стимулиране на бежанци се 

използва хуманитарен сукук (Mohd Zain and 

Adawiah, 2018) в следните подкатегории: сукук за 

социално въздействие (SIS), сукук за социално 

отговорна инвестиция (SRI), зелен сукук (GS), 

вакъф сукук (WGS) и др. Хуманитарният сукук 

позволява благотворителното участие на 

физически лица и е приложим за оказване на 

трансгранична хуманитарна помощ. Най-добре се 

комбинира с вакъф. Пазарът на SRI сукук е 

бързорастящ, задвижван от търсенето и 

предлагането.  
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Иновативният сукук на социална синергия 

(Double-S sukuk) (Sani and Sharofiddin, 2021) е 

средство за набиране на по-евтино и по-голямо 

финансиране, насочено към преодоляване на 

бедността, пандемията от COVID-19 и бежанската 

криза. Прилага се чрез мушарака, мудараба или 

хибридни операции. Насочен е към растежа на 

доходите, борба със зависимостите и 

филантропия, базирана на кард хасан.  

Ислямски финансови практики в приемащите 
държави – успехи и проблеми  
 

 

Приемащите бежанци държави се сблъскват с 

различни проблеми, касаещи интеграцията на 

бежанците – инфраструктура, финансиране, 

правна рамка, нагласите на приемащото общество 

и др. Фактори с първостепенно значение са 

нивото на икономическо развитие на държавите, 

измеренията на неравенството сред местното 

население и бежанците, както и местоживеенето 

на последните – съответно в изолирани бежански 

лагери, в близост или не до по-големи градове 

или малки неселени места (най-вече села).  

В настоящия доклад са разгледани три класически 

примера за региони на приемащи държави, като е 

направена оценка на проблемите и решенията 

във връзка с интеграцията на бежанци чрез 

употребата на ислямски инструменти за 

микрофинансиране и сукук. Анализирани също са 

практики в Западна Европа и САЩ.  

Източна Африка 

Бежанците от Сомалия са 

общо предизвикателство 

за двете ѝ съседки – 

Кения и Етиопия. И двете 

държави са с предимно 

християнско население, 

но се различават по 

подходите за интеграция, които прилагат. Кения 

стимулира ислямското финансиране – членува в 

Ислямския борд за финансови услуги, поддържа 

три ислямски банки и конвенционални банки с 

ислямски продукти. Сред проблемите са малкият 

пазарен дял на банките (2%), липсата на 

дългосрочно финансиране и двойното облагане 

(Тошкова, 2017). Дейностите на бежанците в 

лагерния комплекс Дадааб, Кения, включват 

предимно интернет кафенета, магазини, 

бръснарници, телефонни бюра, клиники и др. 

Предпочитани финансови продукти сред 

бежанците са мурабаха и мушарака, докато 

употребата на кард хасан отстъпва (Husni, 2021).  

Сукукът е широко застъпен в публично-частни 

партньорства за развитие на инфраструктурата, 

като е приоритетен и вакъф мобилният сукук, 

комбиниран с кард хасан. Това е средство за 

интеграция на бежанци, за които 

конвенционалните банкови услуги са недостъпни 

поради липса на мобилни телефони или банкови 

сметки (Jahan, Muneeza and Baharuddin, 2021).  

Въпреки постигнатите успехи съществен проблем 

в Кения остава забраната на бежанците да 

работят, пътуват или учат извън лагерите в 

предела на Дадааб (Kenya: Urgent solutions needed 

for refugees as Dadaab camps close, 2021), поради 

което остават силно зависими от хуманитарната 

помощ и гореспоменатите мобилни финансови 

операции имат приоритетен характер. 

Етиопия е изправена пред значително повече 

проблеми като приемаща страна, свързани с 

липсата на подробно законодателство за 

ислямско микрофинансиране, недостига на 

квалифицирани кадри в областта на ислямските 

финанси и тежките административни разходи.  

Голяма част от бежанците, особено живеещите в 

селските райони, са финансово изключени, а 

поради религиозни причини не желаят да 

използват конвенционалната банкова система. 

Наблюдава се голямо неравенство между 

християните и мюсюлманите в страната по 

отношение на финансирането (Abdu Seid, 2020), 

придружено от високата цена на услугите и 

отдалечеността на финансовите институции от 

местоживеенето на бежанците. Най-успешно в 

този проблемен контекст се реализира 

операцията мурабаха, чрез която се осъществява 

финансиране на малки предприемачи.  
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Централна и Южна Азия 

Тук ще бъдат сравнени 

накратко финансовите 

практики основно в три 

приемащи държави от 

региона – Шри Ланка, 

Пакистан и Бангладеш. 

Въпреки установените 

разлики, сходна 

характеристика и на трите страни е по-глобалният 

фокус върху бедността, характерна както за 

бежанците, така и за приемащото население, с 

акцент върху микрофинансиране на заетите в 

селското стопанство. В Шри Ланка се търси 

излизане отвъд „популярните“ ислямски банкови 

практики, като подпомагането на земеделието се 

осъществява чрез салам и мудараба (Obaidullah 

and Mohamed-Saleem, 2009). Салам е ислямски 

финансов инструмент, традиционно използван за 

подпомагане на дейности в аграрния сектор и това 

прави приложението му сред бежанците в 

селските райони съществено. 

Интегрираното ислямско микрофинансиране, 

базирано на вакъф (ISMF), е важен инструмент за 

намаляване на бедността в Бангладеш. Към 

стратегията на страната за устойчиво развитие 

спада и употребата на закат, чиято социална роля 

повлиява положително развитието на жените и 

децата с увреждания. Във връзка с бежанците 

рохинга Бангладеш дарява 40 000 долара за 

издръжка на 3 794 семейства (Ab Manan and Mohd 

Shafiaib, 2015), но проблемите, свързани с 

климатични рискове и достъпа до образование, 

продължават да съпътстват живота на „най-

преследваното малцинство в света“ в най-големия 

бежански лагер в световен мащаб Кутупалонг.   

В Пакистан чрез микрофинансиране се цели 

повишаване стандарта на живот и  ограничаване 

на инфлацията. Микрофинансовият сектор в 

Пакистан може да бъде разделен на три основни 

категории – програми за големи регионални 

селски райони, НПО сектор, активен в градските 

райони и нарастващ брой НПО-та в селата, в които 

достъпът до кредит е ограничен (Aslam, 2014). 

Популярни инструменти са такива с предимно 

благотворителен характер като кард хасан, закат и 

вакъф. Тези практики са насочени косвено и към 

подобряване положението на афганистанските 

бежанци в страната – една от най-големите 

бежански групи в световен мащаб.  

Турция 

По данни на ВКБООН за 

2021 г. (ВКБООН, 2022) 

Турция е държавата, приела 

най-много бежанци 

държава в света, като там 

живеят 3,8 млн. разселени 

лица, главно от Сирия. 

Стратегиите за справяне с 

бежанската криза в Република Турция са пряко 

зависими от европейското финансиране за 

покриване на мащаба на ситуацията (Unal, 2020). 

Ислямската банка за развитие (IsDB) и Ислямският 

фонд за солидарност за развитие (ISFD) 

предприемат стъпки за рационализиране на 

няколко жизненоважни проекта за бежанците, 

свързани с възможности за създаване на работа, 

връщане на децата в училище и овластяване на 

местните неправителствени организации (Islamic 

development bank, 2019).  

Микрофинансовият сектор в Турция не е ново 

явление, но на пазара има само две институции, 

развиващи подобна дейност (Mahomed, Unal 

et.al., 2021). Turkish Grameen Microfinance 

Programme (TGMP) е най-голямата институция за 

микрофинансиране в Турция, основана през 2003 

г. Тя има водеща роля в предоставянето на 

финансови услуги на жени, живеещи в бедност в 

цялата страна. Микрокредитните дейности, 

управлявани от TGMP, имат важен ефект за повече 

от 180 000 бежанци. Другата микрофинансова 

организация, Maya, е основана през 2002 г. от 

Фондацията за подкрепа на работата на жените 

(KEDV). Мaya осигурява финансови средства и 

услуги за кредитополучатели с ниски доходи. 

Специализирана е в предоставяне на заеми за 

уязвими жени за създаване на малък бизнес, като 

днес е достигнала до повече от 180 000 жени. 
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Предприетите действия от Турция са важна стъпка 

към постигане на равенство на половете и по-

целесъобразна интеграция на бежанците в 

градска среда – модел на интеграция, характерен 

по-скоро за развитите страни.  

Западна Европа и САЩ  

 

 

 

 

 

 

Ислямските средства за финансиране са 

сравнително добре познати в Западния свят. Те се 

установяват постепенно с годините, като ислямски 

финансови услуги биват предлагани и от 

конвенционалните банки. Пример за това е 

Франция, където седем банки развиват такава 

дейност (Islamic Banks in France, 2019). 

Великобритания е страната с най-добре 

представен ислямски финансов сектор. 

Хуманитарният сукук е предпочитан финансов 

инструмент за преодоляване на бежанската криза, 

включително кризата със сирийските бежанци в 

Европа (Mohd Zain and Adawiah, 2018).  

Интересен е и опитът на САЩ с ислямските 

финанси (Chiu, Newberger et.al., 2005). Известни са 

девет институции, като LARIBA Finance House е 

най-старата от организациите и първоначално е 

била финансирана предимно от мюсюлмани в 

САЩ. Guidance Financial Group също има произход 

от мюсюлманската общност и предлага продукти 

през последните две години, включително 

програми с насоченост към пенсионно 

осигуряване и образование. Модели като ижара и 

мурабаха са все по-предпочитани, като 

ислямските социални финансови практики имат 

важно значение за интеграцията на сомалийските 

бежанци в страната.  

За разлика от Великобритания и САЩ, където 

ислямските финанси са представени предимно в 

пазарен контекст като устойчиво икономическо 

средство, в Нидерландия  филантропията е по-

силно застъпена (El Fadili, 2019). Наблюдава се 

развитие на сектора чрез преобладаване на закат 

и вакъф. Това става все по-ключов механизъм за 

Нидерландия като приемаща бежанци държава. 

Проблеми и перспективи пред въвеждането на 
ислямско социално финансиране на бежанци в 
България 
 

 

В България ислямското финансиране е 

относително нова тема и това ѝ придава 

дискусионен характер. Сред пионерните 

проучвания е това на Камджалов (2021), което 

изследва нагласите на българското общество към 

ислямските финанси (Камджалов, 2021). 

Резултатите показват неосведоменост на по-

голямата част от респондентите по отношение на 

терминологията, но признаване на някои ключови 

принципи на социална отговорност на тези 

практики, което може да се тълкува като 

предпоставка за развитието им в страната. Друго 

изследване (Йорданова, 2018) систематизира и 

оценява рисковете от разпространението на 

ислямски финансови практики, като в него е 

акцентирано основно върху потенциалното им 

негативно влияние. До този момент липсва 

проучване на национално ниво, в което 

ислямското банкиране да е разгледано в 

контекста на бежанската криза в страната и ролята 

му като средство за интеграция на бежанци и 

мигранти.  

Проблеми пред достъпа на бежанците до 
финансови услуги 
 

 

На този етап бежанците в България могат да 

използват само конвенционални финансови 

услуги, но това е съпроводено от множество 

трудности. Според Доклада на ВКБООН за достъпа 

до финансови услуги на бежанците в България 

сред най-честите пречки за достъп на бежанците 

до финансови услуги е липсата на официален 

документ за самоличност (Христов, 2021: 10-11). 

Това се оказва проблем най-вече за търсещите 

закрила, които се идентифицират с 
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регистрационни карти, издадени от Държавната 

агенция за бежанците, като възможностите за 

създаване на банкова сметка и превод на заплати 

по нея са силно лимитирани. Така и банките губят 

потенциални клиенти, и бежанците биват лишени 

от достъп до икономическия живот в страната. 

Цялостното влияние върху националната 

сигурност също е негативно, като значението на 

паралелни нелегитимни практики за финансиране 

с ниска отчетност, например древната система 

хауала (хавала)1, характерна най-вече за Близкия 

изток и Индия, нараства и излага на още по-

големи рискове пребиваването на бежанците в 

България (Йорданова, 2019).  

Основните затруднения, които срещат получилите 

международна закрила, по отношение на достъпа 

до финансови услуги и особено при 

кандидатстване за кредит, са свързани със 

страните им на произход. Повечето държави, 

традиционни „източници“ на бежанци, са 

класифицирани като високорискови и вниманието 

на банковите служители е фокусирано предимно 

върху това, вместо върху факта, че лицата бягат от 

тези държави, не искат или не могат да се върнат 

там (Христов, 2021: 11-15). Една от причините за 

това е влизането в сила през 2018 г. на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари, като преди 

това системата е била значително по-достъпна. 

Двата действащи закона, съответно Законът за 

мерките срещу изпирането на пари и Законът за 

мерките срещу финансирането на тероризма, 

предвиждат комплексна проверка на клиентите, 

оценка на риска и разкриване на информация 

относно съмнителни операции, сделки и клиенти. 

Допълнителни ограничения пред бежанците 

 
1„Хáуала“ (на арабски ِحوالة) в буквален превод означава 

„трансфер“, „прехвърляне“, „превод“ и в по-общ смисъл 
„доверие“. В Индия и Близкия изток тази практика е 
известна като „хунди“. Представлява популярна предимно в 
мюсюлманския свят неформална безлихвена система за 
парични преводи, основана на дейността и авторитета на 
огромна мрежа от парични брокери (хаваладари). 
Принципът на трансферния механизъм се осъществява по 
силата на изграденото абсолютно доверие между тях и 
клиентите им, най-често по роднински или търговски 
връзки, а също така, и в зависимост от прослойката, клана и 

поставят фактори като липсата на постоянен адрес 

и степента на владеене на български и английски 

език.  

Действащи мерки за стимулиране на социално 
предприемачество 
 

 

Някои мерки по посока разрешаване на проблема 

с достъпа до финансови услуги и насърчаване на 

предприемаческа самоинициатива са предприети 

от НПО сектора в страната, но предвид 

спецификата на правната рамка, имат по-скоро 

локално и подпомагащо значение, отколкото 

фундаментално такова. Една от тези практики е 

придружаването на бежанци в банките от 

служители в съответната неправителствена 

организация, даването на становища и 

предложения относно улесняване достъпа до 

финансови услуги (Христов, 2021: 15). По-

сериозни и мащабни кампании са насочени към 

интеграция на бежанци, посредством 

финансиране на образователни проекти (Каритас, 

2022) и социални програми за микрофинансиране 

на уязвими групи (Български Червен кръст, 2011) и 

микрофинансиране с фиксиран нисък лихвен 

процент (проекта „Микрофонд“, 

https://www.mikrofond.bg/). Като алтернативни 

варианти са представени и кредитните 

кооперации, при които приемът на нови членове 

изисква препоръчване от член на кооперацията 

или връзки с общността, където кооперацията 

извършва своята дейност. В доклада за достъпа до 

финансови услуги на бежанци и мигранти на 

ВКБООН от 2021 г. е установено, че кредитните 

кооперации са добре известни на бежанците и са 

етническата група, към която принадлежат (Йорданова, 
2019). Важна особеност на хауала е, че не се декларират 
произходът и предназначението на средствата, както и че не 
се използват банкови сметки и кореспондентски банки. 
Системата е лесно достъпна за нискообразовани и 
неграмотни хора, както и за хора, които „не желаят да 
оставят следи“. Тази липса на отчетност превръща хауала в 
рискова финансова практика. Необходимо е да се прави 
разлика между хауала и средствата за ислямско социално 
финансиране, разгледани в настоящата статия. Последните 
се основават на регламентирани финансови практики и 
банкови операции, подлежащи на мониторинг на риска.  

https://www.mikrofond.bg/
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възприемани положително от тях (Христов, 2021: 

19-20).  

Недостатъци на съществуващите практики и 
проблеми пред въвеждането на ислямски 
финансови услуги 
 

 

Въпреки наличието на различни инструменти и 

средства за филантропия, те не са обхванати от 

обща система, в която да работят съгласувано, а 

по-скоро имат спорадичен характер. В 

конвенционалната (секуларна) финансова 

система дейностите, свързани с филантропия, са 

като цяло второстепенни, нерегламентирани и с 

пожелателен характер. Причина за това е и 

начинът, по който оперират традиционните банки, 

чието посредничество се основава на дълга и 

позволява прехвърляне на риска. В този модел 

социалният елемент е значително по-слабо 

изразен спрямо моделите на ислямско социално 

финансиране, където посредничеството се 

основава на активи и споделяне на риска (El Tiby, 

2011). 

