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Част I 
Въведение и 

основни резултати





1.1. Въведение

Изследването по Националния механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) представя 
данни относно качеството на законовата рамка и политиките, които се прилагат за оказване 
на подкрепа за дългосрочната интеграция на лица, получили международна закрила (ЛПМЗ), 
в приемащите страни. Изследването служи на правителствата, гражданското общество и 
други заинтересовани страни да установят пропуски в политиките за интеграция на бежанци 
в своите страни, да почерпят вдъхновение от други държави от Европейския съюз (ЕС), както 
и да подобрят рамката за интеграция. С помощта на определени индикатори резултатите от 
изследването могат да се използват като „пътна карта“ за всеобхватни политики за 
интеграция на бежанците във всяка от участващите страни. Предназначението на 
сравнителните резултати от втория мониторинг по NIEM, представени в доклада,  е да 
осигурят информация, необходима за взаимодействието с властите, гражданското общество 
и експертите, и да насърчат дебат как да се реформира интеграцията на бежанците въз 
основа на доказателства. 

След Базовия доклад по NIEM1 , изготвен на основата на данни за 2017 г., в Оценка 1 по NIEM  
се прави анализ на положението към 2019 г. и се очертават основните тенденции. В Част І по-
долу са изложени ключовите резултати под формата на резюме. Подробните резултати са 
представени в Част ІІ в 12 глави, свързани с различните направления на интеграцията на 
бежанците, анализирани в Националния механизъм за оценка на интеграцията. Във всяка от 
тези глави:

Страните, участващи в Оценка 1 по NIEM, са България, Гърция, Испания, Италия, Латвия, 
Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Славения, Унгария, Франция, Чехия и Швеция. С 
изключение на България, резултатите могат да бъдат сравнени с тези в предишното базово 
изследване по NIEM, което дава възможност да се проследят скорошните промени. По- 
подробна информация за положението в България (която е нов участник в сравнителното 
изследване по NIEM) може да се намери в съответните текстови квадрати в целия доклад. 

 1
 Wolffhardt A., Conte C. and Huddleston T. (2019), The European benchmark for refugee integration: A 

comparative analysis of the National Integration Evaluation Mechanism in 14 EU countries. Brussels/Warsaw: MPG 
and IPA. В Базовия доклад са представени по-подробно предисторията, целите и методологията на NIEM.
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1. Оценка 1 по NIEM: Да уловим промените от 2017 г. до 2019 г

 са представени ключови данни и развития през периода от 2017 до 2019 г. така, както 
те са отразени в резултатите от изследване, проведено в 14-те страни участнички; 

са представени подробно положителните и отрицателните развития в сравняваните 
страни, с което се очертава динамиката на политиките за интеграция на бежанците през 
оценявания период;...................................................................................................................... 

са набелязани добрите практики в интеграцията на бежанците, както стават видни 
чрез индикаторите на NIEM, оценени спрямо изискванията на ЕС и международното 
право; и...........................................................................................................................................  

са описани подробно множество примери на добри практики от страни по NIEM, като 
често те са свързани с наскоро въведени мерки и подобрения.............................. 



Освен това при някои направления в главите има и нововъведен анализ на мерки за ранна 
интеграция на лица, търсещи закрила, по избрани индикатори.  Достъпът до такива мерки, 
приложими за лица, които още са в процедура, има важни последствия за това колко скоро 
ЛПМЗ могат да започнат интеграцията си и за резултатите от приобщаването им в 
дългосрочен план.................................................................................................................................. 
В настоящия анализ по NIEM на националните рамки за интеграция вниманието е 
съсредоточено върху различни индикатори, свързани със законодателството и политиките. С 
помощта на останалите индикатори се измерват включването на интеграцията в общите 
политики, междуведомственото сътрудничество и това между правителството и НПО, както и 
усилията за приобщаване и участие на приемащото общество. В Оценка 1 е извършено 
оценяване по общо 120 индикатора, посочени в тематичните глави в Част ІІ на настоящия 
доклад. Сравнението между отделните страни е в 12 направления – от общи условия до 
правни, социално-икономически и социално-културни аспекти на интеграцията: 

Включване на интеграцията в общите политики 
Пребиваване
Събиране на семейство
Достъп до гражданство
Жилищно настаняване
Трудова заетост
Професионално обучение и образование с насоченост към   трудова заетост 
Здравеопазване
Обществено осигуряване
Образование
Изучаване на езика и социална ориентация
Изграждане на мостове

Резултатите са оценявани по скала от 0 до 100 – от най-малко благоприятните до най-
благоприятните разпоредби. Данните, представени в този доклад, се отнасят до лица със 
статут на бежанец и лица с предоставена субсидиарна закрила2 . В съответни глави са 
изложени резултати, свързани с лица, търсещи международна закрила. Всички данни са 
свързани със законови и други разпоредби, действащи към 31 март 2019 г.  При анализа на 
промяната между 2017 г. (базовата) и 2019 г. (Оценка 1) са отчетени всички елементи на 
динамиката, довели до разлика от повече от два пункта в общия брой точки по едно 
направление за дадена страна.   














1.2. Описание на резултатите и методологията 

Резултатите са представени във връзка с конкретни действия, които разработващите 
политиките следва да предприемат, за да създадат рамка, която да е в съответствие със 
стандартите, изисквани в международното право и това на ЕС. Поради недостатъчните 
данни в много направления и липсата на стабилни сравними данни за резултати от 
интеграцията на бежанците Оценка 1 по NIEM поставя акцент и върху ключовите действия 
във всеобхватния подход към интеграцията на бежанците, свързани с правната рамка, 
политиките и сътрудничеството: 

Ключови действия за осъществяването на цялостна рамка за интеграция 

 2 В българското законодатество това е хуманитарният статут по чл. 9 от Закон за  убежището и бежанците – 
https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 
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Стъпка: Създаване на правната рамка: Този градивен елемент във всеобхватния подход към 
интеграцията на ЛПМЗ е свързан с правните стандарти, които дадена страна трябва да 
спазва, за да осигури възможно най-добрата рамка за подкрепа. В различните направления 
тук са включени индикатори за:

видовете и продължителността на разрешенията за пребиваване; 
условията за получаване на дългосрочно пребиваване, събиране на семейство и 
гражданство; и 
достъпа до права, услуги и помощи в различни области/на правления 
на политиките. 



Стъпка: Изграждане на рамката на политиките: Това ключово действие е свързано с 
политиките, правилата и организацията, които дадена страна трябва да осигури в подкрепа 
на интеграцията на ЛПМЗ, във всички относими области на политиките. В различните 
направления тук са включени индикатори за: 

наличието, обхвата и продължителността на целеви разпоредби и услуги; 
разпоредби за групи със специални потребности и основани на потребностите 
критерии за разпре-деянето на стоки и услуги; 

административни пречки; 
такси за дългосрочно пребиваване, събиране на семейство и 
гражданство; и повишаване на осведомеността за заинтересовани 
страни и ЛПМЗ. 









Стъпка: Изпълнение и сътрудничество: Този елемент от всеобхватния подход към 
интеграцията на ЛПМЗ се отнася до усилията да се предприемат, координират и реализират 
ответни действия от страна на цялото правителство и цялото общество. Това изисква 
цялостен стратегически подход, сътрудничество вътре в правителството и със социалните 
партньори, насърчаване на участие и разбирането, че интеграцията е предизвикателство и за 
приемащото общество. В различните направления са включени индикатори за: критерии за 
разпределянето на стоки и услуги; 

съществуването и прилагането на цялостна политика/стратегия за интеграция; 

включване на интеграцията в политиките на всички относими области; 

съгласуване 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 активната роля 
на приема-щото общество; и

насърчаване на участието на ЛПМЗ в обществото и разработването на политиките 
за интеграция.

Сравнение между страните

При сравнителното описание на резултатите са взети предвид и различията в спецификата на 
отделните страни, предоставящи международна закрила.   Въпреки че не обхваща целия ЕС, 
извадката на 14-те участващи държави е представителна за пълната гама на опита и 
предизвикателствата, установени в ЕС по отношение на интеграцията на бежанците. За да се 
улесни сравнението между държави членки със сходно разположение, рамкови условия и 
отправни точки, в графиките на доклада страните са представени с цветово кодиране. 
Използвана е визуализация, за да се покажат в сравнителен план резултатите за различните 
направления, както и за да се опишат резултатите по отделните индикатори:  
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SE  NL       FR

Страни в Северна и Западна Европа, в които има дългогодишна 
традиция за приемане на бежанци. Като цяло политиките за 
убежище и рамките за интеграция са добре установени, като се 
основават на разбирането за дългосрочна интеграция и са 
вкоренени в традициите на вътрешните политики в сферата на 
миграцията. По отношение на бежанските потоци през 
последните години тези държави членки са били предимно 
страни на крайна дестинация.  

IT        ES GR    PT

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 последните години тези страни се 
озоваха на първа линия по отношение на лицата, пристигащи на 
територията на ЕС.  

LV   PL  LT  CZ

BG   RO  HU  SL

Страни от Централна/Югоизточна Европа, които споделят 
повечето характеристики с другите страни от Централна и 
Източна Европа. 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 за прием. Въпреки това в тези страни бройките на 
ЛПМЗ, са се запазили сравнително малки. 