Сред най-сериозните затруднения пред 

въвеждането на ислямски финансови услуги в 

България са особеностите на българското 

законодателство. Изследвани са правните аспекти 

при въвеждане на ислямско финансиране в 

конвенционални банкови системи (Камджалов, 

2019). Установено е, че съучастието в търговската 

дейност на клиента е в конфликт със секуларното 

законодателство на съответната юрисдикция, като 

в българското законодателство (Закон за 

кредитните институции, 2006) такива практики не 

са регламентирани. Това се оказва ключово 

препятствие пред въвеждането на услуги и 

практики с подчертан социален характер и 

доказан или значителен теоретичен потенциал за 

интеграция на бежанци, които нямат аналог при 

настоящите условия. Такива са моделите, 

базирани на вакъф, закат, садака и кард хасан, 

както и издаването на хуманитарен или мобилен 

сукук.  

 

 

Изводи 
 

 

Проведеното проучване на видовете ислямско 

социално финансиране на бежанци, 

приложението им в различни региони на света и 

потенциала им за приложение в България 

предпоставя следните изводи: 

Налични са разнообразни средства за ислямско 

социално финансиране, насочени пряко към 

социалната интеграция на бежанците и 

преодоляването на бедността. Механизмите 

работят синергично за постигане на ЦУР на ООН. 

Оценена е степента на риск на отделните 

инструменти, като е предпочитана замяната на 

високорисковите операции с утвърдени модели 

като мурабаха. Релевантният подбор на услугите 

предполага и специализацията им спрямо 

конкретния контекст, в който се намират 

бежанците – особености на местоживеенето, 

страната на произход, фазата на интеграция и 

икономическите им дейности, както и рисковете 

от употреба на съответния финансов продукт.  

Приложението на ислямски финансови практики в 

приемащи бежанци страни зависи от контекста на 

тяхната икономика и култура, като това определя 

целите и подходите към бежанската криза. За 

Африка основен проблем е религиозното 

неравенство между бежанците и местното 

население, за Централна и Южна Азия – 

преодоляването на бедността и развитието на 

селското стопанство; за Турция – устойчивата 

интеграция на жените бежанки в обществото. Тези 

приоритетни направления рефлектират върху 

характера на търсените и предлаганите услуги. В 

изследваните региони нагласите на бежанците 

спрямо конвенционалното и ислямското 

финансиране са изучени в различна степен, като 

сред най-задълбочените изследвания в 

настоящия етап са тези в Африка. 

В Западния свят ислямските социални финанси 

имат второстепенно значение, но биват все 

повече припознавани като инструмент за 

преодоляване на бежанската криза поради 

присъщата им корпоративна социална 
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отговорност. Стратегически значима е употребата 

на сукук и интересът към развитие на ислямски 

финансов сектор посредством банкови 

институции или предлагане на ислямски продукти 

от конвенционални банки. В това отношение 

може да се установи сходство с Кения, за която 

също конвенционалната банкова система е 

традиционна, но перспективата за развитие на 

ислямско финансиране и издаване на сукук е 

привлекателна. Разликите между Кения и 

Западния свят по отношение интеграцията на 

бежанци обаче са базирани на степента на 

икономическо развитие на държавите, като 

рефлектират върху мерките за сигурност, оценката 

на риска и борбата с корупцията. 

В България основните проблеми пред достъпа на 

бежанците до финансови услуги и развитието на 

ислямски финансов сектор са с юридически 

характер. Липсват задълбочени изследвания 

върху приложението на ислямски операции за 

финансиране на бежанци, нагласите на 

бежанците спрямо конвенционалните и 

ислямските финансови услуги, както и върху 

нагласите на експертите спрямо правните 

перспективи и рискове пред въвеждането на 

безлихвено банкиране. Настоящите дейности за 

интеграция на бежанци имат до голяма степен 

спорадичен характер и се извършват почти изцяло 

от НПО сектора в страната, като участието на 

държавата е незначително. Отговорността за 

избягване на рискове се поема изцяло от 

банковия сектор, поради което много банки 

отказват откриване на банкови сметки или 

отпускане на кредит на бежанци, а това подтиква 

последните към търсене на високорискови и дори 

криминални практики.  

Развитието на определени ислямски финансови 

практики с ниски и умерени нива на риск в 

България, подплатено със стабилна 

законодателна рамка, по-скоро би оказало 

полезно влияние върху интеграцията на 

бежанците в България и косвено би повлияло 

положително икономическото развитие на 

страната.  

Препоръки 
 

 

Във основа на анализа на наличните изследвания 

на този момент и на синтезираните изводи, могат 

да бъдат направени следните препоръки за 

потенциално развитие на ислямско социално 

финансиране в България: 

Провеждане на серия от изследвания и дискусии 

с фундаментален и приложен характер, насочен 

към правните аспекти на въвеждането на 

ислямски финансови услуги, оценка на риска за 

националната сигурност, икономически анализ и 

подбор на релевантни нискорискови услуги и 

задълбочени проучвания на нагласите спрямо 

видовете финансиране и потребителските цели на 

търсещите и получилите закрила. 

Въвеждането на ислямски финансови практики да 

не се разглежда като комерсиален, а като 

социален акт. Вместо създаване на алтернативна 

финансова система, предназначена за български 

граждани, да бъде реализирана специална 

ислямска финансова програма, насочена само към 

бежанци и съобразена изцяло със спецификите на 

ислямското социално финансиране на бежанци. 

Обосновано е тази програма да има 

благотворителен характер с високо ниво на 

контрол, като присъствието на държавата като 

регулаторен орган да бъде засилено, съвместно с 

банките и НПО сектора. 

На първо време, при потенциално интегриране на 

ислямски финансови инструменти, конкретно и 

изцяло насочени към бежанци, да се започне от 

тези, криещи най-малък риск. Най-подходяща за 

това е мурабаха. На по-късен етап би било 

подходящо въвеждането на ижара и сукук 

(хуманитарен и мобилен) при специално 

регламентирано законодателство.  

При избора на релевантни ислямски финансови 

услуги да се вземе предвид социално-

икономическият контекст, в който се намират 

бежанците в България – местоживеене, нагласи 

към финансовите продукти, видове 

предприемаческа инициатива, която искат да 

развиват, статут. Например, при положение, че 
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голяма част от бежанците в България живеят в 

градски условия, операция като бай салам с 

насоченост към селското стопанство не е толкова 

релевантна.  

Ислямското социално финансиране да не се 

разбира дословно в религиозен контекст и да не 

свързва изцяло с шариатски законодателни 

практики. Препоръчително е да бъде възприето 

като социална дейност, насочена към интеграция 

на конкретна социална група. Определени 

ислямски практики за социално финансиране са 

релевантни на целите на ООН, стимулират малкия 

бизнес и кръговата икономика и могат да се 

разглеждат като ценни иструменти за устойчиво 

развитие. Това включва и някои ислямски 

финансови принципи, които биха оказали 

положително влияние върху интеграцията на 

групи в риск – безлихвено банкиране, 

нетолериране на дейности с неетичен характер 

като порнография, хазарт и продажба на алкохол 

и приложението на регламентирани финансови 

инструменти за филантропия, които често са 

взаимнозаменяеми, с тенденция към намаляване 

риска на операцията.  
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Бежанци: Предизвикателствата на превода 
Мая Петрова, стажант, Бюро за информация и услуги за граждани на трети страни 
 

Мая Петкова е студентка в магистърска програма 

,,Социална работа с бежанци и мигранти” в СУ ,,Св. 

Климент Охридски”. Завършва специалност 

Арабистика през 2011 г. Участвала е като 

доброволец в проекти, свързани с бежанските 

въпроси в България и Австрия. Включва се като 

преводач в мисията на Лекари без граници в 

бежанските центрове в София. В последните 

години работи като медиен анализатор в 

международна компания.  

Работата с бежанци, независимо под каква форма, 

е неизменно свързана с превод. Както посочва 

Агенцията на Европейския съюз в областта на 

убежището: Услугите за устен превод могат да 

играят основна роля в цялата процедура за 

убежище, за да гарантират, че обменът на 

информация между кандидата и органа по 

убежището е точен и разбираем от двете 

страни. Докато преработената Процедурна 

директива на ЕК1 определя законодателните 

разпоредби за устен превод, на практика 

качеството, почтеността и ефективността 

на устните услуги оказват влияние върху 

способността на кандидата да разбере напълно 

всички стъпки на процедурата за убежище. 

Всички необходими подробности по случая 

трябва да бъдат съобщени ясно чрез преводача, 

като се вземат предвид културните нюанси, в 

противен случай заявителят може да бъде в 

неблагоприятно положение. Също така е важно 

преводачите да са специално обучени и 

чувствителни към процедурата за убежище, 

особено когато общуват с уязвими кандидати.2 

 
1 Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за 
предоставяне и отнемане на международна  закрила 
2 Asylum report 2020. Interpretation services: 

https://euaa.europa.eu/asylum-report-2020/74-interpretation-

services  

Законът за убежището и бежанците (ЗУБ) ясно 

дефинира случаите, в които е необходим превод 

на лица, търсещи международна закрила в 

България, както и подбора на преводачи и тяхната 

роля, а именно: 

Чл. 29. (1) По време на производството 

чужденецът има право: 

8. на преводач или тълковник. 

Чл. 53. Държавната агенция за бежанците: 

11. организира подбора и регистрацията на 

преводачи, както и обучението им относно 

специфичните изисквания при осъществяването 

на преводи; 

Чл. 59. (1) Молбата за предоставяне на 

международна закрила може да бъде в устна, 

писмена или друга форма, като при необходимост 

се осигурява преводач или тълковник. Молбата, 

която не е писмена, се записва от съответното 

длъжностно лице и се подписва или заверява по 

друг начин от молителя и от преводача, съответно 

тълковника. 

Чл. 63а. (1) След регистрирането се определя дата 

за провеждане на интервю. 

(6) Чужденец, подал молба за международна 

закрила, при заявено от него желание се 

интервюира от интервюиращ орган или преводач, 

съответно от тълковник, от същия пол. (9) След 

края на интервюто протоколът се прочита на 

чужденеца, който може да направи коментар по 

него и да предостави разяснения по отношение на 

грешки в превода или неточно отразени 

твърдения. Протоколът се подписва от чужденеца, 
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от преводача, съответно тълковника, и от 

интервюиращия орган. 

Чл. 76. (1) Решението на председателя на 

Държавната агенция за бежанците се връчва на 

чужденеца, търсещ международна закрила или на 

неговия законен представител или адвокат. 

Съдържанието на решението, както правата и 

задълженията, произтичащи от него, му се 

съобщават на език, който разбира. (2) Връчването 

се удостоверява с подписи на чужденеца и на 

преводача, съответно на тълковника, и на 

длъжностното лице. Отказът да подпише 

решението се удостоверява с подписите на двама 

свидетели. 

 

Преводът, по изложеното в ЗУБ, касае 

административното производство за 

получаване/отказ на статут. Различни 

мониторингови доклади от последните повече от 

десет години обаче констатират пропуски. В тази 

връзка, в своя Годишен доклад за наблюдение на 

производството за предоставяне на 

международна закрила в България през 20183, 

Български хелзинкски комитет (БХК) установява 

няколко случая, в които “производствените 

 
3Годишен доклад за наблюдение на производството за 

предоставяне на международна закрила в България. 2018: 

https://www.bghelsinki.org/web/files/reports/119/files/2019-

annual-rsd-monitoring-report-for-2018-bg.pdf 

4Годишен доклад за наблюдение на производството за 

предоставяне на международна закрила в България. 2020: 

https://www.bghelsinki.org/web/files/reports/141/files/2021-

annual-rsd-monitoring-report-for-2020-bg.pdf  

действия с кандидатите са проведени от и на език, 

който те не владеят. Същото се извършва - в 

нарушение на закона - с помощта на други лица, 

търсещи закрила, които говорят езика на 

кандидата и този на осигурения преводач”. В 

мониторинговия доклад за 2020 г.4, такива 

нарушения липсват. За сметка на това, 

кристализира друг проблем - в повечето случаи 

търсещите закрила не са били информирани за 

възможността интервюто да бъде проведено от 

интервюист и преводач от същия пол. В 94% от 

проследените случаите на търсещи закрила-жени, 

преводачът е бил от мъжки пол. 

За проблеми, свързани с достъпа до превод в 

Специалните домове за временно настаняване 

(СДВНЧ) към дирекция „Миграция“ на 

Министерството на вътрешните работи (ДМ – 

МВР), сочи докладът за Гражданско наблюдение в 

Специалните домове за временно настаняване  на 

чужденци на МВР за периода  януари–юни 2011 г., 

иницииран от Институт „Отворено общество“ – 

София5. Според него, информираността на 

принудително настанените лица относно 

причините за задържането им там, правата им и 

последващите процедури, е много ниска заради 

липсата на достъп до професионален устен 

превод. За преводачи често се използват други 

задържани чужденци. Тази практика се 

потвърждава и през 2016г. чрез проекта HEAR: 

Hearing Entails Awareness and Rights (в превод от 

английски език: „ЧУЙ: Слушането води до 

разбиране и права“) на Фондация за достъп до 

права - ФАР6. Констатирано е, че често няма 

преводач или чужденците не разбират 

5Гражданско наблюдение в Специалните домове за 

временно настаняване на чужденци на МВР за периода 

януари–юни 2011 г. Обобщен доклад:  https://osis.bg/wp-

content/uploads/2018/04/OSI_Publication_Law_25.pdf  

6Аналитичен доклад относно приложението в България на 

правото на задържаните имигранти да бъдат изслушвани: 

http://hear.farbg.eu/evidence-collection-bg/analytical-report-

bg/  
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(достатъчно добре) езика на преводача. 

Интересен е случаят на Мехмуд7 в СДВНЧ - София, 

чиято молбата за закрила е регистрирана близо 

седем месеца след подаването й и разгледана и 

отхвърлена, докато той е задържан. 

,,Единственото бежанско интервю с него по 

съществото на молбата му не е на езика урду, а на 

английски език, като е предупреден да отговаря 

кратко, а преводачът „обобщава“ отговорите му в 

превода. Това единствено интервю е проведено 

след 9 месеца имиграционно задържане, през 

които властите стартират процедура за връщане 

на г-н Мехмуд.”  

Прави впечатление не само ограниченият достъп 

до превод, но и ключовата роля на преводача и 

качественото изпълнение на неговите 

задължения за начина, по който ще протече 

производството. В доклада си от 2020 г.8 

Агенцията на Европейския съюз в областта на 

убежището обобщава, че държавите-членки са 

предоставили по-добри услуги за устен превод 

през 2019 г., но подчертава трудностите да се 

обхванат всички езикови семейства и диалекти. В 

България, например, е предоставен устен превод 

на арабски, английски и френски, но е липсвал 

такъв на етиопски, кюрдски (сорани или 

пехлевани), пущу, суахили, тамил и урду. 

Български неправителствени организации 

подчертават липсата на достъп до услуги за устен 

превод в отдалечени райони. Адекватното 

обучение и квалификацията на устните преводачи 

се очертава като проблем. В Полша, например, се 

съобщава за случаи, при които неточното 

тълкуване е довело до несъответствия в 

изявленията на жалбоподателя. Качеството на 

превода в България също е описано като 

незадоволително. Въпреки някои проблеми, 

 
7Случаят на Мехмуд: http://hear.farbg.eu/evidence-collection-

bg/case-studies-bg/mehmud-case-bg/  

8 Asylum report 2020. Interpretation services: 

https://euaa.europa.eu/asylum-report-2020/74-interpretation-

services  

свързани с качеството на връзката, използването 

на видеоконферентна връзка в транзитните 

центрове в Унгария, където няма преводачи, може 

да се изтъкне като една възможност.  

 

Други добри практики: 

▪Видеоконферентната връзка се използва 

успешно в Румъния при дистанционни интервюта 

по време на административната и съдебната фаза. 

▪Норвегия разработи ИТ-система за резервиране 

на устни преводачи, поръчка на преводи и 

управление на логистиката и финансите, свързани 

с устния превод. 

▪Германия пусна софтуер за администриране на 

услуги за устен превод - нов екип от устни 

преводачи ще следи за осигуряване на качеството 

и на обучението на служителите да общуват чрез 

преводач. 

▪Белгия стартира нова информационна 

платформа, достъпна на 12 езика, за да 

предостави на кандидатите обективна и 

фактическа информация относно процеса на 

предоставяне на убежище.  
 

В AIDA Доклада за България на БХК за 20199 се 

казва, че съдилищата продължават да пропускат 

проверката на квалификацията на преводача, 

9 AIDA Bulgaria. (2020). Country Report: Bulgaria-2019 Update. 

Edited by ECRE. Written by Bulgarian Helsinki Committee. 

https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-

download/aida_bg_2019update.pdf 
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което създава сериозни проблеми по отношение 

на нивото на разбиране и комуникация между 

съда и жалбоподателите. Качеството на устния 

предвод продължава да бъде незадоволително. 

Правилата на Етичния кодекс на Съюза на 

преводачите10 в България, приети през 2009 г., а 

именно професионалност, етичност, 

компетентност, достоверност и безпристрастност, 

не се прилагат на практика. В резултат на това 

доста често изявленията на търсещите закрила са 

обобщени или преводачите дават коментари 

относно тяхната автентичност или вероятност. 

Използва се и видеоконферентен превод, в 

приемателните центрове в Пъстрогор, Харманли и 

Баня, където преводачите са по-трудни за 

намиране и наемане. Този тип комуникация обаче 

довежда до допълнителни затруднения на 

кандидатите, тъй като видео комуникацията често 

е нарушена или неясна поради проблеми с 

връзката. 

 

Освен в административното производство обаче, 

превод е необходим и за различните дейности 

или услуги, към които могат да се насочат 

търсещите международна закрила. Пример за 

това е психологичната помощ. "Работата през 

превод е много специфична. Преводачите имат 

нужда от специална подготовка. Разказите на 

хората, тяхната болка преминава първо през 

 
10 Етичен коденкс на Съюз на преводачите в България: 

https://www.bgtranslators.org  

11 "Няма правилен или грешен начин да се скърби". Как 

украинци получават психологична помощ в България. 

преводача", казва психологът Теодора Николова 

от Международната организация по миграцията 

за Свободна Европа11. Когато става въпрос за 

бежанци от Изтока, тя подчертава и ролята на 

културен медиатор на преводача, за разлика 

например от общуването с бежанци от Украйна, 

където има повече културни сходства. Ирина 

Атанасова, основател и директор на българската 

Фондация за психично здраве ,,Кожа", споделя как 

организацията й избягва украинци да работят с 

украински психолози, тъй като последните са 

емоционално ангажирани с конфликта, a афектът 

от случващото се e довел до ,,прегаряне”. Други 

пък смятат, че ако те са достатъчно стабилни 

психически, афектът не представлява проблем. 

Оттук и въпросът за това доколко е подходящо 

преводачът да има същата националност като 

търсещия закрила.  

Друг интересен пример за ключовата роля на 

превода в работата с бежанци са дейностите на 

Бюрото за информация и услуги за граждани на 

трети страни в София. Двумесечният ми стаж там, 

реализиран по проект „Студенти подкрепят 

социалното включване на бежанци в София“ на 

Столична община, потвърди някои от 

констатираните проблеми, но и разкри много 

добри примери. Бюрото оказва помощ за достъп 

до пазара на труда, съдейства с попълване на 

документи, приема молби за отпускане на целеви 

помощи, организира информационни сесии, 

придружаване, правна и психологическа помощ. 

Прави впечатление, че голяма част от чужденците, 

които посещават Бюрото, са хора, търсещи или 

получили международна закрила, граждани на 

арабски страни. Оттук идва и необходимостта от 

постоянен превод на арабски език. Сред добрите 

констатирани практики е фактът, че единият от 

социалните работници на БЧК, които имат 

Свободна Европа. 2 май 2022: 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31811121.html  
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постоянно присъствие в центъра, владее арабски 

език, което дава възможност за непосредствена 

комуникация на роден език на потребителите на 

услуги. Наблюденията ми потвърждават, че те са 

изключително доволни по отношение на 

езиковата компетентност на служителите. 

Неправителствените организации, които 

посещават регулярно Бюрото и предоставят 

правни консултации на място, също осигуряват 

преводач от/на арабски език, а в редки случаи 

ползват подкрепа от социалния работник на БЧК, 

владеещ арабски. Някои клиенти говорят езици, 

на които не може да се осигури превод на 

момента. Google Translate се използва като 

алтернативен метод. При случаи, свързани 

предимно с попълване на документи, този начин 

на комуникация изглежда работещ. Успешно и 

отлично се използва и превод от разстояние по 

телефон, в случаите, когато служителят с арабски 

език не е на място.  

От друга страна, някои потребители споделят 

интересни факти относно превода на арабски език 

в производството за определяне на статут и при 

превод в съда. Халид (името е променено) 

разказва, че някои преводачи не превеждат 

всичко, съкращават много и обобщават казаното. 

От разговора с него излиза наяве и друг проблем - 

за диглосията и диалектите в арабския език, които 

могат да варират много от страна в страна и 

представляват допълнителна трудност за 

преводачите. Той споделя, че предпочита 

преводачите да са от неговата националност или 

етнос ,,заради лекотата на предаване на 

информацията”. Твърди, че един от българите-

преводачи му е казал да говори на стандартен 

арабски език, защото не разбира диалекта му. По 

отношение на практиката да се ползват за 

преводачи хора от общността, Халид разказва, че 

се е възползвал от помощта на негов познат 

арабин, който говори български език, и е доволен 

от резултата.  

Проведена от мен кратка анкета за достъпа до 

превод и неговото качество показва, че езиковата 

бариера е голямо предизвикателство в 

комуникацията със служителите от НПО в 

България. Анкетата се състои от 10 затворени 

въпроса. Броят на взелите участие е осем души, 

шестима от които говорят арабски език, а двама от 

тях - английски език. Въпреки ограничения брой 

на взелите участие, резултатите са интригуващи.  

Въпрос 1: Лесно ли се комуникира със 

служителите на НПО в България?  

ДА - 62,5%; НЕ - 37,5% 

Въпросът цели да проучи общите впечатления на 

търсещите/получилите закрила от начина на 

комуникация със служителите. Имайки предвид, 

че 62,5% от отговорилите смятат, че се 

комуникира лесно със служителите, можем да 

направим няколко извода - или служителите 

говорят/ползват език, който говорят/ползват 

потребителите на услугите или в по-голяма част от 

случаите е бил осигурен превод. От друга страна, 

37,5% от анкетираните споделят, че не се 

комуникира лесно със служителите. Причина за 

това би могла да е езиковата бариера или 

незадоволителното качество/ липсата на превода. 

Въпрос 2: Предизвикателство ли е езиковата 

бариера? 

ДА - 100% 

Интересно е да се види какъв процент от 

участниците ползват/владеят език близък до 

българския или друг език, който говорят 

служителите. Всички участници са отговорили 

утвърдително, което показва важността на езика, 

оттам и на превода за осъществяване на 

комуникация между служители и потребители на 

услуги. 

Въпрос 3: Винаги ли има превод, когато ползвате 

услуги във връзка с бежанския Ви статус? 

ДА - 87,5%  НЕ - 12,5% 
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Въпросът е породен от посочените по-горе данни 

за липса на превод в по-отдалечени райони и на 

определени езици като урду, например. 

Получените отговори потвърждават, че в редки 

случаи липсва превод. 

Въпрос 4: Знаете ли дали това са професионални 

преводачи? 

НЕ - 100%. 

Въпросът цели да даде яснота по проблема с 

квалификацията на преводачите. Отговорите 

сочат, че потребителите не знаят дали 

предоставеният превод е от професионален 

преводач или човек, който говори езика им. 

Въпрос 5: Преводачът от вашата националност/ 

етнос ли е? 

ДА - 50%; НЕ - 50% 

Въпрос 6: Доволни ли сте от превода? 

ДА - 100% 

Въпрос 5 беше зададен, за да констатира дали се 

ползват преводачи от същата националност/етнос 

като бежанците и е свързан с Въпрос 6 за 

удовлетвореността от този превод. Запитването 

беше породено от разнопосочните мнения, 

свързани с компетентността и емоционалната 

нагласа/натовареност на преводачи със същата 

националност/етнос, както и с компетентността на 

преводачи-българи. Отговорите разкриват, че се 

ползват както преводачи от същата 

националност/етнос като тази на потребителя на 

услугата, така и от друга националност. 

Независимо от това, потребителите са били 

доволни от качеството на превода. 

Въпрос 7: Чувствате ли се достатъчно добре 

разбрани? 

ДА - 100% 

Това е още един въпрос, целящ да провери 

компетентността на преводачите. Всички взели 

участие в анкетата потвърждават, че се чувстват 

достатъчно добре разбрани. 

Въпрос 8: Ползвате ли помощта на човек от 

Вашата общност (не преводач), владеещ език, 

който служителите разбират (български; 

английски)? 

ДА - 75%; НЕ - 25% 

Въпросът е породен от изложените данни за 

привличане на човек от общността за преводач, 

независимо, че няма опит като такъв и не може да 

се провери нивото му на компетентност за 

извършване на превод/нивото на владеене на 

двата езика. По-голямата част от анкетираните 

(75%) споделят, че ползват помощта на човек от 

тяхната общност. Този факт от една страна поставя 

въпроса за качеството на предоставения превод. 

От друга страна, излиза на преден план въпросът 

защо е нужна такава помощ. Отговорът вероятно 

се крие в недостига на преводачи по места. 

Въпрос 9: Ползвате ли език, различен от 

майчиния, за да комуникирате със служители? 

ДА - 25%; НЕ - 75% 

Този въпрос цели да покаже до каква степен е 

необходим превод при комуникацията със 

служители, като едва 25% от 

търсещите/получилите закрила съобщават, че 

ползват език, различен от майчиния им. Можем 

да направим изводът, че в повечето случаи, 

клиентите не могат да разчитат на езиковите си 

компетенции и имат нужда от превод. 

 

Въпрос 10: Ако ползвате език, различен от 

майчиния, успявате ли да предадете точно това, 

което искате? 

ДА - 25%; 75% не отговарят (отговорили са 

негативно на Въпрос 9) 

Въпросът дава отговор доколко познанията по 

чуждия език са достатъчни за ефективна 
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комуникация със служители. 25% са отговорили, 

че успяват да предадат точно това, което искат. 

Изложените данни от проучвания и проекти, 

извършеното изследване, описаните лични 

наблюдения и споделени истории потвърждават 

ключовото място на превода в пряката работа с 

бежанци. Преводът е този, който обединява 

всички страни, участващи в даден случай. Липсата 

му, както и незадоволителното му качество води 

до нарушена комуникация и би могло/а да има 

решаващо значение за положението на бежанеца. 

Ето защо е от изключителна важност да бъде 

осигурен качествен, надежден и професионален 

превод повсеместно и да се положат усилия за 

повишаването квалификацията/ квалифицирането 

на преводачи от редки езици, както и да се 

осъществява контрол върху качеството на 

предоставяния превод. 
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Възможности и ограничения при достъп до социална подкрепа на 

непридружени непълнолетни лица, търсещи международна 

закрила в България 
Лилия Георгиева, студент в Магистърска програма ,,Социална работа с бежанци и мигранти”,                                      

СУ ,,Св. Климент Охридски” 
 

През последните години броят на гражданите на 

трети страни, търсещи международна закрила в 

България, се увеличава. Още от времето преди 

оттеглянето на въоръжените сили на САЩ от 

Афганистан, напускащите страната хора са много, 

а след завземането на управлението на държавата 

от талибаните, присъствието на бежанци от там е 

още по-осезаемо. България е част от държавите, 

приемащи бежанци и мигранти, от една страна – 

поради статута й на държава-членка на 

Европейския съюз, а от друга – поради 

географското си разположение,  обуславящо 

навлизането на тези хора. 

 

В културологично отношение страната ни се 

доближава до това на хората от Близкия изток по 

някои характеристики, които са условие за по-

плавна и качествена интеграция. Това са най-вече 

отличителните белези на колективистичните 

 
1 Хофстеде, Х., Култури и организации, Софтуер на ума. 

2 Кръстева, А. (2019) Българският миграционен парадокс: 
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2019/05/za-
saita_migracionen-paradox_5.pdf 

култури1, които са семейно ориентирани и 

вплетени в силна близост с разширеното 

семейство и са ориентирани към уважението към 

възрастните и респекта от тях, социални контакти 

между членовете на семейството, общностното 

чувство, споделеното време. Други паралели 

могат да се търсят в народната музика и танци, 

които имат известни хореографски сходства, 

спазването на традициите и честването на 

празници, предлаганите у нас хранителни 

продукти, доближаващи се до вкусовете на хората 

от Близкия изток и достъпността и разнообразието 

им като особено важен базисен елемент за 

човека. В допълнение, хората от арабските 

държави и Афганистан ценят природата и 

четирите сезона на България. Всички тези важни 

условия за водене на пълноценен начин на живот 

на индивида са провокаторите на желание за 

живот в страната ни. Въпреки благоприятстващите 

фактори, обаче, процесът на интеграция е труден 

и във физически, и в психологически аспект, и тук 

най-основният елемент е включването2 към 

социално функциониране, което би трябвало да е 

процес, обхванат от плавна, структурирана, 

подбираща национална стратегия за допускане и 

предоставяне на статут и действителното й 

осъществяване. 

Според националния закон в случай на 

нерегламентирано преминаване на границите на 

България лицата трябва своевременно да се явят 

пред властите и да подадат молба за 

международна закрила или убежище. Подалите 

 

https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2019/05/za-saita_migracionen-paradox_5.pdf
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2019/05/za-saita_migracionen-paradox_5.pdf
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молба, в това число и непридружените малолетни 

и непълнолетни лица, имат право на подслон, 

храна, спешна здравна помощ, психологическа 

помощ и образование за децата. Ако процедурата 

за предоставяне на международна закрила не е 

завършена в рамките на три месеца след 

подаване на молбата, те имат и право на достъп и 

до пазара на труда като всички български 

граждани. Търсещите закрила се настаняват в 

регистрационно приемателните центрове (почти 

всички от отворен тип) на Държавната агенция за 

бежанците (ДАБ).3 

По-голямата част от непълнолетните и малолетни 

непридружени деца се настаняват в Сигурните 

зони, управлявани от Международна организация 

по миграция, които са на територията на два 

столични бежански центъра - тези в кварталите 

Военна рампа и Овча купел. Капацитетът на двете 

сигурни зони към момента е от около по 150 легла. 

Младежите се разпределят по националност, 

съответно: арабоговорящите в Овча купел, а 

децата от Афганистан, Иран и Пакистан във Военна 

рампа. Двете групи обикновено не се смесват при 

настаняване поради историко-културни 

конфликти, които биха нарушили реда и 

сигурността в центровете за настаняване на ДАБ. 

Месечната социална финансова помощ от ДАБ, 

която получават всички търсещи закрила лица, 

включително непридружените непълнолетни, е 

двадесет лева, и служи за покриване на лични 

основни нужди. Подалите молба за 

международна закрила се включват в здравната 

система, като държавата заплаща здравните им 

застраховки, докато тече производството им. 

Oбикновено до регистриранено им като 

здравоосигурени минава около месец, след което 

би трябвало да бъдат записани при личен лекар4. 

Това само по себе си, предвид голямото 

текучество на бежанците и административни 

изисквания към общо практикуващите лекари, е 

 
3  http://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg  

доста сложен процес. Към момента работата с 

непридружени непълнолетни е подпомагана и от 

законните представители, които биват 

определяни в няколко дневен срок за всяко 

регистрирано в РПЦ дете. Законните 

представители са юристи от Националното бюро 

за правна помощ и съблюдават за спазването на 

правата на детето. 

Работещите на терен в центровете 

неправителствени организации могат да  

придружават бенефициента до специалисти и така 

облекчават работата на служителите на ДАБ. 

Благодарение на различни проекти се създават 

възможности за плащане на предписани 

медикаменти и назначени лечения, особено 

такива на уязвими групи като жени и деца, в т.ч. и 

непридружени непълнолетни. В центровете за 

настаняване през седмичното работно време има 

медицинско лице, което също обслужва 

възникналите здравни проблеми.  