Оценяване и точкуване 

За да се постигне валидна и стабилна оценка на резултатите, която да позволява сравнение 
между страните,  NIEM  прилага стандартизиран въпросник и оценяване на базата на 
точкова система. Всеки индикатори е формулиран като конкретен въпрос във връзка с 
различен аспект на интеграцията на бежанците. За повечето индикатори има няколко 
алтернативни отговора, които отразяват различните варианти за политики. Първият вариант 
се основава на благоприятни условия, докато вариантите след него представляват като цяло 
по-малко благоприятни или неблагоприятни разпоредби. За всеки вариант на политики се 
определят точки, като 100 точки се присъждат на най-благоприятните и 0 – на най-малко 
благоприятните. В зависимост от броя алтернативни отговори, точките се присъждат от 0 до 
100 (напр., когато има 3 варианта, се присъждат точки от 0, 50 или 100, а когато вариантите 
са 6 – съответно, точки от 0, 20, 40, 60, 80 и 100). За останалите анализирани индикатори 
(при които най-вече се изискват абсолютни цифри или проценти) са разработени специални 
правила за точкуване въз основа на налични данни и зададени ориентири спрямо 
използваната нормативна рамка. На интернет страницата на  NIEM са представени 
конкретни правила за точкуването по всеки индикатор, заедно с пълния въпросник3.

Освен това въпросникът за NIEM разграничава различните подгрупи лица, получили 
международна закрила. Това позволява подробен и прецизен анализ на и сравнение на 
видовете закрила и рамката за интеграция, които са въведени за:

 3Вж. официалния сайт на проект NIEM – www.forintegration.eu

Страни от Централна и Източна Европа с доста нови системи за 
убежище, 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.  
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Лица със статут на бежанец  

 Лица с предоставена субсидиарна закрила  
Презаселени бежанци  
 Лица с предоставена временна закрила   
Лица с предоставена хуманитарна закрила  

За да се присъдят точки (за даден индикатор) и впоследствие да се окрупнят (за дадено 
направление), се използват обикновени средни стойности. Например, ако една страна 
предоставя благоприятни условия за лица със статут на бежанец (точки: 100), но само 
ограничени такива за лица с предоставена субсидиарна закрила (точки: 50), общият брой 
точки за този индикатор е 75. За да се получат обобщените точки за направлението, се 
използва средното от точките на индикаторите. Точкуването по индикатори е представено 
при анализа на резултатите в Част ІІ от този доклад.    
Събирането на данни включва интервюта с практици в правителството и гражданското 
общество, изследвания и анализи на документи. За разширяване на картината се използват 
експертни фокус групи и проучвания. След валидиране и верификация на национално 
равнище данните се представят и обработват от европейския изследователски партньор на 
NIEM. Данните се преглеждат от сравнителна гледна точка и отново се валидират чрез 
процес на изясняване с националните изследователи преди точкуването и сравнителния 
анализ. 
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Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка стъпка: Среден резултат за 13 сравнени страни 
в 12 направления, Базов доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.

Обща промяна от 2017 до 2019 г.

2. Основни резултати: Положението през 2019 г..

 Слаба динамика, преобладават големи пропуски: В оценяваните страни са 
настъпили малко промени в рамката за интеграция на бежанци пред периода 2017–
2019 г. Като цяло на бежанците рядко се предоставят изцяло благоприятни условия 
за интеграция в която и да е област. Най-големите слабости продължават да са 
свързани с политиките, които активно подкрепят интеграцията, прилагането на 
политики за постигане на трайно приобщаване, както и сътрудничеството на 
различни равнища и между различни заинтересовани страни. Повечето национални 
правителства не работят в партньорство с гражданското общество и местните и 
регионалните власти във връзка с разработването и прилагането на политиките си. 
Основна слабост е предоставянето на финансиране за работата на тези участници. 
Докато страните са оценени като цяло с по-добри резултати по отношение на 
осигуряването на достъп до права и подходяща законова рамка, тясното тълкуване 
на принципа за равнопоставеност често взема превес пред отклика на конкретните 
потребности и уязвимости. 



   Подобряване на сътрудничеството в резултат от развитието само в няколко страни: 
На фона на много инертните, бавно променящи се рамки единственото подчертано 
положително развитие се наблюдава по отношение на сътрудничеството и 
практическите действия. Средно резултатите показват, че в 13 сравнени страни 
индикаторите по NIEM, свързани с включването на интеграцията в междуведомствените 
и секторните политики, прилагането на политиките на различни равнища, както и 
участието на НПО и на приемащото общество, бележат подобрение с шест пункта, макар 
и спрямо не особено добро ниво. По-задълбоченият анализ показва, че двигателите на 
това развитие са съзнателните усилия за систематично подобряване на интеграцията на 
бежанците във Франция и Литва и в по-малка степен – в Латвия и Словения. В повечето 
страни обаче промяната, ако въобще има такава, е ограничена и постепенна.

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

В повечето страни обаче промяната, ако въобще има такава, е ограничена и постепенна. 
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         Не намаляват различията между статута на бежанец и статута на субсидиарна закрила 
по отношение на правата: Продължава да има различия между лицата със статут на 
бежанец и тези с предоставена субсидиарна закрила по отношение на правото им на 
пребиваване, събиране на семейство и гражданството. Във Франция и Полша има 
известно намаляване на разликата, докато в Италия се забелязва дори задълбочаване на 
разликата при възможностите за дългосрочна интеграция за двете групи. Правителствата 
и политиците в ЕС би трябвало да обърнат внимание на отрицателното въздействие на 
неравенството по отношение на събирането на семейство, постоянното пребиваване и 
достъпа до гражданство върху усилията им за интегриране на повече от 1 милион ЛПМЗ 
в ЕС след 2016 г.



        Продължават различията в стандартите между отделните сектори, като напредъкът в 
някои е за сметка на отстъпление в други: Направленията с най-ярка положителна 
динамика през 2017–2019 г. са общественото осигуряване с подобрения в 8 от 13-те 
страни, следвано от трудовата заетост, здравеопазването и образованието с  
подобрения във всички сектори в 5 от страните. Секторите с влошаване в най-много от 
страните са пребиваването, жилищното настаняване и здравеопазването, в които 3 
страни показват влошени резултати в сравнение с тези преди 2 г. В по-широкия план на 
социално-икономическата и социално-културната интеграция здравеопаз-ването и 
образованието продължават да са секторите с цялостно най-благоприятни законови 
рамки и рамки на политиките, като след тях се нарежда общественото осигуряване. 
Секторите с най-неблагоприятни условия във всички страни все още са жилищното 
настаняване, трудовата заетост и професионалното обучение.

 Малко страни действат, няколко бележат отстъпление, повечето бездействат: 
Страните с най-добра положителна промяна във всички области са Франция с 
подобрени резултати в 10 от 12-те оценени направления и Литва с напредък в 8 
направления, следвани от Латвия (6) и Словения (5 направления). Страните без 
напредък в нито едно направление са Италия, Нидерландия и Швеция. Румъния е 
начело на списъка на страните с отрицателна динамика, с влошени резултати в 5 
направления. В Унгария и Италия има влошаване в 3 направления. Отсъствие на 
отрицателно развитие във всички направления е отчетено в Нидерландия, Испания и 
Швеция. Като цяло Нидерландия и Швеция се оказват двете страни с най-стабилни 
рамки за периода 2017–2019 г., без никаква промяна в системи с доста високо ниво 
на развитие.
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3. Основни резултати: Отражение на разпоредбите
върху лицата, търсещи международна закрила 

При Оценка 1 за първи път в NIEM бе включена оценка на разпоредби за лица, търсещи 
международна закрила, които са относими към по-нататъшната им интеграция след 
получаването на статут. По няколко направления в общо 31 индикатора (или компоненти на 
индикатори) са анализирани данни и за лица, търсещи международна закрила. При 
оценяването са откроени разпоредби, свързани с етапа на прием в областта на 
образованието (8 индикатора), трудовата заетост и професионалното образование 
(съответно, 7 и 3 индикатора), езиково обучение и социална ориентация (5 индикатора), 
както и обществено осигуряване (1 индикатор). Докато 13 от тези индикатори са свързани с 
правната рамка, 18 са свързани с политиките. В съответните глави на Част ІІ от доклада е 
представен подробен преглед на спазването на разпоредбите в съответните страни. 
Въпреки че не са изчерпателни и не подлежат на сравнително точкуване (тъй като NIEM не е 
индекс за наблюдение на системите за прием като такива), резултатите дават представа 
доколко държавите членки отчитат решаващото значение на мерките преди получаването на 
статут за успешната интеграция на ЛПМЗ. Като цяло страните не предоставят много подкрепа 
за интеграцията на лица, търсещи международна закрила. Повечето от оценяваните държави 
членки дори и не се доближават до спазването на всички 31 индикатора. Само Латвия (с 27)
и Испания (с 24) изпълняват повече от 20 индикатора и така се явяват  траните, които 
осигуряват най-високите стандарти за ранна интеграция в различните области. Във всички 
други държави има положителни условия само при приблизително половината от 
индикаторите, като страните с най-нисък резултат (Унгария с 12 положителни индикатора) не 
са особено далече от страната със сравнително най-добрите резултати (Швеция с 18) в тази 
голяма група държави с посредствени нива на подкрепа за интеграция на етапа на 
пристигане и прием.  Само при направленията здравеопазване, образование и обществено 
осигуряване резултатите показват, че рамките за ранна интеграция на лицата, търсещи 
закрила, са сравними в общи линии, като в 14-те оценени държави членки има сходни 
благоприятни практики. За разлика от тях, в много страни се установяват по-малко 
благоприятни проблемни обстоятелства в областите на трудовата заетост, професионалното 
обучение, изучаването на езика и социалната ориентация. Като сравнява резултатите при 
правните индикатори с тези на свързаните с политиката индикатори, анализът на 
разпоредбите за лицата, търсещи закрила, потвърждава общата констатация на 
изследването по NIEM, че правните индикатори показват по-добри резултати, отколкото 
тези, свързани с политиките, и че страните се справят по-добре със законовото уреждане на 
достъпа, отколкото с разработването и прилагането на политики за активна подкрепа. 
Ключовите резултати от сравнението между страните в различните направления, които 
включват индикатори за лица, търсещи закрила, са следните: 