 

Относно условията на живот и задоволяване на 

базовите потребности на непълнолетните 

непридружени лица, търсещи международна 

закрила, се предоставят: 

▪легло и завивки - еднократно; 

▪храна на база кетъринг, чийто грамаж и 

съдържание трябва да отговарят на съответните 

стандарти; 

▪ползване на обща баня и тоалетна; 

4 http://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg  

http://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg
http://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg
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▪хигиенни материали - индивидуални, като 

шампоан, сапун, паста за зъби, ролка тоалетна 

хартия и прах за пране. Важно е да се отбележи, че 

този комплект се оформя спрямо наличностите. 

Раздават се и общи консумативи (белина и сетове 

за почистване) всеки месец5. Организациите също 

подпомагат с такива, а и с допълнителни вещи. 

Дрехите, които са от изключителна важност, 

предвид честите кожни инфекции, се предоставят 

съвместно от държава и партньори, спрямо 

наличности и възможности. Правят се кампании 

най-често от Съвета на жените бежанки в България 

(СЖББ) за събиране на дрехи нови и втора 

употреба и предоставянето им на нуждаещите се 

лица, търсещи закрила.6 

 

Първоначалният замисъл предвиждаше 

Сигурните зони за непридружени непълнолетни 

лица да бъдат разработени от Международна 

организация по миграция и нейните екипи, а 

година по-късно да бъдат предадени за 

управление и действие на ДАБ. Все още този 

процес на предаване не е извършен,  а 

приоритетът е разширяване на легловия 

капацитет и продължаване на проектните 

 
5 IOM 

https://bulgaria.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1291/files/docume
nts/IOM%20BG%20Safety%20Zone%20Overview%202019.pdf  

6 Council of Refugee Women in Bulgaria 

 https://crw-bg.org 

 

дейности на МОМ. Това се налага поради факта, 

че тези зони изискват друга специфика на работа 

и работен график на денонощен режим, което от 

своя страна налага необходимостта от 

допълнителен финансов и кадрови ресурс, както и 

инструменти за подкрепа, изискващи сериозен 

бюджет. 

Съвместната дейност по подпомагане на 

непридружени непълнолетни е изключително 

важна и полезна. ДАБ съдействат със записване на 

училище и личен лекар, както и с предоставяне на 

учебни пособия, а МОМ фокусира дейностите към 

индивидуален подход и качество на социалното 

функциониране на децата, психо-социалното им 

благополучие и развитие. Приучаване на 

младежите към правила и норми на живот,  

изграждане на способности за обслужване на 

индивидуални нужди и потребности, са сред 

основните приоритети на всички служители в 

Сигурните зони.7 

Към момента, по Норвежкия финансов механизъм 

в работата с непридружени непълнолетни се 

включват и Съвет на жените бежанки в България, 

както и Каритас София, които изпълняват проектни 

дейности. Организират се различни активности, 

езикови курсове, занимания по интереси, спорт, 

професионално ориентиране и съдействие за 

насочване към трудова дейност.  

Методът ,,работа по случай” се извършва в 

условия на мултиекипност, което е обогатяващо 

социалната работа на индивидуално ниво. 

Тийнейджърите биват включени в социалния 

живот, придобиват умения за ежедневни навици, 

посещават училище и биват подпомагани в 

сегашния си дом.8 

7 IOM 

https://bulgaria.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1291/files/docume
nts/IOM%20BG%20Safety%20Zone%20Overview%202019.pdf 

8 https://www.eeagrants.bg/novini/kogato-se-razhdat-mechti,-ili-kak-

mladezhi-migranti-posetixa-ofisa-na-ibm-v-sofiya 
 

https://bulgaria.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1291/files/documents/IOM%20BG%20Safety%20Zone%20Overview%202019.pdf
https://bulgaria.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1291/files/documents/IOM%20BG%20Safety%20Zone%20Overview%202019.pdf
https://crw-bg.org/
https://bulgaria.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1291/files/documents/IOM%20BG%20Safety%20Zone%20Overview%202019.pdf
https://bulgaria.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1291/files/documents/IOM%20BG%20Safety%20Zone%20Overview%202019.pdf
https://www.eeagrants.bg/novini/kogato-se-razhdat-mechti,-ili-kak-mladezhi-migranti-posetixa-ofisa-na-ibm-v-sofiya
https://www.eeagrants.bg/novini/kogato-se-razhdat-mechti,-ili-kak-mladezhi-migranti-posetixa-ofisa-na-ibm-v-sofiya
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Здравеопазване на хора, получили международна закрила в 

България 
Росица Георгиева Танова, Магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти” 
 

Според определението на Световната здравна 

организация здравето е „състояние на пълно 

физическо, психическо и социално благополучие, 

а не просто отсъствие на болест или недъг“. В този 

смисъл бежанците са особено уязвима група, 

предвид неблагополучията, с които се срещат, 

бягайки принудително от родните си места, и 

трудностите на живота в изгнание. Политическото 

преследване, подлагането на физически мъчения, 

лишаването от свобода и тежките условия в 

затворите, насилието и недоимъкът в резултат на 

военни действия са все фактори, които влияят 

негативно върху здравословното състояние на 

хората, избрали да потърсят убежище в друга 

държава. В допълнение на всичко изброено е 

трудният, опасен и несигурен път на бягството, 

пребиваването в бежански лагери, загубата на 

близки. Пристигането в държавата, в която се 

подава молба за международна закрила, поставя, 

от своя страна, нови проблеми. Те са свързани  

най- често с несигурността дали ще бъде получен 

бежански статут, с наличието на юридически и 

бюрократични трудности при събирането на 

членовете на семейството, с адаптацията към 

новата среда (език, културни, религиозни и други 

различия) и нерядко с враждебното отношение на 

приемащото общество. Всички тези особености, 

специфични за бежанците,  засягат едновременно 

и трите основни характеристики на тяхното здрав, 

формулирани в горепосоченото определение, а 

именно физическия, психическия и социалния 

аспект.  

Ако се позовем на Всеобщата декларация за 

правата на човека, нейният чл. 25 (т.1) гласи, че 

„всеки човек има право на жизнено равнище, 

включително прехрана, облекло, жилище, 

медицинско обслужване и необходимите 

социални грижи, което е необходимо за 

поддържане на неговото и на семейството му 

здраве и благосъстояние“. От тук следва, че 

правото на здраве е основно човешко право, 

което всяка държава е длъжна да гарантира на 

хората, намиращи се на нейна територия, 

независимо от техния статут. В България 

осигуряването на здравни услуги за търсещите и 

получили закрила е уредено чрез няколко 

нормативни документа - Закона за здравето, 

Закона за здравното осигуряване, Кодекса за 

социално осигуряване, а по отношение на 

бежанците - в Закона за убежището и бежанците, 

Наредбата за условията и реда за сключване, 

изпълнение и прекратяване на споразумението за 

интеграция на чужденците с предоставено 

убежище или международна закрила. Наличието 

на нормативна база обаче далеч не означава, че 

предоставянето на определени права е 

равносилно на тяхното реално ползване.  

 

Основните пречки, които възпрепятстват 

адекватния достъп до здравеопазване на 

бежанците не само в България, но изобщо в 

страните от Европейския съюз, са: затруднена 

комуникация; езикови и междукултурни бариери; 

липса на информация относно функционирането 

на националната здравна система на приемащата 

държава; недостатъчно познаване и подготовка за 

посрещане на специфичните нужди и очаквания 

на бежанците от страна на медицинския 
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персонал; липса на доверие. Макар че тези 

проблеми са идентифицирани преди повече от 20 

години от Европейския съвет за бежанците и 

изгнаниците, не би било преувеличено да се каже, 

че за България те са съвсем актуални и към 

настоящия момент.  

За да се характеризират накратко особеностите на 

достъпа на чужденците до здравни услуги в 

страната ни, преди всичко трябва да се уточни, че 

той зависи от техния административноправен 

статут. Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 5 от Закона за 

убежището и бежанците, чужденците, които се 

намират в производство по предоставяне на 

международна закрила, имат право на здравно 

осигуряване, на достъпна медицинска помощ, 

безплатно ползване на медицинско обслужване 

при условията и по реда за българските граждани. 

Техните права са гарантирани от Закона за 

здравното осигуряване и са за сметка на 

републиканския бюджет. За разлика от тях лицата 

без гражданство нямат право на здравно 

осигуряване и нямат достъп до безплатно 

ползване на медицинско обслужване по време на 

производството по разглеждане на молбата им за 

предоставяне на статут по Закона за чужденците в 

Република България. С други думи медицинската 

помощ за тази група хора зависи от 

възможностите им да си платят за нея. Лицата с 

предоставен статут на бежанец или хуманитарен 

статут от своя страна имат право на здравно 

осигуряване, за което обаче те отговарят сами, т.е. 

то вече не се поема от държавния бюджет. 

Техните права се изравнени с тези на българските 

граждани, но на практика те трудно се възползват 

от тях. Голяма част от получилите статут лица 

срещат затруднения при намирането на работа, 

още повече пък на такава, която да им осигури 

достатъчно доходи и съответно възможности за 

плащане на осигуровки. След напускането на 

регистрационно-приемателните центрове на ДАБ 

те трябва да си намерят жилище, което 

значително увеличава разходите им. Нерядко 

получилите международна закрила не знаят, че 

след гражданска регистрация и генериране на ЕГН 

е необходимо да свържат здравноосигурителния 

си статут с този от времето на процедурата, когато 

са разполагали с личен номер на чужденец и 

здравните осигуровки по него са покрити от 

държавата. Правилно и навременно получената 

информация в случая е много важна, тъй като ако 

процедурата по синхронизиране не се инициира, 

системата на Националната агенция по приходите 

може да отчете, че има несъществуващи 

задължения за плащане на здравни осигуровки за 

предходни години и съответно лицето не 

получава достъп до полагащите му се здравни 

услуги.  

Друго сериозно предизвикателство е отказът на 

българските лични лекари да записват бежанци 

като свои пациенти. Съществена причина за това е 

затруднената комуникация между лекар и 

пациент във връзка с езиковата бариера и нуждата 

от преводач по време на прегледите, което не е 

лесно осъществимо, а и отнема повече време. В 

допълнение, в случай на заминаване на 

бежанците извън България личните лекари няма 

как сами да дерегистрират тези лица от 

пациентските си листи и съответно капацитетът на 

практиката им остава запълнен, а това затруднява 

записването на нови хора. Особено наболял 

проблем е липсата на достатъчно педиатри, които 

да осигуряват медицинско обслужване за децата 

на бежанците.  
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Тук е мястото да се отбележат безпрецедентните 

предизвикателства, които постави пандемията от 

COVID-19 през последните две години. Като 

основни проблеми, пред които бяха изправени 

бежанците в тези условия, могат да се маркират: 

отказ за предоставяне на медицинска помощ, 

отказ за транспортиране с линейка и отказ за 

прием в лечебно заведение дори и при лично 

заплатен от тях транспорт. Така изброените 

трудности съществуваха и за българските 

граждани, но за чужденците допълнително се 

наслагваха недостатъчната информираност 

относно правата им по време на пандемия и 

неефективната им комуникация с лекарите заради 

невладеене на български език. От друга страна, 

като пример за приложена добра практика в 

България може да се изтъкне даденото право на 

търсещите закрила, пребиваващи извън 

регистрационно-приемателните центрове и 

изгубили работата си в резултат на създалата се 

обществена ситуация, да бъдат временно 

настанени отново в тези центрове след писмено 

кандидатстване и преминаване на 14-дневна 

карантина. Наред с това бежанците бяха включени 

във фазите на ваксинация при изразено тяхно 

желание по същия начин, както и българските 

граждани.  

 

Достъпът до здравеопазване е един от много 

важните индикатори за ефективността на 

интеграцията на бежанците в съответното 

приемащо общество. От 2017 г. в България 

съществува Наредба за условията и реда за 

сключване, изпълнение и прекратяване на 

споразумението за интеграция на чужденците с 

предоставено убежище или международна 

закрила, която по своята същност представлява 

нормативната рамка на интеграционния процес в 

страната ни. Тази наредба отрежда водеща роля 

на местните власти и на регионалните структури 

на редица държавни институции. Съгласно чл. 14 

кметът или определено от него длъжностно лице 

имат отговорността да информират човека, 

получил международна закрила, за 

възможностите за избор на личен лекар на 

територията на общината и да уведоми 

съответните регионална здравна инспекция и 

здравноосигурителна каса за сключеното 

споразумение за интеграция. Регионалните 

здравни инспекции трябва да осигурят на лицето, 

сключило споразумение за интеграция: 

информация относно реда за провеждане на 

задължителните имунизации и реимунизаци и 

съставянето на план за провеждането на такива 

(само докато човекът все още няма личен лекар); 

информация за профилактични прегледи и 

изследвания и съставянето на план за тяхното 

извършване; информация относно правото на 

достъп до здравни дейности по национални и 

регионални здравни програми; информация 

относно здравните изисквания за прием в детски 

градини и училища; извършването на 

противоепидемични мерки при необходимост. 

Поради липсата на бюджет и политическа воля 

обаче, въпросната наредба остава с много тясно 

приложение. 

Вакуумът, който се получава в резултат на 

недостатъчното изпълнение на задълженията на 

държавата към лицата, получили международна 

закрила, се запълва до голяма степен от активната 

дейност на редица неправителствени 

организации. Българският Червен Кръст (БЧК), 

Каритас София и Съветът на жените бежанки в 

България (СЖББ) предоставят хранителни стоки, 

лекарства и финансово подпомагане. 
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Изключително важна също така е ролята на 

програмите за социална медиация, чрез които се 

оказва подкрепа на получилите закрила в техните 

усилия за адаптация към една непозната за тях 

здравна система. Културните медиатори и 

социалните работници осигуряват информация, 

подпомагат регистрирането на чужденците, както 

и преодоляването на езиковата бариера между 

тях и лекуващите ги лекари. Много полезно 

средство са горещите линии (като например тази 

на БЧК), както и онлайн платформите 

(migrantlife.bg на Фондация за достъп до права - 

ФАР), на които се дава информация на няколко 

езика, включително в последните месеци на руски 

и украински, относно медицинското и здравно 

обслужване в страната ни. Освен това е важна и 

правната подкрепа, която се предоставя от 

Български хелзинкски комитет, Център за правна 

помощ „Глас в България“ и ФАР.  

В заключение може да се обобщи, че основните 

проблеми, свързани с достъпа до здравеопазване 

на получилите закрила в България, са липсата на 

достатъчно информация на разбираем език и 

неефективната комуникация с медицинските 

лица, лиспата на процедури за дерегистрация, 

липса на педиатри. Дейността на 

неправителствения сектор в тази област е много 

важна, но не може и не трябва да заменя ролята 

на държавата, а по-скоро следва да я допълва. 

Належащо е преди всичко повишаване на 

информираността и чувствителността на 

обществото ни за проблемите, пред които са 

поставени бежанците, както и по-активна 

ангажираност на държавните институции и 

местната власт, особено от момента, в който те 

получат официален статут на закрила. В крайна 

сметка успешната интеграция на тези хора е от 

полза не само за тях, но и за общностите, в които 

те се установяват.  

Библиография: 

Добри практики за интеграция на бежанци: 

http://www.bcrm-bg.org/ 

Еднакви в различието: https://caritas.bg/ 

Наръчник за интегриране на лица с предоставено 

убежище или международна закрила в общините: 

https://www.redcross.bg/ 

Good Practice Guide on Health for Refugees in the 

European Union:  https://ec.europa.eu/ 

Достъпът до здравеопазване на бежанците и 

лицата без гражданство по време на пандемията: 

http://www.farbg.eu/ 

Закони и нормативни разпоредби от 

законодателството на РБ: 

https://justice.government.bg/home/normdoc/2127

837184 

 

http://www.bcrm-bg.org/-
https://caritas.bg/-
https://www.redcross.bg/-
https://ec.europa.eu/-
http://www.farbg.eu/-
https://justice.government.bg/home/normdoc/2127837184
https://justice.government.bg/home/normdoc/2127837184
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Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците:  

Липсата на интеграция е най-големият дефицит на системата в 

България 
 
 

 
 

Г-жо Тошева, защо решихте да се занимавате 

със социална работа с бежанци? Има ли 

конкретна случка от професионалното Ви 

поприще, която Ви накара да си кажете със 

сигурност ,,Това е посоката, в която искам да се 

развивам"? Разкажете ни повече за своя 

професионален път. 

  

Професионалният ми път в сферата на миграцията 

и убежището, а по-конкретно – с бежанците, 

започва в далечната 1993 година като 

координатор на първия за България пилотен 

проект на ВКБООН „Местно заселване на бежанци 

в България“, за който като изпълнител бе избран 

Български Червен кръст. Същността на този проект 

бе социалната адаптация и интеграция на т.н. 