       Образованието е едно от направленията, което се отличава с най-благоприятните 
законови разпоредби за лицата, търсещи международна закрила, и това отразява 
стабилните законови задължения на страните в тази област. В повечето оценени страни 
е осигурен същият достъп като този за гражданите на страната до предучилищно, 
начално/основно, средно и висше образование. Индикаторите, свързани с политиките, 
показват доста широко разпространени практики на подкрепа за изучаване на езика за 
учениците и липсата на административни пречки пред достъпа до образование. От 11 
страни, в които се осигурява подкрепа за езиково обучение, обаче само в 7 тя е 
съпроводена с редовно финансиране. Установяват се лоши резултати по отношение на 
включването на децата в образователната система, като в нито една от оценените 
страни няма процедури и мерки за цялостно оценяване.  
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       По отношение на трудовата заетост в 11 страни е осигурен достъп до работни места в 
частния сектор най-късно след 6 месеца от подаването на молбата за закрила, както е 
предвидено в предложението на Комисията от 2016 г. за преработен текст на Директивата 
за условията на прием4 . Към март 2019 г. по-ранен достъп от 6-те месеца е осигурен в 
Швеция (по принцип, при подаване на молбата), Италия (60 дни), както и в България и 
Румъния (3 месеца). В Унгария и Словения достъп до пазара на труда има след 9-ия месец, 
а в Литва лицата, търсещи закрила, нямат право да работя, което е в нарушение на 
Директивата за условията на прием. Има обща липса на подкрепа за търсене на работа и 
предприемачество, което се утежнява от административните пречки пред достъпа до 
пазара на труда.  Независимо от това 12 страни позволяват процедури за признаване на 
квалификациите и валидиране на уменията преди предоставянето на статут.  

        Професионалното обучение и образованието с насоченост към трудова заетост също 
не са достъпни за лицата, търсещи международна закрила, в повечето страни. Само в 6 
страни на лицата, търсещи закрила, е осигурен същият достъп както за гражданите на 
страната до професионално обучение, а административните пречки като цяло 
възпрепятстват ефективния достъп до професионално обучение в половината от 
оценените страни. 

      Страните показват по-добри резултати в областта на здравеопазването; с изклю-чение 
на Румъния, във всички други за лицата, търсещи закрила, е осигурен достъп до 
здравеопазване при условия, на които тези лица като новопристигнали могат да 
отговорят. Освен това  в 11 от 14-те страни здравните услуги не обхващат само спешни 
грижи и основно лечение. Докато обаче във всички страни, с изключение на Италия, е 
осигурено оценяване с цел идентифициране на лица, търсещи закрила със специални 
здрави потребности, само в 4 от тях това води до редовно наблюдение или оценяване на 
подкрепата за здравни грижи през целия етап на прием. За лицата, търсещи закрила, има 
повсеместни административни пречки за пълното ползване на здравеопазването, а само в 
няколко страни е уреден достъп до специализирани медицински услуги за уязвими лица.  

4 Европейска комисия, COM(2016) 465 final. Намаляване на максималния срок за достъп до
пазара на труда от настоящия не по-късно от девет месеца до не по-късно от шест месеца от 
подаването на молбата би хармонизирало достъпа до пазара на труда с продължителността на 
процедурата за разглеждане на молбата по същество, която се изисква в правото на ЕС. 

   Парадоксално е, че в оценените страни най-слабата рамка е тази в областта на 
езиковото обучение и социалната ориентация, тъй като само в половината от страните са 
осигурени курсове, които биха помогнали на лицата, търсещи закрила, да усвоят най-
необходимите умения. Индикаторите показват също така всеобща липса на качествено 
преподаване на езика, основана на потребностите помощ за писмен и устен превод при 
взаимодействието с държавните институции, както и преобладаващи административни 
пречки пред достъпа до курсове за езиково обучение и социална ориентация. 
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   Положителна констатация има в направлението обществено осигуряване, където в 11 от 
оценените страни се предоставя информация относно правото на обществено осигуряване 
и използването на услуги на лицата още докато са със статут на кандидати, в 6 от тях – дори 
в индивидуална форма. 

 

Продължителност на производството за предоставяне на международна закрила 
до окончателното решение  

Като имаме предвид данните за 2018 г., от 12 страни, където са събирани такива 
сведения за NIEM, средната продължителност на производството за закрила до 
окончателното решение е по-малко от 6 месеца в България, Унгария, Латвия, 
Румъния и Словения (докато за Латвия и Румъния данните са основават на 
информирани оценки). За тези страни се установи, че спазват разпоредбата на чл. 
31, параграф 3 от Процедурната директива на ЕС, която изисква общата средна 
продължителност на производството да бъде под 6 месеца,  дори и да се 
прецени, че висококачествените решения при проточили се случаи обикновено 
отнемат повече време. 
Данните за Унгария обаче трябва да се разглеждат с оглед на това, че след 
пролетта на 2017 г. кандидатите трябва да останат в транзитна зона по време на 
цялото производство, включително обжалването. Освен това изменения в сила от 
юли 2018 г. силно са ограничили достъпа до международна закрила. Оттогава 
почти всички молби са отхвърлени на ново основание за недопустимост, което 
представлява смесица от понятията за трета сигурна страна и първа страна на 
закрила. 

В Чехия, Франция, Гърция и Швеция средната продължителност на производството 
за международна закрила е между 6 и 12 месеца. От друга страна, в Полша и 
Испания средната продължителност на производството е нараснало значително 
през 2019 г. и сега надвишава 12 месеца. В Италия бяха налични данни само за 
решенията на първа инстанция, при които средната продължителност на 
производството през 2018 г. е под 6 месеца. Подробни данни за дела на влезлите 
в сила решения, постановени или през първите 6 месеца, или в 3-месечен срок 
след това, бяха предоставени само в Чехия, Полша, Словения и Швеция. 

Освен конкретните индикатори, свързани с различните направления, настоящото изследване 
оцени и един вторичен индикатор, свързан с отражението на етапа на прием върху 
осигуряването на възможности за интеграция. Процедурите за идентифициране на 
кандидати със специални потребности за прием са от съществено значение за закрилата на 
най-уязвимите категории лица по време на производството за закрила и за ранното 
идентифициране на лицата, които ще се нуждаят от целеви мерки след получаване на статут. 
Правото на ЕС изисква от държавите членки да провеждат индивидуално оценяване, за да 
набелязват специалните потребности за приема на уязвимите лица и да осигурят условия на 
прием, които отговарят на специалните им потребности. По-специално, държавите членки 
трябва да осигурят на уязвими лица, търсещи закрила, необходимата медицинска и 
психологическа подкрепа по време на производството за закрила, както и постоянно 
наблюдение на положението им. Анализът показва, че с изключение на Италия във всички 
оценени страни (в съответствие с правото на ЕС) се изисква индивидуално оценяване с цел 
идентифициране на кандидатите със специални потребности за прием, което в повечето 
случаи води до по-благоприятни процесуални правила, отколкото за обикновените лица, 
получили закрила................................................................................................................................... 
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Индивидуално оценяване, предвидено от 
закона, за идентифициране на кандидати със 
специални потребности за приема

CZ ES FR GR

HU LT SENL

SE
BG, LV, PL, RO, SL: не се стига до 

по-благоприятни процесуални 

правила

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на оценените стандарти 
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Част ІІ
Резултати по 

направленията за 
интеграция на NIEM





4. Включване на интеграцията в общите политики

Включването на интеграцията в общите политики представлява разработването, 
координирането и изпълнението на действия от страна на цялото правителство във връзка 
със задачата за интеграция на ЛПМЗ. Процесът започва с признаването им за група със 
специални потребности в общите закони и определянето на мандат във всички съответни 
министерства и агенции, по силата на който закрилата и интеграцията стават част от работата 
им. Може да има национална стратегия, която да дава насоки за политиките и действията в 
различните области и да ангажира не само правителството, но и местните и регионалните 
власти, социалните партньори и гражданското общество. Необходимо е политиките 
постоянно да се оценяват, преразглеждат и разработват в рамките на процес, който да е 
отворен за експертния опит и принос на заинтересованите страни в интеграцията. 

4.1. Резултати за 2019 г. по страни

Оценени индикатори:

• Национална стратегия за интеграцията на лица, получили международна  закрила

• Ангажименти в националната стратегия за интеграцията на лица,получил международна
закрила

• Наблюдение и преглед на политиките за интеграцията на лица, получили международна
закрила

4.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

За намирането на решения за конкретните потребности от интеграция на ЛПМЗ, 
правителствата трябва да имат национална стратегия с насоки за политиките и действията в 
съответните области на политиките. През 2017 г. единствено Чехия, Италия, Румъния, 
Испания и Швеция от оценените страни имаха национална стратегия за интеграция на ЛПМЗ. 
Към април 2019 г. Франция и Литва също бяха приели стратегии, отговарящи на високи 
стандарти (Словения трябваше да приеме стратегия през юни 2019 г.), а в Румъния за 
изпълнението на стратегията все още бе необходима междуведомствена координация и 
преглед. 

NL
HU

IT
LT

PL
ROES

по-малко благоприятни по-благоприятни

CZ
LV

FRGR SEBGSL

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество 

24



Обща промяна от 2017 до 2019 г. по страни

Положителни развития

   Във Франция. Националната стратегия за прием и интеграция на бежанци е приета през 
юни 2018 г. Тя предвижда 67 действия между 2018 и 2021 г. и включва конкретни 
отговорности и ангажименти, редовни механизми за наблюдение на резултатите от 
интеграцията, както и прегледи на изпълнението в сътрудничество със съответните 
заинтересовани лица. 

2017 

2019

Обща промяна от 2017 до 2019 г. 

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество 

36,7
47,9

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка стъпка: Среден 
резултат за 13 сравнени страни,
 Базов доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.

Среден брой точки за всяка стъпка 
(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 
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Отрицателни развития

Ново в сравнението по NIEM: България

Целта на Националната стратегия за миграция, убежище и интеграция (2015–2020 г.) е да 
засили интеграцията на ЛПМЗ в България. Тя се финансира от държавния бюджет, както и със 
средства от финансови инструменти на ЕС и други международни донорски програми. Няма 
министерство, което да отговаря основно за интеграцията, нито има министерство, което да 
отговаря за езиковите курсове и жилищното настаняване за ЛПМЗ. Местните власти и 
социалните партньори са споменати като страни в процеса на интеграция, но за тях няма 
конкретни насоки и целево финансиране. Стратегията предвижда годишни планове за 
действие, включително наблюдение и преглед на политиките за интеграция на ЛПМЗ. Няма 
обаче задължение да се вземат предвид съветите и препоръките на местните власти и НПО. 

4.3. Добри практики при интеграцията на бежанци 

Какво изискват правото на ЕС и международното право 

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

BG

    В Литва Планът за действие за интеграцията на чужденци в литовскoтo общество 2018–
2020 г. се изпълнява от декември 2018 г. и включва механизми за наблюдение и преглед 
на политиките за интеграция на ЛПМЗ. 

� 

� 

В Румъния изпълнението на Националната стратегия за имиграция 2015–2018 г. е 
трябвало да бъде в обхвата на отговорност на междуведомствена координационна група, 
водена от министъра на вътрешните работи. В работата й обаче не е имало прозрачност и 
официални отчети за изпълнението на стратегията. Поради това стратегията не е била 
съпроводена с подходящ механизъм за координация и преглед. Приемането на нова 
национална стратегия за периода 2019–2022 г. се обсъждаше в началото на 2019 г., но още 
не бе приета.
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На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество

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

CZ ES  FR 

RO SE

… определят в националната стратегия конкретни
отговорности или ангажименти за всички относи-
ми министерства, мести и регионални власти, как-
то и социални партньори.

FR IT SE

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

LT LV

  Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

Подробно: добри практ ики

Във Франция междуведомствената делегация за прием и интеграция на бежанци (DiAir), 
създадена през януари 2018 г., отговаря за надзора на изпълнението на Националната 
стратегия в тясно взаимодействие с всички относими министерства (вътрешни работи, 
трудова заетост, жилищното настаняване, образование и здравеопазване), Службата за 
закрила на бежанци и лица без гражданство (OFPRA) и Службата за миграция и интеграция. 
Стратегията се изпълнява в съответните части на страната с подкрепата на регионалните и 
местните власти, както и на организации на гражданското общество. Освен това през 2018 г. 
са проведени няколко проучвания за оценяване и наблюдение на резултатите от 
интеграцията на ЛПМЗ. Те са проведени от различни министерства с подкрепата на 
университети и изследователски институти (напр. изследването ELIPA II е насочено към 
интеграцията на 6 000 новопристигнали ГТС и ще се провежда от Министерството на 
вътрешните работи от 2019 до 2022 г.). Във връзка с прегледа на изпълнението на стратегията 
за интеграция на всеки 6 месеца се организира среща на всички участващи министерства, 
както и годишна конференция от DiAir с участието на всички заинтересовани страни в сферата 
на интеграцията  на бежанците.

FRНационална стратегия, която включва всички относими 
министерства, местни власти и заинтересовани страни 

 IT      LT
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LT

В Литва Планът за действие 2018–2020 г. за интеграцията на чужденци, приет през декември 
2018 г., има за цел да подобри и осигури успешната интеграция на чужденци, вкл. лица, 
търсещи закрила, и ЛПМЗ, в обществото. Мерките за изпълнението му се финансират от 
държавния бюджет и със средства от фондове на ЕС. Трябва да се отбележи, че планът за 
действие изисква наблюдение на процесите на интеграция и събирането на количествени и 
качествени данни. Освен това са предвидени работни групи на заинтересованите страни по 
проекти по Фонд „Убежище, миграция интеграция“ (ФУМИ) във връзка с решенията за 
изпълнението с участието на НПО, Асоциацията на местните власти в Литва и съответните 
министерства. 

План за действие за политика за интеграция в цялата страна, 
включително мониторинг и участие на заинтересованите страни
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5. Пребиваване

Сигурният статут на пребиваване е предпоставка за успешна интеграция във всички области 
на живота, тъй като дава на ЛПМЗ перспектива в новата страна и им осигурява равни права и 
отнасяне като тези за местните граждани. Получаването на разрешение за дългосрочно 
пребиваване осигурява още по-голяма сигурност и допълнителни права, вкл. правото на 
свободно движение в рамките на ЕС. С оглед на дългосрочната перспектива се насърчават 
работодателите, националните и местните отговорни лица да посвещават повече време и 
пари на процеса на интеграция. За ЛПМЗ ще е по-вероятно да бъдат наети и обучавани, ще 
бъдат по-добре защитени срещу експлоатация и лоши жилищни условия, тъй като повече 
наемодатели ще имат желание да им отдават жилища под наем. Сигурният статут на 
пребиваване или разрешението за дългосрочно пребиваване имат значение при учудващо 
много услуги и сделки като откриване на банкова сметка, кандидатстване за бизнес заем или 
получаване на допълнителен пакет здравно осигуряване.  

5.1. Резултати за 2019 г. по страни

Стъпка: Създаване на правната рамка 

Лица със статут на бежанец

• Вид и срок на разрешението за пребиваване след получаване на закрила
• Подновяване на разрешението за пребиваване
• Изисквания за пребиваване във връзка с разрешението за постоянно/  дългосрочно пребиваване
• Облекчени условия за постоянно/дългосрочно пребиваване
• Облекчени условия за уязвими лица, които кандидатстват за постоянно/дългосрочно пребиваване

Оценени индикатори:

по-малко благоприятни по-благоприятни

по-малко благоприятни по-благоприятни

RO
PLBG

SE NL
HU LTPL

RO
ES

CZ
LV
FRGR BG

SL
IT

SE

NLHU
LT

ESLV FRCZ GR
SL

IT

Лица с предоставена субсидиарна закрила
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Оценени индикатори:

• Административни пречки пред постоянното/дългосрочното пребиваване
• Такси за получаване на постоянно/дългосрочно пребиваване

5.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

Общите резултати за пребиваването показват слабо подобрение във всички 13 страни по 
отношение на правната защита на бежанците и лицата с предоставена субсидиарна закрила 
през 2019 г. в сравнение с 2017 г. Развития в законовата уредба се установяват във Франция, 
Унгария, Литва, Полша, Румъния, Словения и Швеция. Най-динамичните индикатори са 
свързани с вида и срока на разрешението за пребиваване след получаване на статут и 
облекчените..условия..за..ЛПМЗ..и..уязвимилица..лица..при..кандидатстване..за..разрешение.. 
за..пребиваване. 
Индикаторите, свързаните с политиките, в направление Пребиваване се отнасят до 
административните пречки и таксите за получаване на разрешение за постоянно/дългосрочно 
пребиваване. Не се установяват относими подобрения по отношение на бежанците, а 
условията за лицата с предоставена субсидиарна закрила са се влошили в някои страни. Най-
същественото влошаване е свързано с рязкото повишение на таксите в Италия.   Не се наблю-
дават промени в Чехия, Гърция, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния,Швеция..и..Испания.

по-малко благоприятни по-благоприятни

по-малко благоприятни по-благоприятни

RO
GR

ES
SLRO
LV

IT
GR

PLBG

SE
HU LTCZFRBG

SE NLHU
LT ESCZ LVFR

SL

IT

NLPL

Лица със статут на бежанец

Лица с предоставена субсидиарна закрила

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките  
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33,6

56,7

Обща промяна от 2017 до 2019 г. 

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Лица със статут на бежанец

Лица с предоставена субсидиарна закрила 

57,6

36,8

81,1
78,8

73,7
69,5

 Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка 
стъпка: среден резултат за 13 сравнени страни: Базов 
доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.