мандатни бежанци1, които бяха приети от 

България, след като страната бе ратифицирала 

Женевската конвенция от 1951 г. и Нюйоркския 

протокол от 1967 г., касаещи процедурата по 

предоставянето на международна закрила. 

Работата по този проект ме накара да осъзная, че 

освен от необходимата правна рамка бежанците 

имат нужда и от социална подкрепа, от хора от 

приемащото общество, които да ги подпомагат в 

 
1 Мандатни бежанци-лица, получили международна 
закрила съгласно мандата на ВКБООН. 

процеса на тяхната интеграция. За едни бежанци 

са нужни само няколко срещи, но за други, 

особено от уязвима група, социалната работа е 

необходима в дългосрочен план и тя до голяма 

степен гарантира достъпа им до права. 

Този проект така ме погълна, че в края на 1993 

година аз за себе си бях решила, че това е 

работата на живота ми. Още повече, че 

социалното включване е една от приоритетните 

дейности на БЧК и на Международното движение 

на Червения кръст и Червения полумесец. 

Работата ми ме срещна с невероятни хора, хора с 

кауза, хора широко скроени, които приемаха 

бежанците с отворено сърце и търсеха решения за 

индивидуалните казуси. Тази работа изискваше и 

добро познаване на нормативна уредба и 

политики, изучаване  опита на други държави, 

изграждане на мрежа от заинтересовани страни. 

Всичко това ме мотивира да продължа и след 

изтичане на пилотния проект да се занимавам със 

социална работа с бежанци. След прекъсване от 

близо година и половина, през 1997 година 

продължих да работя в сферата на убежището и 

миграцията, но вече като част от екипа на 

Български хелзинкски комитет, Правната 

програма за бежанци и мигранти, а през март 

2007 година поех позицията на програмен 

мениджър на Бежанско-мигрантска служба на 

БЧК. На тази позиция работих до 1 септември 2021 

г.. От 25.03.2022 г. поех професионалното 

предизвикателство като председател на 

Държавна агенция за бежанците при 

Министерски съвет. 

  

Какво означава да си социален работник с 

бежанци? Какви са спецификите на тази работа 

Снимка: ДАБ при МС 
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и какво я различава от социалната работа с 

други целеви групи? 

  

Социалната работа с бежанци изисква да 

познаваш добре страните на произход на хората, 

с които работиш: история, култура, традиции, 

начин на общуване, актуална политическа 

ситуация. На повечето социални работници се 

налага да комуникират чрез преводач с лицата, 

търсещи и получили международна закрила, 

поради което е важно да се изгради доверителна 

връзка както с бежанеца, така и с преводача, за да 

се случи пълноценна комуникация и съответно да 

се окаже подкрепа. Социалните работници трябва 

да са наясно за правата и задълженията на лицата, 

търсещи закрила, и на лицата, получили закрила, 

за да могат адекватно да ги напътстват и 

съответно, при определени обстоятелства, да се 

застъпват пред съответните институции за 

упражняване на тези права. Това предполага 

добро познаване на нормативната уредба. 

Същевременно социалната работа с бежанци 

изисква и подготовка на социалните работници по 

отношение негативни реакции на обществото 

спрямо бежанците като реч на омраза или 

агресивни прояви. Докато българските граждани, 

с които социалните работници взаимодействат, 

разчитат в една или друга степен на семейство, 

близки, съседи или познати, колеги, то бежанците 

нямат такава подкрепяща среда и в голяма степен 

в първите месеци след пристигането си в 

приемащата страна разчитат основно на 

информация, съвети и помощ от социалния 

работник от съответната неправителствена 

организация или социалния експерт от 

приемателния център на Държавна агенция за 

бежанците при МС. 
  

Вие сте също докторант във факултета по 

педагогика в Софийския университет и 

работите с тема, свързана с принудителната 

миграция. Бихте ли споделили малко повече за 

темата на Вашия дисертационен труд? Защо 

избрахте именно нея и успявате ли да 

съчетаете академичната работа с 

отговорностите на високия пост, който 

заемате? 

 

Темата, по която работя, е „Социална работа с 

бежанци в условия на социални кризи“. Изборът 

ми беше провокиран от икономическата ситуация 

в страната и отражението й върху възможностите 

за социално включване на лицата, получили 

международна закрила. Впоследствие, 

пандемията от COVID-19 задълбочи социалните 

кризи в българското общество, а през настоящата 

година сме свидетели и на бруталната агресия от 

страна на Русия към Украйна и необходимостта 

държавите в Европа да поемат бежанци от тази 

страна. Какво наблюдаваме на терен – в условия 

на социални кризи необходимостта от социална 

работа с лицата, търсещи и получили 

международна закрила, нараства и е един от 

инструментите за навременно идентифициране 

на уязвими лица сред бежанците, както и за 

адекватно подпомагане. 

Съчетаването на академичната работа с 

професионалните ми ангажименти към момента 

ми е изключително трудно. Бих искала да 

използвам Вашата трибуна, за да благодаря за 

помощта и търпението на научния ми 

ръководител, проф. дпн. Сийка Чавдарова-

Костова, без която нямаше да се справя. 

  

Какво послание бихте отправили към 

студентите от специалност „Социални работа 

с бежанци и мигранти“ от Софийския 

университет в началото на новата академична 

година? Могат ли те да се надяват на успешна 

професионална реализация? 

 

На първо място искам да подчертая, че 

магистърската програма „Социалната работа с 

бежанци и мигранти“ на Факултета по педагогика 

на Софийския университет е единствената в 

България, която дава специална образователна 

подготовка за тази целева група. Студентите, 

които са избрали тази специалност, могат да 

бъдат сигурни, че ще придобият обширни знания 

и умения за работа с бежанци, а тя е свързана и с 

познания за правата на човека и техните 
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съдържателни измерения. Професионална 

реализация могат да намерят както в различни 

държавни институции, разбира се в Държавна 

агенция за бежанците, но не само, така и в 

неправителствени и международни организации 

в страната и в чужбина. 

Основната цел на магистърска програма е да 

подготвя висококвалифицирани специалисти в 

различните сфери на социалната работа с 

бежанци и мигранти. Това е и моето послание към 

тях – да не спират да се развиват като 

професионалисти в работата с хора, търсещи и 

получили международна закрила, а и да знаят, че 

това е професия, която носи огромно 

удовлетворение, като хора и като 

професионалисти. На добър час. 

  

Виждате ли роля на академичната общност в 

процеса на прием и социално включване на 

бежанците в България? Работи ли Държавната 

агенция за бежанците с представители на 

университетите? 
 

Миграцията е глобален феномен. Добре 

управлявана, от нея могат да бъдат извлечени 

ползи както за националния трудов пазар и 

икономическия растеж на ЕС, така и за 

благосъстоянието на самите имигранти и 

държавите им на произход. В тази връзка искам да 

поясня, че принципите на миграционната 

политика на Република България в областта на 

миграцията, интеграцията и убежището се 

основават на националните интереси с общия 

подход на държавите-членки и институциите на ЕС 

и принципите на международното право. 

Сътрудничеството при управлението на 

миграционна политика трябва да има предвид 

комплексния характер на миграционните 

предизвикателства, които могат да бъдат 

посрещнати само в партньорство с останалите 

държави, академичната общност и 

неправителствения сектор, както и 

международните организации. Затова и 

академичната общност има важна роля в 

изпълнението на тези цели. Приносът на учените 

за разработване на устойчиви решения е ключов и 

изисква още и нови експерти в различни сфери, 

готови да осъществят промени. 

През 30-те си години съществуване ДАБ при МС си 

е сътрудничил и продължава да си сътрудничи в 

различни формати с академичната общност – 

работни срещи, кръгли маси, национални и 

международни конференции, обучения, 

съвместни инициативи, както и възможност за 

студентски стажове. Основни партньори на ДАБ 

при МС са СУ и НБУ, а в предишни години и 

Шуменският университет, Академията на МВР, 

Военна академия „Г.С. Раковски“ и др. 

Държавната агенция за бежанците има цяла 

дирекция „Социални дейности и адаптация“, 

чиито служители всеки ден трябва да оказват 

подкрепа на силно уязвими лица. Какви най-чести 

проблеми трябва да решават те? 

 

Основната роля на експертите от дирекция 

„Социални дейности и адаптация“ е в това да се 

оказва съдействие на търсещите закрила за 

ефективен достъп до социални и здравни грижи, 

както и осъществяването на социална и 

материална подкрепа. 

От уязвимите лица и лицата със специални 

потребности най-голяма е групата на 

непридружените деца, т.е. една голяма част от 

социалната работа е свързана с тези деца. 

Предизвикателство в работата на експертите от 

дирекцията е преодоляването на  

идентифицирана незадоволителна 

заинтересованост от тяхна страна по отношение 

на изучаване на български език и включване в 

българската образователна система. Налице са 

проблеми с мотивацията на деца - ученици за 

посещаване на учебните заведения, което 

затруднява и процеса на обучение в училище, и 

самоподготовката им. Социалните експерти 

активно работят и за изграждането на трайни 

хигиенни навици, които са профилактика и път 

към добро здраве. 

  

Какво Ви казаха социалните работници на ДАБ, 

когато оглавихте Агенцията? Какви са техните 
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професионални предизвикателства, от каква 

подкрепа се нуждаят те във всекидневната си 

работа? 
 

Социалните експерти споделиха, че има недостиг 

на работещите на терен, тъй като изпълняваните 

функции от дирекция „Социални дейности и 

адаптация“ са свързани с извършването на 

множество дейности за здравна, образователна и 

социално-културна адаптация на търсещите 

закрила.  Проблем е недостигът на преводачи, 

което затруднява всекидневната комуникация и 

работата на социалните експерти в 

Териториалните поделения на ДАБ при МС. 

Социалните експерти поставиха въпроса и за 

активно включване на местната власт, като 

партньори за решаване на проблемите, свързани 

с увеличения бежански поток и настанените в 

приемателните центровете на Агенцията. 

Във всекидневната си работа колегите се нуждаят 

от разбирането и подкрепата на своите колеги от 

съответния приемателен център, от месечна 

супервизия и възможности да обменят опит със 

социалните експерти от организациите, които 

работят на терен. Обсъждането на индивидуални 

случаи, които изискват комплексна грижа и 

различен тип подкрепа, са също много важни, за 

да може да се окаже необходимата подкрепа на 

бежанеца. Но да не пропусна нещо много важно – 

ръководството на ДАБ гласува доверие и застава 

зад своите социални експерти при вземане на 

трудни решения. 

  

Вие сте първият председател на Държавната 

агенция за бежанците, който идва именно от 

социалната сфера – с години опит начело на 

Бежанско-мигрантската служба на БЧК. Какви 

нови инициативи в социалната работа на 

Агенцията бихте искали да развиете или вече 

развивате и намирате за важни? 

  

Според мен екипът на дирекция „Социални 

дейности“ трябва да работи в тясно 

сътрудничество с екипа на дирекция ,,Качество на 

процедурата по международна закрила“, както и 

на място в приемателните центрове социалните 

експерти да обсъждат работата на терен заедно с 

настанители, регистратори и интервюисти, за да 

се постига така необходимият комплексен подход 

спрямо настанените лица, търсещи закрила. Само 

така на тези хора може да се помага навреме и 

адекватно, на база наличен ресурс. 

Сътрудничеството с международни и 

неправителствени организации през всичките 

тези години се доказа и доказва като 

изключително добра практика и всеки ден дава 

резултат. Това сътрудничество е необходимо 

освен за осигуряване на навременна и адекватна 

подкрепа на лицето в нужда, но и за отстраняване 

на допуснати грешки и неработещи практики. 

Инициирали сме и редица срещи с екипи на 

сродни институции в Румъния, Германия, Австрия, 

Кипър. 

 

Кои според Вас са най-големите дефицити на 

социалната система в България по отношение 

на бежанците? 

 

Липсата на интеграционна програма, подобна на 

тази, която съществуваше до края на 2013 година, 

както и на слаб интерес от страна на местните 

власти към възможността да сключват 

интеграционни споразумения с бежанци и по този 

начин да ги привличат като работна сила към 

регионалния пазар на труда. 

  

Кои структурни проблеми на социалната 

система в България се отразяват пряко и на 

бежанците?  

На първо място това е осигуряването на временно 

настаняване в общинско жилище. 

От името на нашите читатели благодарим за 

отделеното време и споделения опит, г-жо 

Тошева. 
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Къде стои България спрямо 14 страни от ЕС в интеграцията на 

бежанци? 
Бистра Иванова, Мулти култи колектив 
 

По случай Световния ден на бежанеца през 2022 г. 

в Брюксел беше представен третият сравнителен 

анализ по проект Национален механизъм за 

оценка на интеграцията (National Integration 

Evaluation Mechanism - NIEM), който оценява 

интеграцията на лица, получили международна 

закрила (ЛПМЗ), в 14 страни на Европейския съюз 

(ЕС) (Улфхард и др., 2022). Той обхваща периода 

2019–2021 г. и се явява втори кръг на оценка на 

базата на Основния доклад, публикуван през 2017 

г. по същия проект. Национален доклад, посветен 

на България, беше представен и в София по случай 

Световния ден на бежанеца (Иванова, Чафкаров, 

2022) 

 
 

Методология 
 

Методологията на доклада е изготвена от Групата 

за миграционни политики (MPG) в Брюксел, 

стъпвайки на новаторския труд на експертите от 

България, Полша, Румъния, Словакия по проекта 

на ВКБООН „Интеграцията на бежанците. 

Капацитет и оценка“ (Бюркин и др., 2013). На 

базата на този проект се ражда и NIEM, който от 

2016 г. досега публикува три сравнителни доклада 

– базов през 2017 г., Оценка 1 (обхваща периода 

2017–2019 г.) и Оценка 2 (обхващаща периода 

2019–2021 г.).  

 

Методологията на NIEM включва качествени и 

количествени методи. В основата си тя се състои 

от комплексна система от над 160 индикатора, 

която остойностява успеха на всяка държава в 12 

отделни направления на интеграцията на ЛПМЗ, 

така че да позволи обективно измерване, 

сравнение, проследяване на прогреса и др. 

Използваните методи включват: проучване на 

статистически данни, документи, изследвания, 

анализи, полу-структурирани интервюта с 

експерти и практици (вкл. учители, адвокати, 

социални работници), експертни фокус групи, 

интервюта и фокус групи с лица, търсещи и 

получили международна закрила, и др.  
 

В допълнение докладът въвежда допълнителна 

призма, през която разглежда интеграцията – три 

отделни стъпки, които се фокусират съответно 

върху: 
 

1. Създаване на правната рамка; 

2. Изграждане на рамката на политиките; 

3. Изпълнение и сътрудничеството. 

 

Това разграничение дава допълнителни 

възможности за анализ дали дадени закони или 

политики, освен че съществуват, са създадени 

така, че да позволяват ефективно прилагане и 

съответно, дали водят до конкретни позитивни 

резултати за крайните бенефициенти.  
 

Основната целева група на изследването са 

лицата със статут на бежанец или субсидиарна 

закрила (хуманитарен статут в България), но 

допълнително включва и лица, търсещи закрила, 

презаселени бежанци, както и такива с 

http://multikulti.bg/bg/publications/refugee-integration-monitoring-2021
http://multikulti.bg/bg/publications/refugee-integration-monitoring-2021
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предоставена временна закрила1. Това позволява 

прецизен анализ на възможностите и пречките 

пред всяка подгрупа за пълноценна и всеобхватна 

интеграция.  

 

Точкуване 

 

Точкуването по различните индикатори и 

направления става на базата на стандартизиран 

въпросник и оценяване чрез точкова система. 

Този подход позволява максимална обективност и 

сравнение между страните, основано на 

конкретно измерими данни и факти. Повечето 

индикатори имат няколко алтернативни отговора, 

които носят съответен брой точки – от 0 до 100 в 

зависимост колко благоприятни са. Максималният 

брой точки е 100. За да се присъдят точки (за 

даден индикатор) и впоследствие да се обобщят 

(за дадено направление), се използват 

обикновени средни стойности. На официалния 

сайт на проект NIEM са представени конкретни 

правила за точкуването по всеки индикатор, 

заедно с пълния въпросник2.  