0

+ 0,8

-3,5

+ 6,7

+2,5

+ 0,8

Обща промяна от 2017 до 2019 г. по страни

Латвия

Литва

Франция

Румъния

Чехия

Гърция

Испания

Швеция

Нидерландия

Полша

Словения

Унгария

Италия-15

Среден брой точки за всяка стъпка 

(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка)

31



Положителни развития

�       В Латвия сега не се изисква ЛПМЗ да заплащат такса за получаване на разрешение за 
пребиваване, което означава по-добри условия за тях. 

    В Словения уязвимите групи ЛПМЗ се ползват с облекчен режим за получаване на 
разрешение за постоянно/дългосрочно пребиваване в сравнение с другите ЛПМЗ. Това 
обаче отразява само положението на лицата със статут на бежанец, не и на тези, на които 
при получаване на статут се издава разрешение само за временно пребиваване и които 
след 5 г. трябва да изпълнят същите условия, за да кандидатстват за постоянно 
пребиваване както другите чужденци. 

�  

   В Унгария през 2019 г. няма промени в законовата уредба и политиката за издаване на 
разрешения за пребиваване, но е нараснала възможността за ЛПМЗ да получават 
разрешения за дългосрочно пребиваване в ЕС. Вместо да кандидатстват за разрешение за 
постоянно пребиваване в Унгария (което се дава след 3-годишен престой и не предвижда 
отчитане в този период на времето за постановяване на решението от производството), 
ЛПМЗ кандидатстват за разрешение на ЕС за дългосрочно пребиваване, което може да се 
издаде след 5-годишно пребиваване и предвижда отчитане в този период на времето за 
постановяване на решението от производството за закрила).   

�  

     В Литва за лицата с предоставена субсидиарна закрила е въведен облекчен режим за 
получаване на разрешение за постоянно/дългосрочно пребиваване. Понастоящем 
изискваната продължителност на престоя е половината от времето от подаването на 
молбата за закрила до издаването на разрешение за временно пребиваване или дори 
целият период, ако е бил повече от 18 месеца.

�     Във Франция положителните законови промени за лицата с предоставена субсидиарна
закрила са свързани с разрешението за пребиваване и облекчените условия за 
получаване на постоянно/дългосрочно пребиваване. Към март 2019 г. лицата с 
предоставена субсидиарна закрила имат право да получат разрешение за пребиваване за 
срок от 10 години след 4-годишен престой в страната. 

� 

Отрицателни развития

�     В Италия таксите за производството за пребиваване понастоящем са по-високи и могат 
да бъдат пречка за получаване на разрешение за пребиваване както за лицата със статут 
на бежанец, така и за лицата с предоставена субсидиарна закрила. 

�  

    В  Унгария политиките са станали по-ограничителни и за лицата със статут на бежанец, и за 
тези с предоставена субсидиарна закрила – при тях пречка за получаване на пребиваване не 
са само липсата на документи за пътуване и чистото свидетелство за съдимост от страната на 
произход. Към януари 2019 г. чужденците в Унгария могат да имат само една „причина“ за 
пребиваване, така че ЛПМЗ трябва да се откажат от статута си на бежанец или на 
субсидиарна закрила, ако искат да кандидатстват за постоянно пребиваване. Това изискване 
очевидно е в разрез с правото на ЕС. Освен това за много ЛМПЗ продължават да са пречка 
адекватното настаняване и средствата за издръжка, като все още има разнопосочни 
практики по отношение на разбирането за „адекватни“ във връзка с финансовите средства.  

� 

  В Румъния са отпаднали  условията за някои уязвими лица, кандидатстващи за
постоянно/дългосрочно пребиваване. По-специално – изискванията, свързани с предишен 
период на пребиваване, финансови средства, здравно осигуряване, жилищно настанявани 
или владеене на езика, са отменени за непридружени непълнолетни лица. 

32



   В Швеция има слабо влошаване на законовата рамка за бежанци и лица с предоставе-на 
субсидиарна закрила, тъй като сега условията за уязвимите лица, кандидатстващи за 
постоянно/ дългосрочно пребиваване, са същите както за другите ЛПМЗ.

�  

Ново в сравнениет о по NIEM  Бълг ария 

   Във Франция лицата с предоставена субсидиарна закрила сега са изправени пред няколко 
административни пречки при кандидатстването за пребиваване: действително към ЛПМЗ 
отнасянето в префектурата е като към група с преимущество и има фиксиран максимален 
срок от 3 месеца, през който кандидатът трябва да получи разрешението си. На практика 
обаче те може да чакат да 1 г., докато получат разрешението си за пребиваване. Освен това 
за известно време след март 2019 г. се е случвало някои префектури да вземат по своя 
преценка решения за лицата с предоставена субсидиарна закрила, като са изисквали от тях 
да заплатят такса от 250 евро за издаването на първо разрешение за пребиваване, въпреки 
че по закон те са освободени от такса.  

� 

  В Словения са се влошили условията на лицата с предоставена субсидиарна закрила по 
отношение на административните пречки. По-специално, производствата за пребиваване 
може да продължават много дълго, а винаги има вероятност да се не удължи 
субсидиарната закрила и така лицата да загубят статута си. Освен това таксите за лицата със 
статут на бежанец за получаване на разрешение за постоянно/дългосрочно пребиваване са 
се утроили от 2007 до 2019 г. 

� 

BG

По-малко благоприятните резултати при индикаторите, свързани с правната рамка, като цяло са 
изострени и от диференцираното отнасяне към лицата със статут на бежанец и тези с 
предоставена субсидиарна закрила. Държавата предоставя разрешение за пребиваване за срок 
от най-малко 5 г. за бежанци и 3 г. за лица с хуманитарна закрила, което може да се 
продължава без изисквания във връзка с предишно пребиваване, финансови средства, здравно 
осигуряване, жилищно настаняване или владеене на езика. Условията за получаване на 
постоянно/дългосрочно пребиваване обаче (т.е. средства за издръжка, владеене на езика, 
жилищно настаняване, интеграция, такси и др.) за всички ЛПМЗ са същите както за ГТС. Има 
облекчен режим за непридружени непълнолетни лица, въведен в резултат от нов закон, приет 
през 2019 г., който въвежда възможността за издаване на разрешения за „непрекъснато“ (с 
възможност за удължаване до 1 г.) пребиваване на непридружени деца чужденци, които не са 
кандидатствали за закрила или чиито молби са били отхвърлени. При индикаторите, свързани с 
политиките,  за ЛПМЗ има някои пречки. За да получат документа за самоличност, кандидатите 
трябва да представят удостоверение за постоянен адрес, издадено от общината. Често 
получаването на това удостоверение е трудно поради проблеми с достъпа до жилищно 
настаняване в България. Освен това таксите за разрешение за пребиваване са много високи 
спрямо ниския размер на минималната социална помощ.
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Съгласно правото на ЕС за ЛПМЗ, има дългосрочна перспектива, която е относително сигурна 
и бързо се подобрява във времето. Според чл. 24 от Квалификационната директива при 
предоставянето на статут бежанците получават разрешение за пребиваване със срок от най-
малко 3 г. и право на подновяване.  На членовете на семейството може да се издаде 
разрешение с право на подновяване за по-кратък срок, а лицата с предоставена субсидиарна 
закрила могат да се ползват от първоначално разрешение за срок от 1 г., който след 
подновяване би трябвало да се продължи до 2 г. Правото на дългосрочно пребиваване в ЕС 
се придобива след 5-годишно законно пребиваване, ако ЛПМЗ могат да отговорят на 
реалистични условия, свързани със средства за издръжка, осигуряване и евентуално 
интеграция съгласно Директивата за дългосрочно пребиваващи. След решението на Съда на 
ЕС P and S  тези условия не могат да се определят като несъразмерни и не могат да 
представляват просто пречка за получаването на дългосрочно пребиваване. Изискванията 
трябва да насърчават интеграцията на мигрантите на практика и не могат да имат 
обезсърчаващи цели или последствия. На ЛПМЗ трябва да се осигури ефективен достъп до 
безплатни курсове и обучителни материали. При производството трябва да се вземат 
предвид техните специфични индивидуални обстоятелства (възраст, неграмотност, 
образование). Например от тях не може да се изисква да заплащат прекомерни такси, да 
доказват несъразмерно високи нива на езикова компетентност или знания като граждани, да 
се записват на задължителни и скъпоструващи курсове или да заплащат високи глоби, тъй 
като всички тези изисквания по-скоро ограничават, а не отварят възможности за тях да 
докажат желанието си да участват в новото общество.  Въпреки че Женевската конвенция не 
споменава изрично правото на бежанците на пребиваване, договарящите държави са 
задължени по чл. 34 да улесняват „асимилацията“ на бежанците, по-специално да ускоряват 
тяхната натурализация и да намаляват разходите за нея. Следователно задължението за 
закрила на бежанците включва задължението за облекчаване на всички действия в процеса 
на интеграция и натурализация. 

На практика тези критерии изискват страните да …

По стъпка: Създаване 
на правната рамка

за лица със статут на 
бежанец 

за лица с предоставена 
субсидиарна закрила

... осигуряват при предоставя-
нето на статут разрешение за 
пребива-ване за срок от най-
малко 5 г.

BG CZ ES FR IT

LT
 

LV
 

SENL
 

SL
ES IT SENL

... подновяват автоматично раз-
решението за пребиваване или 
да не изискват подновяване. 