 

За да бъдат оценени тези точки, определени са 4 

широки гами в скала, оценяващи наличието или 

липсата на правна рамка, политики или практика – 

напълно липсваща (под 25 точки), частично 

подкрепяща (под 50 точки), умерено подкрепяща 

(под 75 точки) и силно подкрепяща (до 100 точки). 

 

 
 

Направления 

 

За да гарантира всеобхватност на анализа, 

изследователският фокус се насочва към 12 

основни направления, групирани в 4 области. 

 
1В периода 2019–2021 г., обхванат от проучването, 

Директива 2001/55/ЕО за временна закрила все още не е 
активирана 

Всички те са оценени с над 10 индикатора всеки 

чрез такива, групирани в няколко измерения – 

статистика, правна рамка, политики, оценка, 

администрация, финанси и др.: 

 

1. Общи условия  

а. Влияние на приема върху интеграция  

б. Включване и управление на интеграцията  

 

2. Правна интеграция  

а. Пребиваване  

б. Единство и събиране на семейство  

в. Достъп до ефективно гражданство  

 

3. Социално-икономическа интеграция  

а. Жилищно настаняване  

б. Заетост  

в. Професионално обучение и образование, 

свързани със заетостта  

г. Здравеопазване  

д. Социално подпомагане и социално осигуряване  

 

4. Социално-културна интеграция  

а. Детско образование  

б. Езиково обучение и социална ориентация  

в. Изграждане на мостове и насърчаване на 

участието 

 

Участващи държави  

 

Проучването се реализира в 14 страни от 

европейския Север, Юг, Изток, Запад – България, 

Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, 

Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, 

Унгария, Франция, Чехия, Швеция. Тези държави 

могат да бъдат категоризирани в 4 основни типа: 

 

Италия, Франция, Швеция – страни в Северна и 

Западна Европа, в които има дългогодишна 

традиция за прием на бежанци. Като цяло 

2 Вж. на официалния сайт на проекта – 

http://www.forintegration.eu/  

http://www.forintegration.eu/
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политиките за закрила и рамките за интеграция са 

добре установени, като се основават на 

виждането за дългосрочна интеграция и са 

вкоренени в традициите на вътрешните политики 

в сферата на миграцията. По отношение на 

бежанските потоци през периода на оценяване 

2019–2021 г. тези държави членки са предимно 

страни на крайна дестинация. 
 

 

Гърция, Италия, Испания – страни в Южна Европа, 

които са по-нови като дестинация за лица, 

търсещи международна закрила, но които 

запазват и характера си на транзитни страни. 

Рамките на политиките за убежище и интеграция 

отбелязват по-всеобхватно развитие през 

последните десетилетия. През периода 2019–

2021 г. тези страни се озоваха на първа линия по 

отношение на лицата, пристигащи на територията 

на ЕС. 
 

Латвия, Литва, Полша, Чехия – страни в Централна 

и Източна Европа с доста нови системи за закрила, 

приети във връзка с присъединяването им към ЕС, 

и с по-слаби традиции по отношение на по-

дългосрочната интеграция. За развитието на 

политиките често са били ползвани разпоредбите 

от правото на ЕС, както и подкрепата от ЕС. В тези 

страни, които често нито са страни на крайна 

дестинация, нито са транзитни, бройките на ЛПМЗ 

са малки през периода 2019-2021 г. 
 

България, Словения, Унгария, Чехия – страни в 

Централна и Източна Европа, които споделят 

повечето характеристики с другите оценявани 

страни от региона. Някои от тях се различават по 

това, че през последните години са изложени на 

съществени движения на лица, търсещи закрила в 

ЕС, което води до затруднения за системите им за 

прием. Въпреки това в тези страни бройките на 

лицата, получили международна закрила, са се 

запазили сравнително малки през периода 2019–

2021 г. 

 
3 Вж. пълния доклад на официалния сайт - 

http://www.forintegration.eu/  

 

Доклад 2021 г.  
 

Призмата, през която работи проучването, е, че 

интеграцията е ангажимент на държавата, а 

неправителствените организации (НПО) и 

фондовете на ЕС имат подкрепяща роля. Затова то 

оценява изцяло дейностите, финансирани от 

държавния бюджет. Практиките на НПО (вкл. с 

европейско, международно или частно 

финансиране) са включени в каретата за „добри 

практики“, но не са оценени3.  

 

Докладът за 2021 г. е актуален към 31 март 2021 г., 

две години след крайната дата на предходната 

Оценка 1. Където има настъпили промени след 

тази дата, те са отбелязани в текста като ново 

развитие, но не са оценени.  

 

За първи път от началото на изследването на 

базата на интервюта с ЛПМЗ се прави оценка на 

индикаторите за резултати, включени в 

инструмента. Изследователите от 14-те страни 

положиха специални усилия да съберат и 

валидират всички 12 индикатора в 8 направления, 

свързани със ситуацията и условията на живот на 

ЛПМЗ в контекста на правната рамка и 

политиките, при които се осъществява 

интеграцията им. Целта е да се покаже дали 

обхванатите лица са малко (т.е. 0–20%), известен 

брой (21–40%), около половината (41–60%) или 

почти всички (81–100%)4.  

 

Още един специален фокус, който докладът от 

2021 г. поставя, е върху пандемията с COVID-19 и 

нейното въздействие върху интеграцията на 

лицата през призмата на различните 

направления.  

Основни изводи за 2021 г.  
 

1. Подчертаните различия между страните 

продължават – още първият доклад по NIEM през 

4 Ibid.  

http://www.forintegration.eu/
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2017 г. открои значителните различия между 

интеграционната подкрепа за ЛПМЗ, която 

изследваните страни предлагат. Данните от 2021 

г. потвърждават изводите от 2017 г. Въпреки 

европейските усилия, вкл. подкрепени с 

финансови инструменти, страните в ЕС все още са 

разделени от дълбоки различия по отношение на 

интеграцията на ЛПМЗ. За всички 12 направления 

средната разлика между страните с най-високи и 

най-ниски резултати е 59.4 пункта по скалата 0-

100. Най-големият марж от 92.7 пункта се 

наблюдава при изучаване на езика – това е 

разликата между страната с най-висок и най-нисък 

резултат. Най-малкият марж пък е 37.8 пункта, 

който се отнася за събирането на семейство. Тази 

тенденция се наблюдава при всички три оценени 

стъпки – по отношение на правната рамка, 

политиките и прилагането им. При цялостното 

обобщение на трите стъпки (т.нар. Общи 

резултати) все още се наблюдават сериозни 

различия между страните. Девет държави се 

позиционират в скалата „умерено подкрепящи“, 

но нито една не достига до „напълно 

подкрепяща“. Най-близо до това е Швеция с 72.5 

точки. България и още четири страни от Източна 

Европа – Гърция, Румъния, Полша и Унгария – 

попадат в скалата „частично подкрепящи“ с 32.8–

39.5 точки. В общата класация с всички 14 страни 

членки България заема трето място от долу нагоре 

с 37.1 пункта, като след нея са само Полша и 

Унгария – две страни, печално известни с 

изключително силния си анти-бежанския 

сантимент, особено в периода след европейската 

мигрантска криза от 2015 г. Те отбелязват 

съответно 36.9 и 32.8 пункта.  

 

В контекста на кризата с украинските бежанци от 

февруари 2022 г. става ясно, че страните, които в 

момента приемат най-много лица от Украйна, са 

най-малко подготвени за това. Това подчертава 

необходимостта от общоевропейски усилия за 

развитие на интеграцията във всички страни 

членки. В тази връзка екипът на MPG публикува 

специален доклад, използващ данните от 

индикаторите на NIEM за анализ за приема и 

интеграцията на лица от Украйна (Wolffhardt, 

2022).  

 

 
 

Методологията на NIEM е разработена така, че да 

позволява един допълнителен, още по-

задълбочен анализ на тези резултати и 

внимателно изследване на трите стъпки – правна 

база, политики и прилагане.  

 

Стъпка: Създаване на правната рамка 

 

Тази стъпка е свързана с градивните елементи на 

цялостния подход към интеграцията на ЛПМЗ – 

правните стандарти, които следва да се 

съблюдават във всяка държава. В отделните 

направления стъпката включва индикатори за: 

▪Видове и срок на разрешенията за пребиваване; 

▪Условия за получаване на дългосрочно 

пребиваване, събиране на семейство и 

гражданство;  
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▪Достъп до права, услуги,  обезщетения/помощи и 

други права в различните области/направления на 

политиките.  
 

Това е стъпката, в която като цяло страните 

постигат най-добри резултати. Основна причина 

за това е общата правна рамка на ЕС в областта на 

убежището, която урежда задължителни 

изисквания за пребиваване, събиране на 

семейство и равен достъп до ключови права като 

достъп до образование, трудова заетост, 

здравеопазване или обществено осигуряване. 

При тази стъпка всички 14 страни от изследването 

се намират в скалата „умерено подкрепящи“ с над 

50 точки, а пет от тях – в скалата „силно 

подкрепящи“ – това са Швеция, Испания, Чехия, 

Литва и Франция. Впечатление прави, че в тази 

група попадат страни от европейския Север, Юг, 

Изток и Запад, което показва, че не профилът на 

страната има толкова голямо значение, колкото 

политическата воля да бъдат приети такива 

закони, които са благоприятни за интеграцията на 

бежанци. Последните четири държави по този 

показател с под 60 пункта са от Централна и 

Източна Европа – Унгария, Румъния, България и 

Гърция. България се класира втора отдолу нагоре 

с 55.8 точки, а след нея е само Гърция с 54.4 точки. 

 
 

 
 

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките 

 

Тази стъпка е свързана с политиките, правилата и 

механизмите, които една страна следва да въведе 

в подкрепа на интеграцията на ЛПМЗ. В отделните 

направления стъпката включва индикатори за: 

▪Наличността, обхвата и продължителността на 

целеви разпоредби и услуги; 

▪Разпоредби за групи със специални потребности 

и критерии за предоставянето на стоки и услуги, 

които са основани на нуждите; 

▪Отсъствието на административни бариери; 

▪Такси за дългосрочно пребиваване, събиране на 

семейство и гражданство;  

▪Повишаване на осведомеността/предоставяне 

на информация на заинтересованите страни и 

ЛПМЗ. 
 

До голяма степен тази стъпка показва ясната воля 

на държавите законите и правата да не останат 

само „на хартия“, а да бъдат намерени работещи 

механизми, за да може бежанците реално да се 

възползват от тях. За да се постигне ефективна 
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интеграция, необходимо е страните да осигурят 

безпрепятствен достъп до публични услуги, както 

и да гарантират целеви политики и мерки, където 

това е необходимо. В тази стъпка страните са 

разделени на две – седем от тях са „умерено 

подкрепящи“, като Швеция отново е на първо 

място със 74.4 точки, а останалите седем са 

„частично подкрепящи“. Страните от Централна и 

Източна Европа отново се представят най-зле – 

под 40 пункта имат съответно Румъния, България, 

Полша, Унгария и Гърция.  
 

При тази стъпка впечатление прави, че като цяло 

всички страни получават значително по-малко 

точки в сравнение със стъпката за правната рамка. 

Като цяло общо 14-те страни се представят с 

повече от 20 пункта (20.94) по-зле в политиките, 

отколкото в правната рамка. Това ясно показва, че 

добрите закони не са достатъчна гаранция за 

ефективна подкрепа на бежанците.  

 
Стъпка: Изпълнение и сътрудничество 

Тази стъпка обхваща изпълнението на законите и 

политиките от предишните две и включва 

цялостен подход за интеграция на бежанците, 

свързан с усилията за развитие, координация и 

постигането на решения и действия в 

сътрудничество с правителството, 

заинтересованите страни и обществото. Това 

означава цялостна стратегия, сътрудничество в 

самото правителство и между него и социалните 

партньори, насърчаване на участието и 

признаване, че интеграцията е двустранен процес, 

който изисква усилия и от страна на приемащото 

общество. В отделните направления стъпката 

включва индикатори за: 

▪Съществуване и изпълнение на всеобхватна 

политика/стратегия за интеграция на бежанците; 

▪Включване на интеграцията във всички относими 

области на политиките; 

▪Координация на различни нива и в различни 

сектори с местните и регионалните власти, 

социалните партньори и гражданското общество; 

▪Признаване на интеграцията като двустранен 

процес и подкрепа за активна роля от страна на 

приемащото общество;  

▪Насърчаване на участието на ЛПМЗ в обществото 

и разработването на политиките за интеграция. 
 

 

В известен смисъл резултатите по тази стъпка са 

най-показателните. Те онагледяват до каква 

степен страните подхождат сериозно към 

интеграцията на бежанците, разбират техните 

специфични нужди и предлагат механизми за 

работещи решения. В тази стъпка се включват 

дългосрочни програми, трайно приемане на 

политики с отразена в тях интеграция, истинско 

сътрудничество между отделните нива в 

правителството и между правителството и 

гражданското общество, улесняване на 

сътрудничеството и инвестиция в капацитета на 

приемащото общество да приобщи новодошлите. 

Резултатите показват, че само три страни са 

„умерено подкрепящи“ – това са Франция, 

Швеция и Литва, като най-високите резултатите са 



 

 

60 

 

Бежанците: днес и утре 

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 11(02)/2022 

едва 56.4 и 56 пункта, което е сериозно 

отстъпление спрямо предишните две стъпки, 

свързани с правната рамка и политиките, където 

най-високите резултати бяха съответно 84.3 и 

74.4. Пет други страни се намират в скалата 

„умерено подкрепящи“, а цели шест – в скалата с 

„напълно липсваща“ подкрепа. Това са Латвия, 

Словения, Румъния, България, Унгария и Полша, 

като Унгария и Полша имат нула точки. България 

също се представя много слабо със само 9.4 точки. 

Като цяло данните ясно показват, че всички страни 

срещат най-много предизвикателства в тази 

стъпка. Обикновените средни стойности 

демонстрират, че в тази стъпка 14-те страни имат 

среден резултат от 29.54 пункта на фона на 69.54 

при правната рамка и 48.6 при политиките, или 

най-много 40 точки разлика, което е 

изключително сериозен спад в подкрепата на 

интеграцията на бежанци на практика.  

 

 
 

2. Стагнация на цялостното развитие на 

интеграцията в периода 2019–2021 г.   
 

Вторият важен извод от Оценка 2 на NIEM е, че 

сред 14-те страни, участващи в изследването, се 

наблюдава стагнация. Въпреки че положителни и 

отрицателни промени има в отделни държави и 

 
5 Ibid.  

направления, като цяло те не водят от значителна 

промяна на ситуацията в нито една от 

изследваните стъпки. Нещо повече, данните 

показват, че малките стъпки напред са 

компенсирани от малки отстъпления и като цяло 

общият брой точки остава почти същият.  
 

 
 

Що се отнася до промяната по държави, и 

позитивните, и негативните промени са 

максимално 3.7 пункта, което отново може да се 

определи като застой. Детайлните резултати на 

всяка една страна са включени в пълния доклад5.  

 

Тези резултати следва да се разглеждат в 

контекста на пандемията с COVID-19 и нейното 

въздействие върху бежанците. Ефектите от 

кризата са специален акцент в този доклад и са 

разгледани по-подробно по-долу. Все пак най-

позитивна промяна има в Гърция, а най-негативна 

– в Румъния. В сравнение с 2019 г. България прави 

малка крачка назад с 0.9 пункта.  
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3. Въздействие на COVID-19 в интеграцията на 

бежанци 
 

Редица изследвания показват, че пандемията от 

COVID-19, започнала през март 2020 г., засяга 

несъразмерно тежко мигрантите и бежанците в 

цяла Европа. Уязвимостта на ЛПМЗ, които 

традиционно се сблъскват с редица трудности при 

своята интеграция и изграждане на нов живот, се 

изостря в ситуацията на COVID-19 и свързаните с 

нея мерки и ограничения. Данните от Оценка 2 на 

NIEM, особено експертните интервюта и 

интервютата с бежанците, ясно демонстрират, че 

страните, които традиционно се справят по-добре 

с интеграцията, са отговорили по-успешно на 

предизвикателствата на пандемията в сравнение 

със страните, които традиционно показват по-

слаби резултати в трите стъпки.  

 

Достъп до закрила и правна интеграция 
 

Като цяло статистическите данни през 2020 г. 