CZ IT SL

5.3. Добри практики при интеграцията на бежанците 

Какво изискват правото на ЕС и международното право 
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... освободят ЛПМЗ от услови-
ятаза получаване на постоянно/
дългосрочно пребиваване (сред-
ства за издръжка, владеене на 
езика, жилищно настаняване, 
инте-грация, такси и др.), които 
обикновено важат за гражданите 
на трети страни (ГТС). 

ES FR LT LV SL

... осигурят облекчени условия 
за групи уязвими ЛПМЗ, които 
кандидатстват за постоянно/
дългосрочно пребиваване, като 
отменят условия или като пре-
доставят постоянно/дълго-
срочно пребиваване още при 
признаването на статут.

LT SL LT

По стъпка: Изграждане на рамката 
на политиките

... не поставят администра-
тивни пречки за постоянно
/дълго-срочно пребиваване по 
отношение на изискваната 
документация, забавяния/пе-
риоди на изчакване и решение 
по преценка на служителя.

CZ ES LT LV PL

SL
CZ ES LT LV PL

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

CZ ES LV LT SENL

SE
 

SL
ES LT SENL SE SL

 Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при 
индикатора 

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

ES FR IT      NL PL 

RO
 

SE
 

SL

ES       FR      HU      IT       LT  

LV      NL       PL     RO      SE     
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Липса на такси

Положителна практика се установява в Латвия, където от втората половина на 2016 г. насам, 
ако първата молба за закрила е успешна, от лицата със статут не се изисква да плащат такса 
за получаване на разрешение за пребиваване. Малка такса обаче е предвидена за лицата с 
предоставена субсидиарна закрила, която не застрашава способността им да получат 
разрешението за пребиваване. В Испания и Швеция се прилага еднакъв режим към лицата 
със статут на бежанец и тези със субсидиарна закрила. В Испания таксите за кандидатстване 
за разрешение за пребиваване са по-малко от 10 % от минималната социална помощ. В 
Швеция за лицата със статут на бежанец няма такси, но понякога административни 
забавяния и периоди на изчакване могат да удължат времетраенето на процедурата за 
разрешение за постоянно/дългосрочно пребиваване.

ES LV SE

Подробно: добри практики 

Високи общи стандарти

Испания и Нидерландия са единствените страни, които осигуряват еднакво ниво на закрила за 
лица със статут на бежанец и лица с предоставена субсидирана закрила. Тук разрешението за 
пребиваване е със срок 5 г. за двете групи и се подновява само с подадена молба. Най-добрият 
абсолютен резултат по индикаторите за пребиваване е получен от Литва, която обаче прилага 
ограничителни разпоредби за лицата със субсидиарна закрила. Държавата издава разрешение за 
пребиваване за срок от най-малко 5 г., което се подновява само с подаване на молба. Постоянно/ 
Дългосрочно пребиваване за лица със статут на бежанец се предоставя при признаването на 
статута. Облекченото условие за разрешения за постоянно пребиваване за бежанци е свързано с 
периода на непрекъснат престой в Литва, който може да бъде намален. Облекчени условия важат 
и за уязвими лица – напр. основанията за отказ на достъп до територията не се прилагат спрямо 
уязвими лица – непълнолетни, хора с увреждания, възрастни, бременни жени, самотни родители, 
лица с психични заболявания, жертви на трафик и лица, преживели изтезания, изнасилване или 
друг и форми на насилие.  Подобни рамки дейст ват  в Чехия,  Ит алия,  Лат вия,  Франция и 
Словения,  къдет о полит икит е за инт ег рация  за лица със статут на бежанец са много 
благоприятни, но за лицата със.субсидиарна закрила стандартите са доста по-ниски.

CZ ES FR IT LT LV SL
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6. Събиране на семейство

За лицата, които са получили международна закрила и са принудително разделени от 
семействата си, бързото събиране на семейство и стабилният семеен живот са съществена 
предпоставка, за да започнат отново да изграждат живота си. Вероятно е облекчаването на 
изискванията и процедурите за събиране на семейство да ограничи незаконната миграция и 
каналджийството, тъй като бежанците вече няма да са принудени да прибягват до несигурни 
канали, за да възстановят целостта на семейството си. Събирането на семейство е 
единственият основен канал в Европа за законна миграция на семейства и деца, нуждаещи 
се от закрила, при който има по-малко рискове за уязвими групи като жени, деца и 
възрастни. Освен това в най-добрия интерес на правителствата е да осигурят условия, при 
които семействата, властите и местните общности да бъдат по-добре информирани за 
пристигането на членове на семейства. 

6.1. Резултати за 2019 г. по страни 

Стъпка: Създаване на правната рамка

Оценени индикатори:

• Определяне на семейната единица във връзка със събирането на семейство
• Цялост на семейството и правен статут на членовете на семейството (производен статут)
• Изискване за пребиваване във връзка със събирането на семейство
• Изискване за средства за издръжка във връзка със събирането на семейство
• Изискване за жилищно настаняване във връзка със събирането на семейство
• Изискване за здравно осигуряване във връзка със събирането на семейство
• Оценяване на езиковата компетентност във връзка със събирането на семейство
• Изискване за спазване на мерките за интеграция във връзка със събирането на семейство
• Времева рамка с цел облекчени изисквания за събирането на семейство
• Документи от страната на произход за установяване на семейните връзки

по-малко благоприятни  
по-благоприятни

по-малко благоприятни по-благоприятни

SE
ROGR

ES
SL
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LV
GR

PL BG

SE

HU
LT
CZ FR

NL

HU
LT

ES

CZLVFR

SL
IT

PL
IT

BG
NL

Лица с предоставена субсидиарна закрила

Лица със статут на бежанец
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Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Оценени индикатори:

• Услуги за проследяване на семейство
• Такси за събиране на семейство

6.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

по-малко благоприятни по-благоприятни

по-малко благоприятни по-благоприятни

SL
LT

SE
SL

PL
LT

SE

RO
GR

ES

RO
LV

GR

PL
BG

HU CZ FR

NLHU ESCZLV FRIT

IT BGNL

Лица със статут на бежанец

Лица с предоставена субсидиарна закрила

Няма съществени промени, които да са засегнали правната рамка за събиране на семейство в 
13-те страни, включени в базовото и първоначалното оценяване по NIEM. Като цяло повечето 
национални законодателства са в съответствие с Директивата за ЕС за събиране на 
семейство. Все още обаче се наблюдават ограничителни разпоредби, които засягат 
уязвимите лица, тъй като в държавите членки като цяло не се предоставят облекчени условия 
и има някои специални разпоредби само за непълнолетни лица. 

При свързаните с политиките индикатори за таксите и наличието на механизми за издирване 
на семейство в повечето оценявани страни не се установяват съществени промени между 
2017 и 2019 г. Повечето страни отново имат нисък резултат, тъй като политиките им не 
позволяват гладко прилагане на практика на правото на събирането на семейство, което е в 
ущърб на ефективността на разпоредбите в законодателствата им. В Италия рязкото 
повишение на таксите е значима нова пречка за събирането на семействата.на.бежанците.  

• Тестове за ДНК/възраст за установяване на семейните връзки
• Облекчени условия за уязвими лица при подаване на молба за събиране на семейство
• Съкратена продължителност на процедурата за събиране на семейство
• Статут на членовете на семейство
• Отделни разрешения за пребиваване за членовете на семейство
• Достъп до услуги за членовете на семейство
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Обща промяна от 2017 до 2019 г.

Обща промяна от 2017 до 2019 г. по страни
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67,9

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Лица със статут на бежанец

Лица с предоставена субсидиарна закрила 

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка 
стъпка: среден резултат за 13 сравнени страни: Базов 
доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.
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BG

Положителни развития

�   Във Франция от 1 март 2019 г. има известни подобрения по отношение на лицата с 
предоставена субсидиарна закрила. Сега членове на семействата (съпруг/а или 
партньор/ка и несемейни непълнолетни деца) на лица с предоставена субсидиарна 
закрила могат да получат сравним законен статут (производен статут) по силата на 
принципа за цялост на семейството. Съпрузите и партньорите обаче трябва да са 
били в брак или партньорство от най-малко 1 г., ако бракът/партньорството са 
учредени след подаването на молбата на съответното ЛПМЗ. Освен това към 1 януари 
2019 г. непридружени непълнолетни ЛПМЗ, могат да се събират с родителите си от 
първа степен заедно със своите братя/сестри, които не са семейни и са на 
издръжка.на.родителите.  

 В Латвия за ЛПМЗ, по-специално за лицата със субсидиарна закрила, са намалени 
таксите за събиране на семейство. Таксите обаче все още са много високи в 
сравнение с минималната социална помощ, предоставяна на ЛПМЗ, поради което 
накърняват способността на тези лица да преминат през цялата процедура. 

Отрицателни развития

�      В Италия таксите за събиране на семейство са се утроили на 207 евро през 2019 г. 
и са се превърнали в огромна пречка за ЛПМЗ при кандидатстването за събиране на 
семейство. Трябва да се отбележи също така, че като цяло процедурата е много 
сложна и че броят на молбите е намалял поради различни фактори като намаляване 
на решенията за предоставяне на международна закрила и промяната в 
миграционните потоци. 