показват значителен спад в броя на търсещите 

закрила във всички 14 страни поради затварянето 

на границите и ограниченията, свързани с 

придвижването. Производствата за 

международна закрила са сериозно засегнати, 

затруднен е достъпът до приемателни центрове 

(вкл. на експерти от НПО, социални работници, 

преводачи, адвокати и др.), наблюдават се 

сериозни забавяния и в някои случаи – временно 

спиране на образуваните производства – това се 

съобщава за България, Гърция, Италия, Полша и 

Румъния. Други страни като Италия и Латвия 

отбелязват, че поради невъзможност да се 

премине към обичайния преход към интеграция, 

на новополучилите закрила лица се налага да 

останат в приемателните центрове, което поставя 

риск върху здравето им поради струпването на 

повече хора. Схемите за презаселване са спрени 

вкл. в Швеция, която като цяло е най-малко 

засегната от ограниченията на пандемията поради 

специалната политика на правителството, която 

изключва т.нар. локдаун.  
 

Пребиваване и гражданство 
 

Въпреки че повечето страни удължават 

валидността на разрешенията за пребиваване, 

чийто срок изтича по време на локдауна, за 

бежанците има негативни последици, вкл. 

значителни забавяния в административните 

служби, които обработват молби за издаване и 

подновяване на разрешения за пребиваване и 

натурализация.  
 

Събиране на семейство 
 

Събирането на семейство е едно от 

направленията, които са най-засегнати от COVID-

19 заради реалното замразяване на процедурите 

и издаването на визи и в повечето страни. Това се 

отразява негативно на менталното здраве на 
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лицата, тъй като представлява сериозно 

нарушение на правото на семеен живот.  
 

Включване на интеграцията в общите политики 
 

Форсмажорна ситуация като пандемията сама по 

себе си подчертава важността интеграцията да 

бъде включена в общите държавни политики, за 

да гарантира непрекъснатост на процеса при 

подобни извънредни случаи. Ситуацията с COVID-

19 става причина за забавяне на приемането на 

нови стратегии, които засягат включването на 

политиките за интеграция в общите политики. 

Това се съобщава за Латвия. 
 

Жилищно настаняване 
 

Бежанците в ЕС традиционно се сблъскват с 

редица предизвикателства, що се отнася до 

жилищното настаняване, вкл. труден достъп, 

дискриминация, недостатъчна жилищна 

подкрепа, високи наеми и депозити и др. Освен че 

интензифицира тези проблеми, проучването 

показва, че по време на пандемията значителен 

брой ЛПМЗ срещат и икономически трудности, 

което допълнително ги постави в риск от 

бездомност. Затова редица европейски страни 

като България, Франция, Латвия и др. предлагат 

краткосрочни кризисни жилищни мерки.   
 

Трудова заетост, професионално обучение и 

обществено осигуряване 
 

Като цяло пандемията оказва негативно 

въздействие върху бежанците, тъй като засяга 

сектори, в които те често намират работа (напр. 

обслужване, хотели и ресторанти, производство и 

др.). Данните показват, че в Румъния ЛПМЗ са сред 

първите, загубили работата си. Достъпът до 

професионално обучение и образование с 

насоченост към трудова заетост също става по-

труден поради приетите здравни мерки и 

невъзможността някои дейности да се провеждат 

онлайн. Дори когато тези дейности са 

дигитализирани, ЛПМЗ често са в 

непривилегировано отношение поради липса на 

дигитални устройства. В някои държави като 

България, Полша и Словения бежанците са 

затруднени да получат социална подкрепа от 

държавата, вкл. при безработица в резултат на 

пандемията.  
 

Здравеопазване 
 

Тъй като кризата с COVID-19 е преди всичко 

здравна, бежанците също са засегнати от нейните 

здравни последствия, както и приемащото 

общество – ограничения за брой пациенти, 

отлагане на рутинни прегледи, планови операции 

и др. ЛПМЗ обаче срещат допълнителни 

трудности по отношение на разпространението на 

информация за пандемията и приетите 

национални и местни мерки, тъй като не всички 

страни създават официални комуникационни 

канали на езиците на бежанците (вкл. България, 

където тази дейност се извършва от НПО). Още 

една трудност за бежанците в периода на по-

строгите мерки за социална дистанция е 

ограничената възможност да бъдат придружени 

от социален работник и/или преводач по време на 

посещение на лекар. Когато ваксините срещу 

COVID-19 стават достъпни обаче, бежанците се 

радват на достъп до тях наравно с членовете на 

приемащото общество във всички 14 страни по 

проекта.  
 

Образование 
 

Образованието е друго направление, в което 

бежанците са несъразмерно засегнати от 

пандемията. Сред основните проблеми, с които 

ЛПМЗ се сблъскват, са липса на дигитални 

устройства и интернет връзка (вкл. в центровете за 

настаняване), липса на технически умения и 

знания за работа с устройствата (ако има такива на 

разположение), както и езикова бариера и по-

ограничени възможности на учителите да 

обръщат достатъчно персонално внимание на 

децата, които не владеят добре езика в клас.  
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Изучаване на езика и социална ориентация 
 

В повечето от изследваните страни програмите за 

езиково обучение и социална ориентация 

временно са спрени и след това преминават 

онлайн, което води до съществено сътресение в 

процеса на интеграция, в някои случаи – до регрес 

в обучителния процес, а оттам и в интеграционния 

– тъй като езиковото обучение е свързано с 

професионално обучение, трудова заетост, 

достъп до натурализация и др. Данните за 

Франция показват, че дигиталното обучение е 

успешно най-вече за лицата, които вече имат 

средно ниво на владеене на френски език и 

техническа грамотност за работа с дигитални 

устройства.  
 

(Повторно) изграждане на мостове 
 

Като цяло пандемията и приетите ограничителни 

мерки, вкл. локдаун, карантина, самоизолация, 

социална дистанция, преминаване на различни 

дейности в онлайн режим и др. оказват негативно 

въздействие върху социалните контакти между 

бежанците и приемащото общество. Много от 

програмите в подкрепа на насърчаване на 

граждански дейности и изграждането на мостове 

се прекратяват по време на различни периоди, 

тъй като се счита, че други дейности имат по-

голям приоритет. От друга страна, гъвкавите НПО 

привличат нови доброволци и адаптират и 

разширяват програмите си. В някои случаи 

бежанските общности се самоорганизират в 

подкрепа на цялото общество, напр. чрез шиене 

на защитни маски за възрастни хора, доставки на 

храна на хора в нужда и др. и така получават 

признание от местните общности. 
 

За проект NIEM 
 

Проект NIEM се развива в периода 2016–2022 г. и 

цели да оцени интеграцията на лицата, търсещи и 

получили международна закрила, и така да 

подпомогне правещите политики и гражданското 

общество. Наред с основната дейност като 

проучване и анализ на правната рамка, 

политиките и практиките, той води значима 

застъпническа дейност на национално ниво и 

създава национални коалиции в подкрепа на 

интеграцията на ЛПМЗ, както и предостави 

надеждна актуална и аналитична информация от 

България и Европа на заинтересованите страни по 

тези въпроси. В България партньори по проекта са 

Мулти култи колектив и Български съвет за 

бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН. 

Проектът се съфинансира от ЕС по Фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“.  
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Финансиране на неправителствения сектор по време на криза в 

контекста на ситуацията с бежанците от Украйна 
Владимир Милев 
 

Неправителствените организации са сравнително 

нов и неизследван субект в българския 

академичен контекст, въпреки че тяхната същност 

е разгледана от редица изследователи, сред които 

Златарева (2002-2013), Пожаревска (2005, 2008), 

Георгиева (2017-2018) и др. Финансирането на 

неправителствените организации като обект и 

предмет на изследователска дейност трябва да 

бъде разглеждано в контекста на средата като 

например институционални, икономически и 

социални променливи (Garcia‐Rodriguez, Jegers, 

2017). Такива променливи могат да бъдат както 

социалните и финансово-икономически цикли, 

така и различни по своята същност и мащаб кризи.  

Съществуването на различни неправителствени 

организации, осъществяващи дейност в различни 

сфери, е показателно за огромното тяхно влияние 

и потенциала, който носи развитието на 

неправителствения сектор в България и по света. 

Неправителствените организации могат да бъдат 

застъпнически, насочени към трансформация на 

законодателство и политики; оперативни, 

насочени към изпълнение на дейности на терен; 

или хибридни, осъществяващи едновременно 

застъпнически и оперативни дейности. Широкият 

набор от дейности, които организациите 

изпълняват, дава основание тяхната роля да бъде 

разграничена в три главни направления. 

Неправителствените организации действат като 

изпълнители, катализатори и партньори. Те 

мобилизират ресурси за предоставяне на 

материали и услуги на хора, които са били 

засегнати от природно бедствие; те стимулират 

промяната и си партнират с други организации, за 

да се справят с проблемите и да отговорят на 

човешките нужди (Lewis D., Kanji N, 2009). Чрез 

ролята на неправителствените организации като 

изпълнители, катализатори и партньори се 

предоставя синергичен ефект и допълняемост за 

постигане на ефективно въздействие в различните 

сфери, в които изпълняват дейност. Този ефект на 

тяхната роля е видим както в обичайния 

оперативен контекст, така и с особено значение 

по време на кризи. Неправителствените 

организации извършват дейност в сферите, в 

които публичният сектор и частният сектор са 

неспособни да предоставят ефективни решения, 

като именно в тези сфери са с особена значимост. 

Ролята на неправителствените организации на 

изпълнители, катализатори и партньори ги прави 

ефективна алтернатива на съществуващите 

механизми за справяне с кризи и последствията от 

тях. 

Поради голямото значение на 

неправителствените организации както в 

нормални ситуации, така и по време на кризи, 

тяхното финансиране е от стратегическо значение 

за устойчивостта на сектора. В неправителствения 

сектор финансовата устойчивост може да се 

дефинира като възможността на програма, проект 

или организация да поддържа по-широки 

източници на финансиране (Jean Francois, 2014). 

Именно тази устойчивост на неправителствените 

организации в условия на кризи е индикатор за 

значението на организацията, нейните функции и 

роля.  

Съществуват различни източници и механизми за 

финансиране на неправителствените 

организации. Те могат да бъдат финансирани от 

публични или частни източници. Публични 

източници на финансиране на 

неправителствените организации на 

международно ниво могат да бъдат 

международните и междуправителствени 

организации (ООН, ЕС и други), на национално 
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ниво това са съответните държавни органи и 

публични институции, на местно ниво това са 

общините и структурите на местното 

самоуправление. Към публичните източници 

спадат и фондове и програми на държави, 

осъществяващи финансиране в други държави 

(например Норвежки финансов механизъм, 

Швейцарска агенция за сътрудничество и 

развитие). Частните източници на финансиране 

могат да бъдат както частният сектор, фондации, 

така и индивидуални дарители.       

От значение за финансирането на 

неправителствените организации е посоката и 

връзката на финансиращата организация. 

Финансирането по време на криза от страна на 

финансиращата организация може да бъде 

намаляващо, затруднено или недостатъчно, но е 

възможно да бъде и увеличаващо се. В този 

контекст финансирането може да бъде циклично 

и антициклично в зависимост от това до каква 

степен е засегнато от кризата. Финансирането по 

време на криза от антицикличен характер може да 

има изключително благоприятно влияние за 

неправителствените организации, а също и за 

целия сектор. Механизмите и подходите на 

финансиране, към които организациите се 

придържат, са от ключово значение както за 

самото съществуване и развитие на 

неправителствените организации, така и за 

тяхната устойчивост по време на кризи, 

предоставяне на отговор на кризи и решаване на 

възникнали проблеми и предизвикателства. 

Моделите на финансиране до голяма степен 

трябва да бъдат адаптирани спрямо спецификата 

на страните и контекста, в който те работят, за да 

бъдат устойчиви на кризи и за да предоставят 

решения за кризите. 

Кризите могат да имат различна същност, 

проявление и последствия и това прави всяка 

една криза различна. Именно поради това не 

може да съществува единен и унифициран 

подход, приложим за всяка една криза. Въпреки 

това за неправителствените организации е от 

стратегическо значение да имат план за действие 

по време на кризи. Кризите могат да бъдат такива, 

които засягат всички сфери на дейност – като 

например пандемията от COVID-19, финансово-

икономическа криза, климатични промени, 

природни бедствия и други. Кризите също могат 

да бъдат и специфични в зависимост от сферата, в 

която неправителствени организации извършват 

дейност – например бежанска криза. В 

определени ситуации различни кризи могат да 

съществуват паралелно. Това води до сложна и 

комплексна ситуация, в която организациите 

осъществяват дейност, като именно 

неправителствените организации са едни от 

първите, предоставящи отговор на възникнала 

криза и преодоляване на последствията от нея. 

Организациите с нестопанска цел могат да поемат 

част от дейностите, извършвани от държавните 

институции (Пожаревска, 2005).  

 
Стратегическата роля на неправителствените 

организации като партньори, катализатори и 

изпълнители е видима и в ситуацията с кризата, 

свързана с бежанците от Украйна, както в 

България, така и в Европа. Започналата в края на 

февруари 2022 г. украинска бежанска криза е най-

голямата бежанска криза в Европа след края на 

Втората световна война (The Guardian). Според 

официалните данни на Върховния комисариат на 

ООН за бежанците към края на юли 2022 г. 6 162 

302 са бежанците от Украйна в Европа. 3 744 925 

от тях са регистрирани за временна закрила или 

Снимка: Яна Додникова, ВКБООН 
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друга форма на закрила в държавата, в която се 

намират. Към началото на август 536 920 бежанци 

от Украйна са влезли в България, 125 740 са 

регистрирани за временна закрила, а 85 119 са 

останали в страната. Тези цифри очертават 

безпрецедентна бежанска криза за България и 

цяла Европа. Именно в този безпрецедентен 

контекст неправителствените организации имат 

ключова роля за справянето с кризата, като това се 

отнася както за организации, чиито цели са пряко 

свързани с темата за бежанците, така и за 

неправителствени организации, които изпълняват 

дейности в други сфери.  

Съществуващите неправителствени организации, 

работещи по темата за бежанците, се финансират 

основно от няколко източника с ключово 

значение. Върховният комисариат за бежанците 

на ООН (ВКБООН), като водещата организация на 

ООН по темата за бежанците, е един от главните 

източници на финансиране. Партньорските 

неправителствени организации осигуряват 

ключов елемент в прехода от операции за 

подпомагане до развитие (UNHCR Global Appeal 

2008-2009). ВКБООН финансира редица проекти и 

програми на неправителствени организации в 

България още със стартиране на мандата на 

организацията през 1993 г. Финансирането на 

неправителствени организации от ВКБООН през 

годините има ключово въздействие за развитието 

на капацитета на неправителствените 

организации в България, работещи по темата за 

бежанците. През 2022 година ВКБООН финансира 

редица неправителствени организации, 

специализирани по темата за бежанците в 

различни направления, спрямо експертизата на 

съответните организации – от предоставянето на 

услуги пряко на бежанците като правна помощ, 

хуманитарна помощ, подкрепа за интеграция, до 

дейности, насочени към развитие на капацитета 

на заинтересованите страни и застъпничество за 

развитие на политиките за закрила и интеграция 

на бежанците в България.  

Финансирането от ВКБООН на проекти с различна 

насоченост, изпълнявани от организации със 

специфична експертиза, създава цялостен отговор 

по темата за бежанците, включително и по време 

на криза.  До  голяма степен може да се твърди, че  

финансирането  на проекти на неправителствени 

организации от ВКБООН е единственото 

устойчиво финансиране на неправителствени 

организации в сферата на  въпросите, свързани с 

бежанците, като това е ключово в ситуации на 

кризи. Изграденото стратегическо партньорство и 

финансиране от ВКБООН направи възможно 

организациите да предоставят навременен и 

адекватен отговор още в първите дни на 

започващата криза с бежанците от Украйна. 

Наличното финансиране от ВКБООН на проектите 

на неправителствените организации позволи 

адаптирането на съществуващите дейности, както 

и започване на изцяло нови дейности, свързани с 

кризата с бежанците от Украйна.  