Ново в сравнението по NIEM: България

Положителните резултати на България при събирането на семейство отразяват правилното 
въвеждане на задълженията, произтичащи от правото на ЕС и международното право. Два 
закона уреждат правото на събиране на семейство: Законът за убежището и бежанците 
(ЗУБ) и Законът за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Те предвиждат различни 
условия, но практиката показва, че повечето чужденци прибягват до ЗУБ, тъй като неговите 
разпоредби са по-благоприятни. Еднаква закрила се предвижда за ЛПМЗ и за лицата с 
предоставена субсидирана закрила. В закона има подробна дефиниция на семейната 
единица, в която са включени непълнолетни деца и съпруг/партньор, членовете по 
съребрена линия,  когато лицата са непълнолетни или с увреждане, както и лица на 
издръжка, които са пълнолетни или членове по съребрена линия. В закона няма изискване 
за пребиваване за ЛПМЗ като условие за кандидатстване за събиране на семейство, нито 
изисквания за средства за издръжка, владеене на езика, интеграция, здравно осигуряване 
за разрешаване на събирането на семейство. Няма обаче облекчени условия за уязвими 
лица, кандидати за събиране на семейство. 

� 
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Когато бежанци кандидатстват по ЗУБ, което е обичайната практика, услугата за събиране на 
семейство е безплатна. По ЗЧРБ обаче таксата е 105 евро, което е много голяма сума в 
сравнение с размера на минималната социална помощ, която лицата със статут биха 
получавали. Също така законът не предвижда за членовете на семейството правото на 
достъп до програми за интеграция, езиково обучение, образование, трудова заетост, 
обществено осигуряване и здравеопазване, след като получат статут на разрешено 
непрекъснато пребиваване. От друга страна тези, които кандидатстват по ЗУБ,  имат достъп 
до този вид подкрепа, доколкото тя въобще се предоставя. 

6.3. Добри практики при интеграцията на бежанците

Какво изискват правото на ЕС и международното право

В правото на ЕС – Директивата за събиране на семейство – са определени общи правила за 
упражняване на правото на събиране на семейство в 25 държави членки (с изключение на 
Обединеното кралство, Ирландия и Дания) и се признава ключовата роля на целостта на 
семейството при интеграцията на уязвими мигранти. След приемането на тази директива 
сега събирането на семейство е право на всички ГТС, които отговарят на условията за това, и 
е много по-лесно за бежанците. В Директивата е предвидено общо изключение от 
изискванията за жилищно настаняване, здравно осигуряване и средства за издръжка, ако 
молбата е подадена в определен срок от получаването на статут. Този конкретен срок не 
може да е по-малък от 3 месеца (чл. 12). В Насоките на Европейската комисия за 
прилагането на Директивата за събиране на семейство се отчита, че този срок може на 
практика да бъде пречка за събирането на семейство, поради което предлага да отпадне 
ограничението във времето. Държавите членки следва незабавно да предоставят на 
бежанците ясно информация относно процедурата за събиране на семейство. Когато се 
прилага ограничение във времето, неговата продължителност трябва да е съобразена със 
затрудненията, които може да имат бежанците при подаването на молбата за събиране на 
семейство. Тъй като е възможно бежанците често да не разполагат с необходимите 
документи за доказване на семейни връзки, към молбата може да се приложат 
алтернативни документни доказателства и тя не може да бъде отхвърлена единствено на 
основание липса на документи (чл. 11)....................................................................................... 

Едно от изискванията е, че мерките за интеграция могат да се прилагат за бежанците и 
членовете на семействата им, след като е разрешено събирането на семейство, което 
означава, например, че от членовете на семейството не може да се изисква да преминат 
през езикови курсове или езикови тестове преди пристигането им. Следва да се обърне 
специално внимание на индивидуалните обстоятелства на бежанците, за да се прецени 
дали могат да бъдат освободени от езиков тест или тест за социална интеграция. При тази 
оценка следва да се отчитат тяхната възраст, образование, икономическо положение и 
здравен статус. В насоките на Европейската комисия за прилагането на Директивата за 
събиране на семейство се посочва, че целта на тези мерки е да се провери желанието за 
интеграция на членовете на семейство. За тази цел несъразмерната степен на 
интеграционните мерки се счита за препятствие.  
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На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на 

правната рамка за лица със статут на 
бежанец 

за лица с предоставена 
субсидиарна закрила… въведат широко определение на

семейната единица за целите на 
събирането на семейство 
(непълнолетни и пълнолетни деца, 
съпруг/а или партньор/ка, 
родители или баби и дядовци, 
други членове на семейството в 
зависимост от обстоятелствата).

BG CZ HU SL HU SL

BG CZ ES GR IT

LT SL

BG CZ ES GR IT

LT SL

BG CZ ES FR GR

IT LT LV SENL RO

SE  SL  

BG CZ ES FR IT

LT SENL RO SL

… не налагат изискване за сред-

ства за издръжка за целите на 
събирането на семейство.

BG CZ ES FR GR

IT LT LV RO SE

SL

BG CZ ES FR IT

LT LV SENL RO SL

… не налагат изискване за жилищ-
но настаняване за целите на съби-
рането на семейство.

BG ES FR GR IT

LT LV SENL RO SE

SL

BG ES FR IT LT

LV SENL RO SL

Курсовете за усвояване на езика и интеграция следва да се предлагат по достъпен начин, 
на няколко места, безплатно или срещу приемлива такса, както и да бъдат съобразени с 
индивидуалните потребности, като например отчитат уязвимостта на бежанците.  
В международните правни актове правото на семеен живот е уредено във Всеобщата 
декларация за правата на човека (чл. 16) и Европейската конвенция за правата на човека 
(чл. 8), които предвиждат положителното задължение за държавите да осигурят 
ефективното прилагане на това право. Конвенцията за правата на детето на ООН защитава 
правото на единство на семейството и предвижда детето да не се отделя от родителите 
му против неговата воля (чл. 9). Конвенцията изисква държавите да уреждат събирането 
на семейство по положителен, хуманен и бърз начин (чл. 10). В Женевската конвенция се 
подчертава, че единството на семейството е основно право на бежанците, и се отправят 
препоръки за зачитане на принципа за единството на семейството (Финален акт на 
Конференцията на пълномощниците на ООН по статут на бежанците и лицата без 
гражданство). 

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

… не налагат изискване за пребива
ване за целите на събирането на 
семейство.
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... не налагат изискване за 
оценяване на езиковат а компе- 
тентност за целите на 
събирането на семейство.
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....  не налагат изискване за 
изпълнение на интеграционните 
мерки за целите на събирането 
на семейство.
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.... не налагат ограничение 
във времето с оглед на 
облекчаване на изискваният а 
за събиране на семейство.

BG ES FR IT LV

RO

BG ES FR IT LV

RO

....  предвидят изключение от 
изискването за документация и 
алтернативни методи, когато 
липсват документи.

GR SENL SENL

BG CZ FR GR HU

LV
 

SENL
 

PL
 

RO
 

SE

SL

BG CZ FR HU SENL

LV
 

PL
 

RO
 

SE
 

SL

… предвидят за членовете на
на семейството правото да по- 
лучат същия статут като техния 
спон-сор.

BG ES GR SENL RO

SE

BG ES LT SENL RO

SE

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

ES FR RO SE ES FR RO SE

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

BG CZ ES FR GR

IT
 

LT
 

LV
 

SENL
 

PL

RO  SE  SL

BG CZ ES FR IT

LT
 

LV
 

SENL
 

PL
 

RO

SE  SL  

По стъпка: Изграждане на 
рамката на политиките

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

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

BG CZ ES FR GR

LT
 

SL
 

SE

BG CZ ES FR LT

SE SL

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора" 

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

...предвидят.облекчени-
условия з а уязвими лица, 
които  кандидат-стват за 
събиране на семейство.
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SE

Подробно: добри практики

Високи общи стандарти на правната рамка

Нидерландия и Румъния отбелязват най-висок брой точки за събирането на семейство, тъй 
като законовите им рамки съдържат много благоприятни разпоредби за всички ЛПМЗ, без да 
се разграничава между лицата със статут на бежанец и тези с предоставена субсидиарна 
закрила. Не се определя минимален срок, в който лицата, независимо от статута им, могат да 
кандидатстват за събиране на семейство. Освен това не се поставят изисквания за средства за 
издръжка, жилищно настаняване, интеграция, езикова компетентност, здравно осигуряване; 
няма и ограничение във времето за ползването на тези облекчени условия.  Законът 
предвижда срок от 9 месеца за процедурата за събиране на семейство; когато се налагат 
извънредни проверки, процедурата може да бъде удължена най-много с 6 месеца. Освен 
това за членовете на семейството срокът за получаване на разрешение за пребиваване, което 
е независимо от това на спонсора, е по-малък от 3 г. 

Липса на такси

В 2 страни не се предвиждат такси за събирането на семейство. В Швеция не се изискват 
такси за членовете на семействата на ЛПМЗ. И в Литва няма такси за издаване и подновяване 
на разрешението за пребиваване за лица със статут на бежанец или такива с предоставена 
субсидиарна закрила и членовете на семействата им. 