 

Към август 2022 г. ВКБООН финансира проекти на 

Български Червен кръст, Български хелзинкски 

комитет, Български съвет за бежанци и мигранти, 

Съвет на жените бежанки в България и Фондация 

за достъп до права - ФАР. Финансираните от 

ВКБООН проекти са съпроводени с оперативна 

координация между организациите за справяне с 

кризата, което допълнително води до укрепване 

на сътрудничеството между съответните 

организации, както и други заинтересовани 

страни. ВКБООН като източник на финансиране за 

Снимка: Яна Додникова, ВКБООН 
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неправителствени организации започна и 

предоставяне на допълнителни средства за 

обезпечаване на нови дейности, свързани с 

бежанската криза. Финансирането на проектите от 

ВКБООН на неправителствени организации в 

партньорството с УНИЦЕФ доведе до създаването 

на иновации в хуманитарния контекст, като бяха 

създадени т.н. Сини точки (Blue Dots) - безопасни 

пространства за закрила и основни услуги, които 

се разкриват в страните, приемащи бежанци от 

Украйна, и в които финансираните 

неправителствени организации предоставят 

информация, правни консултации, психосоциална 

подкрепа, идентифициране и насочване към 

услуги за деца, жени, семейства и други групи, 

изложени на специфичен повишен риск, докато 

бягат от конфликта в Украйна. Появата на подобен 

род иновации чрез финансиране на 

неправителствени организации в ситуация на 

криза е показателно за потенциала на 

неправителствения сектор да предоставя 

навременни решения. Увеличаващото се 

финансиране е възможност за развитие на 

неправителствените организации, които 

същевременно предоставят услуги и трупат опит с 

нови категории целеви групи – в случая лица, 

регистрирани за временна закрила.   

 

Европейското финансиране е друг значителен 

източник на финансиране на неправителствени 

организации, работещи по темата за бежанците. 

Неправителствените организации са важни 

участници в изпълнението на бюджета на ЕС. 

Комисията работи с неправителствени 

организации, наред с други партньори, за да 

разработва, изпълнява и наблюдава програми в 

много области на политиката на ЕС (European 

Court of Auditors, 2018). Предоставянето на 

средствата се осъществява както на национално 

ниво, така и директно от Европейската комисия. 

При европейското финансиране на 

неправителствени организации в сферата на 

въпросите, свързани с бежанците, специализиран 

източник е Фонд ,,Убежище, миграция и 

интеграция”. Освен това неправителствените 

организации могат да получат финансиране и от 

други фондове и програми на Европейския съюз, 

като например Европейски социален фонд, 

Европейски фонд за регионално развитие, 

Програма Еразъм+, Европа за гражданите, 

Творческа Европа и други. По отношение на 

кризата с бежанците от Украйна и финансирането 

от ЕС за неправителствения сектор към началото 

на август няма отворени процедури за 

кандидатстване, предоставящи целево средства 

за справянето с нея. Въпреки това финансираните 

до момента проекти позволяват адаптирането на 

дейностите по тях, доколкото това е възможно, за 

да бъде предоставен отговор на кризата.  

Въпреки че към момента съществуващите 

източници и механизми на Европейския съюз за 

финансиране не предоставят специализирани 

възможности за финансиране, свързано с кризата, 

още през март Европейската комисия прие 

предложение за кохезионни действия за 

бежанците в Европа (CARE), което позволява на 

държавите членки и регионите да предоставят 

спешна подкрепа за бежанците  от Украйна. По  

този начин се осигурява бързо пренасочване на 

наличното финансиране към такава спешна 

подкрепа, като освен това средствата за помощ за 

възстановяване на сближаването и териториите 

на Европа (REACT-EU) също може да се използват 

за справяне с тези нови изисквания в рамките на 

общата цел за възстановяване след пандемия. 

Снимка: Добрин Кашавелов, ВКБООН 
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CARE предоставя подкрепа  на държавите от 

Европейския съюз да осигурят спешни  мерки, 

като те могат да използват това финансиране и за 

разработване на индивидуални решения за 

дългосрочна интеграция на хора с мигрантски 

произход. Подкрепата по политиката на 

сближаване допълва подкрепата от Фонд 

,,Убежище, миграция и интеграция” и други 

източници на финансиране. Въпреки официално 

публикувана информация от Европейската 

комисия относно този инструмент, не става ясно 

дали ще бъде възможно и по какъв начин 

неправителственият сектор ще има достъп до това 

финансиране.  

На национално ниво в България още в началото на 

кризата през март Фонд ,,Активни граждани” на 

Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014–2021 г., 

финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, 

обяви  процедура за набиране на проекти в 

отговор на войната в Украйна. Финансирани бяха 

инициативи на неправителствени организации с 

фокус върху преодоляване на негативните ефекти 

от войната за най-уязвимите групи, 

противодействие на дезинформацията и 

преодоляване на информационното неравенство, 

както и изграждането на капацитет и партньорства 

и за формулиране на устойчиви политики в 

променения от войната контекст. Друг съществен 

източник за финансиране е отворената през юни 

2022 г. процедура по Норвежкия финансов 

механизъм за набиране на проекти за 

подобряване на националния капацитет в 

областта на убежището и миграцията, по-

специално предоставяне на услуги на граждани на 

трети държави, търсещи международна закрила, 

и граждани на трети държави, получили временна 

закрила, със специален фокус върху уязвими лица. 

Процедурата за набиране на проекти предоставя 

отговор на ситуацията, като включва в целевите 

групи на проекта лица, регистрирани за временна 

закрила, както и търсещите закрила, с акцент 

върху уязвими лица. Допустими кандидати за 

финансиране на проекти са всички публични и 

частни субекти, като е позволено 

кандидатстването в партньорства. Възможността 

за кандидатстване и финансиране на проекти в 

партньорство между различни субекти позволява 

на неправителствените организации да укрепват 

партньорството с други заинтересовани страни за 

адресиране на проблеми в ситуации на кризи и 

извън това.  

По отношение на кризата с бежанците от Украйна 

частните източници на финансиране предоставят 

също навременен отговор. Редица субекти от 

частния сектор, както и индивидуални дарители 

предоставят средства за финансиране за 

неправителствените организации. Даренията 

могат да бъдат от различни източници и това до 

голяма степен определя техния размер и честота 

(Ценков, Е., Ялъмов, Т., Галев Т., Антонов, П., 

Енчева, С., 2010). Така например BG4UA и BCause 

към май отпускат 137 000 лева подкрепа за НПО, 

работещи на терен с бежанци от Украйна, чрез 

обявен конкурс за набиране на проекти през 

април. Националната мрежа за децата насочва 

всички набрани месечни дарителски средства в 

отговор на кризата към две украински 

организации ,,Партньорство за всяко дете” и 

Женски консорциум на Украйна, а те ги използват 

според конкретните нужди на децата в Украйна.  

Редица организации се адаптират, за да могат да 

привлекат средства в отговор на кризата, 

стартирайки дарителски кампании. Български 

Червен кръст, като една от организациите с най-

голям опит в работата с бежанци, включително по 

време на кризи, стартира национална 

благотворителна кампания в подкрепа на 

бежанците от Украйна, като кампанията е в 

подкрепа на усилията на държавните институции 

за преодоляване на кризисната ситуация и 

осигуряване на хуманитарна подкрепа от първа 

необходимост за стотици бежански семейства. 

Каритас България и Български хелзинкски комитет 
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набират финансови средства за подкрепа на 

засегнатите от войната в Украйна. Българският 

фонд за жените разкрива спешен фонд в подкрепа 

на жените и децата, пострадали от войната в 

Украйна. Фондация „За Доброто“ също стартира 

фондонабирателна кампания. Средствата се 

използват за осигуряване на консумативи, храна, 

лекарства, настаняване, материали и услуги в 

отговор на кризата. Съветът на жените бежанки в 

България организира кампания за набиране на 

средства и хуманитарна помощ. Фондация BCause 

и банка ДСК също започват дарителска кампания. 

Финансирането на неправителствени 

организации по време на кризи с фокус върху 

кризата с бежанците от Украйна е възможност за 

развитие както на капацитет на специализираните 

организации по въпросите за убежището и 

бежанците, така и за развитие на целия 

неправителствен сектор и организациите, които са 

непряко свързани с темата, но също предоставят 

отговор на кризата. Финансирането на 

неправителствените организации по време на 

кризи е предпоставка за създаване на иновации в 

хуманитарния контекст, както и адресиране и 

решаване на дългогодишни проблеми и 

предизвикателства, които до момента не са 

намерили решение. Финансирането на 

неправителствени организации в контекста на 

кризата с бежанците от Украйна и ефектът върху 

ефективността, развитието и устойчивостта на 

неправителствените организации следва да бъдат 

разгледани в бъдеще с оглед на сложната 

икономическа ситуация, в която се развива 

хуманитарната криза. Наслагването на 

хуманитарна криза и усложнена икономическа и 

политическа ситуация следва да бъде обект на 

дългосрочен анализ за оценка и планиране на 

механизмите за финансиране на 

неправителствените организации с акцент върху 

ефективността, устойчивостта и отчетността на 

оптималното изпълнение на дейности, водещи 

към конкретни резултати.  
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Групова изложба на деца бежанци 
Кристина Гологанова, Фондация Рийчаут 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В периода 27.06-07.07.2022 г. в Гьоте-институт 

България бе представена изложба на деца 

бежанци. Заедно с фотографите Боряна Пандова, 

Иван Дончев и Михаил Новаков, екипите на Sito 

Studio и Фондация ,,Рийчаут” осъществиха серия 

от творчески работилници с техниката 

цианотипия. Резултатът от тази интересна 

колаборация е изложба от фотографии, 

фотографски зинове и портрети на група деца 

бежанци и мигранти от Иран, Ирак, Мароко, 

Сирия, Русия, Украйна. 

Работилниците се състояха в периода ноември 

2021 г.-юни 2022 г. и запознаха младите творци с 

фотографията като изкуство, потопиха ги в тази 

визуална магия и очарованието на 

експеримента. Като продължение на 

фотографските работилници, децата получиха 

черно-бели фотоапарати за еднократна 

употреба, с които да заснемат своето 

ежедневие, тук и сега. Тяхната история е 

разказана в колекция от мини книжки, 

фотографии и портрети, изработени като 

тонирани цианотипии. 

 

Повечето бежанци и мигранти изпитват 

затруднения с интегрирането си в обществото. 

Почти никой не мисли за тях, тъй като идват от 

непознати за нас земи. Последните месеци 

наблюдаваме още по-силно разделение – от 

една страна, виждаме широка гражданска 

подкрепа към новодошлите бежанци, а от друга 
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страна, предразсъдъците, че те вземат работата 

на местните, както и че искат само да получават 

помощи, са част от ежедневието ни. 

 

Истината е, че освен украински бежанци, в 

страната ни има много такива от по-далечни 

страни, които остават невидими, а имат същите 

нужди, заслужават същата подкрепа, 

образование и прием в обществото. 

Благодарение на фотоапаратите, с които децата 

снимаха, ние можем да се докоснем до техния 

живот, да видим ежедневието им и света през 

техните очи. Снимките и портретите на децата са 

представени чрез зин-книжка и тонирани 

цианотипии. 

Бежанците и мигрантите, особено децата, са 

недокоснат и неизползван океан от човешки 

талант и потенциал. Чрез повишаване достъпа 

до гъвкави и приобщаващи възможности за 

учене ние използваме този потенциал и 

трансформираме общността. За големи и малки,  

намиращи се в изолация, личната фотография 

играе утвърждаваща роля. Означава те, виждаш 

се хубав, че те има. 

 

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа 

на Национален фонд „Култура”. 

За Sito Studio 

Споделено студио, посветено на обучение, 

популяризиране и вдъхновяване на любители и 

артисти в различни артистични печатни 

технологии като ситопечат, цианотипия, 

линогравюра. Нашата мисия е да запознаем 

артистите и публиката с различните техники, да 

им помогнем да навлязат в тях и да ги подкрепим 

в творческите им амбиции. 

За Фондация ,,Рийчаут” 

Организацията е създадена, за да подкрепя деца 

в риск с оглед подсигуряване на тяхното 

благополучие, пълноценна интеграция в 

обществото и развитие на индивидуалните им 

способности. Фондация ,,Рийчаут” развива и 

осъществява програма за извънучилищна 

образователна подкрепа на деца бежанци и 

мигранти. 
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Изразените мнения и становища в настоящото издание представят вижданията на редакционната колегия, 

изследователи, практици и други като по никакъв начин не изразяват официална позиция или становище на 

БСБМ и ВКБООН. 

  

http://intranet.bcrm-bg.org/enewssheetfeedback/
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Резюме на български език 
 

 

Втори брой на академичния бюлетин за 2022 г. се реализира в рамките на проект „Студенти подкрепят 

социалното включване на бежанци в София“. Той се реализира от Мулти култи колектив в партньорство 

с Асоциация за развитие на София, Български Червен кръст, Център за правна помощ ,,Глас в България”, 

ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти и Академичния съвет по въпросите на бежанците. 

Финансира се от Столична община по програма „Социални иновации“. В рамките на проекта бе 

осъществен студентски стаж, който даде възможност на студенти от Софийския университет, Нов 

български университет и Университета за национално и световно стопанство да работят на терен в 

продължение на два месеца като част от екипите на три организации в София – Бюрото за информация 

и услуги за чуждестранни граждани, зад което стоят БЧК и Асоциация за развитие на София, Мулти култи 

колектив и Център за правна помощ „Глас в България“. 

Броят е посветен на социалната работа с бежанци и мигранти и се състои от три секции. Първата секция 

съдържа статии на ключовите преподаватели по тази тема в България, които са и гост-редакторки в 

броя. Те анализират подготовката на студенти в областта на социалната работа с бежанци и влиянието 

на бежанските потоци от Украйна, включително и към България, както и етичния кодекс на служителите, 

които представят социални услуги. Студентската секция започва с един изключително иновативен труд, 

посветен на ислямското социално финансиране в интеграцията на бежанци, като е направен преглед и 

синтез от нормативната рамка и практика с примери от целия свят, както и възможното приложение в 

България. Други важни теми, разработени от студентите, са за превода и ролята му при предоставяне 

на социални услуги; социалната подкрепа на непридружени непълнолетни деца; достъпът до здравни 

услуги, както и темата за насилствените отблъсквания на бежанци на българо-турската граница. Третата 

секция в броя включва интересно интервю с председателката на Държавната агенция за бежанците при 

Министерски съвет; резултатите от международното проучване НИЕМ, които дават сравнителни данни 

и яснота за мястото на България спрямо още 13 държави в интеграцията на бежанци, както и темата за 

финансиране на неправителствения сектор с фокус върху случващото се около ситуацията с бежанците 

от Украйна. Не на последно място по важност във фокус са децата бежанци като творци, като обръщаме 

внимание на една красива изложба, която се случи в началото на юли 2022 г. 
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Summary in English 
 

The second issue of the 2022 Academic Bulletin is implemented within the framework of the project "Students 

Support the Social Inclusion of Refugees in Sofia" with the lead organization Multi Kulti Collective in 

partnership with Sofia Development Association, Bulgarian Red Cross, Centre for Legal Aid “Voice in Bulgaria”, 

UNHCR, Bulgarian Council on Refugees and Migrants and the Academic Council on Refugee Issues, and is 

funded by Sofia Municipality under the Social Innovation Programme. Within the project, internships were 

carried out, in which students from Sofia University, New Bulgarian University, University of National and 

World Economy had the opportunity to gain experience for two months in three organizations in Sofia - the 

Bureau for Information and Services for Third Country Nationals (coordinated by the Bulgarian Red Cross and 

Sofia Development Association), Multu Kulti Collective and the Centre for Legal Aid “Voice in Bulgaria”.  

The issue is dedicated to social work with refugees and migrants and consists of three sections. The first 

section contains articles by key academics on this topic in Bulgaria who are also guest editors of this issue of 

bulletin. They analyse the training of students in the field of social work with refugees and the impact of 

refugee flows from Ukraine, including to Bulgaria, as well as the code of ethics in social services. The student 

section begins with a highly innovative paper on Islamic social finance in refugee integration, reviewing and 

synthesizing the normative framework and practice with examples from around the world, as well as possible 

application in Bulgaria. Other important themes developed by the students are on translation and its role in 

the provision of social services; access to social support for unaccompanied minor children and access to 

health services, as well as the topic of forced refugee pushbacks at the Bulgarian-Turkish border. The third 

section in the issue includes an interesting interview with the Chairperson of the State Agency for Refugees 

with the Council of Ministers; the results of the international NIEM project, which provide comparative data 

and clarity on Bulgaria's place in relation to 13 other countries in refugee integration, as well as the topic of 

NGO funding with a focus on the developments surrounding the refugee situation from Ukraine. Last but not 

least, refugee children as artists are in focus, we draw attention to a beautiful exhibition that happened in 

early July 2022. 
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