Продължителност на процедурите за събиране на семейство 

Що се отнася до продължителността на процедурата за събиране на семейство, поради 
липсата на данни в повечето страни не е възможно да се оцени в сравнителен план този 
индикатор на NIEM. В Швеция обаче 77% от случаите със събиране на семейство през 2018 г. 
са обработени в рамките на 6 месеца, а 44 % от случаите на първи молби са обработени за 
270 дни

LT SE

ROSENL
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7. Гражданство

Достъпът до гражданство дава възможност на ЛПМЗ, да станат пълноправни членове на 
обществото. От гражданството за тях произтичат конкретни права и задължения като правото 
на пребиваване без ограничения на територията на държавата на гражданство, правото да 
гласуват на избори и правото да заемат държавна длъжност или да бъдат наети на изборни 
длъжности в държавния сектор. Гражданството е съществена предпоставка за упражняването 
на политически права и за развиването на чувство на идентичност и принадлежност към 
дадена страна. Достъпът до гражданство не трябва да бъде препятстван от високи такси и 
решения по преценка на служителите в процедурата, което по-скоро ще възпира вместо да 
насърчава ЛПМЗ, да кандидатстват за гражданство и да се развиват успешно като граждани 
на държавата.  

7.1. Резулт ат и за 2019 г . по ст рани

 Ст ъпка: Създаване на правнат а рамка

Оценени индикатори

• Облекчено изискване за пребиваване във връзка с натурализацията
• Изискване за периода на пребиваване във връзка с натурализацията
• Изискване за доходи във връзка с натурализацията
• Оценяване на езикова компетентност във връзка с натурализацията
• Изискване за оценяване на интеграция/гражданство във връзка с натурализацията
• Изискване за свидетелство за съдимост във връзка с натурализацията
• Документи от страната на произход във връзка с натурализацията
• Облекчени условия за уязвими лица, които кандидатстват за натурализацията
• Натурализация по право за второ поколение
• Съкратена продължителност на процедурата

по-малко благоприятни по-благоприятни

по-малко благоприятни по-благоприятни

SL

NL
IT

RO PL
BG

SEHU
LT

PL

RO

ESCZLV FRGRBG

SL

SENLHU

LT

ESCZLV
FR

GR
IT

Лица със статут на бежанец

Лица с предоставена субсидиарна закрила
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Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Оценен индикатор:

• Размер на таксата за натурализация

7.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

Направление Гражданство изглежда много статична област, в която има много малко нови 
развития. Въпреки че в Италия, Литва и Румъния законовите гаранции за ЛПМЗ са занижени в 
малка степен, политиките за гражданството се отличават със съществено намаление и 
увеличение на таксите за натурализация, съответно, в Италия и Румъния.......

Като цяло недостатъчната съдебна практика все още се отразява на достъпа до натурализация 
във всички страни с изключение на Испания и Швеция. В повечето случаи към лицата с 
предоставена субсидиарна закрила отнасянето е по-малко благоприятно, отколкото към 
лицата със статут на бежанец. В повечето страни за ЛПМЗ таксите са пречка за получаване на 
гражданство.  
Например по-благоприятни изисквания за пребиваването във връзка с натурализацията в 
сравнение с тези за ГТС обикновено се предоставят само на лица със статут на бежанец, но не 
и на лица с предоставена субсидиарна закрила. Обичайна практика е на лицата със статут на 
бежанец да се издава разрешение за дългосрочно/постоянно пребиваване при получаването 
на статут, докато тези със субсидиарна закрила имат право само на разрешения за временно 
пребиваване и могат да кандидатстват за постоянно пребиваване едва след 5 г. временно 
пребиваване в страната. Тези нормативни разпоредби означават, че периодът на 
натурализация за лицата със субсидиарна закрила е 2 пъти по-дълъг. Освен това често се 
прилагат едни и същи изисквания за средства за издръжка, интеграция и свидетелство за 
съдимост  по отношение на ЛПМЗ и ГТС, което може да бъде обременяващо, 
обезкуражаващо и пагубно за  интеграцията в дългосрочен план.

по-малко благоприятни по-благоприятни

по-малко благоприятни по-благоприятни

SL

PL
NL
LV
IT
GR
CZ

SEPL
NL

RO

ES

SL
ROLV

IT
GR

BG

HULT
CZ FRBG

SE
HU

LT ES FR

Лица със статут на бежанец

Лица с предоставена субсидиарна закрила
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По отношение на таксите за натурализация няма съществени развития в оценяваните страни; 
единствените изключения, които трябва да се отбележат, са в Румъния, където през 2019 г. 
не се изискват такси, и в Италия, където размерът на таксите е увеличен. В повечето страни 
таксите могат да бъдат пречка за ЛПМЗ да получат гражданство. 

Обща промяна от 2017 до 2019 г.

Обща промяна от 2017 до 2019 г. по страни

Среден брой точки за всяка стъпка 
(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 

0

-16,3

-1,3

+ 49,4

001080604020

2017 
2019

2017 
2019

001080604020

2017 
2019

2017 
2019

41,5

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Лица със статут на бежанец

Лица с предоставена субсидиарна закрила 

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка 
стъпка: среден резултат за 13 сравнени страни: Базов 
доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г

35,0

46,2
52,3

33,8

33,8

40,0

40,3

Румъния

Чехия

Франция

Гърция

Унгария

Латвия

Нидерландия

Полша

Словения

Испания

Швеция

Литва

Италия
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BG

Положителни развития

�   В Румъния бяха премахнати таксите за натурализация. 

�  

  В Италия изискването за езикова компетентност във връзка с натурализацията на 
ЛПМЗ е същото както за ГТС. По силата на наредба от 2018 г. от ЛПМЗ се изисква да 
докажат владеене на италиански най-малко на ниво В1

   Също в Италия има значително повишение на размера на таксите за натурализация, 
както и на максималната продължителност на процедурата,която сега може да бъде 
до 4 г... 

    В Литва липсата на документи служи като основание за отхвърляне на молба за 
натурализация, като законът не предвижда алтернативна процедура. 

В Румъния, въпреки че законът изключва лицата със статут на бежанец от 
определени изисквания за документи, на практика за лицата с предоставена 
субсидиарна закрила това важи само в някои случаи в зависимост от решението, 
което Комисията за гражданство взима по свое преценка.

Ново в сравнението по NIEM: България

България е оценена с малък брой точки по отношение на правната рамка, което означава, че 
условията за кандидатстване за гражданство не са много благоприятни. За получаването на 
гражданство за лицата със статут на бежанец се изискват само 3 г. пребиваване, докато за 
тези с предоставена субсидиарна закрила – до 5 г. За целите на изискването за пребиваване 
се отчитат както годините на дългосрочно пребиваване, така и тези със статут на ЛПМЗ. 
Отрицателен аспект е това, че за тази група кандидати за гражданство изискванията за 
средства за издръжка, свидетелство за съдимост и владеене на езика са същите както за 
други ГТС. За натурализацията обаче не се изисква оценяване на „интеграцията“. Законът 
предвижда алтернативни методи в случаите на липса на документи. За уязвими ЛПМЗ са 
уредени ограничени облекчени условия при кандидатстване за натурализация. Средната 
продължителност на процедурата за натурализация в действителност е много дълга – до 18 
месеца. Освен това таксите са високи и възлизат на повече от 50 % от размера на 
минималната социална помощ.

7.3. Добри практики при интеграцията на бежанците

Какво изискват правото на ЕС и международното право

Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. (чл. 34) и Европейската конвенция 
за гражданството (чл. 6.4 във връзка с чл. 16) изисква държавите да уредят специални 
процедури за получаване на гражданство или облекчена натурализация за лица със статут 
на бежанец. В ЕС всяка страна има окончателната компетентност да определи условията 
за получаване и загуба на гражданство.  

 Отрицателни развития

�  

�

�  
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Това означава, че държавите членки имат пълен контрол върху това кой може да бъде 
признат като техен гражданин. Всяко едно лице обаче, което е гражданин на дадена държава 
членка, автоматично е гражданин и на ЕС; по силата на Договора за функционирането на 
Европейския съюз гражданството на ЕС се предоставя автоматично на всеки гражданин на 
държава членка на ЕС. Гражданството на ЕС е в допълнение към националното гражданство и 
не го замества. То предоставя и някои допълнителни права и привилегии. Напр. 
гражданството на ЕС дава на всеки гражданин основно и индивидуално право да се движи и 
пребивава свободно на територията на държавите членки при съблюдаване на 
постановените в Договора ограничения и условия и на мерките, взети за прилагането му. 

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на 
правната рамка за лица със статут на бежанец 

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

BG FR GR HU

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

ES FR SENL PL RO

SE SL

ES FR SENL PL RO

SE SL

ES SENL PL SE ES SENL SE

SE SE

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

BG IT LT PL SE

SL

BG IT LT PL SE

SL

… намалят или да не поставят
изискване за свидетелство 
за съдимост във връзка с 
натурализацията.

FR  PL FR PL

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

ES GR SE ES GR SE

за лица с предоставена субсидиарна закрила

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

… не поставят изискване за
средства за издръжка във 
връзка с натурализацията.
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По стъпка: Изграждане на 
рамката на политиките

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

CZ FR HU RO FR HU RO

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора

Подробно: добри практики

Швеция е страната, която прилага най-високите стандарти и за лицата със статут на бежанец, 
и за лицата с предоставена субсидиарна закрила. Тук е намалена продължителността на 
изискваното пребиваване за получаване на гражданство за лицата със статут на бежанец в 
сравнение с другите ГТС (докато за лицата със субсидиарна закрила е същата). За тази цел в 
Швеция се признават 3 различни периода като валидна продължителност, която се отчита 
при това изискване: годините постоянно/дългосрочно пребиваване, годините със статут на 
ЛПМЗ и законният престой по време на процедурата за закрила. Важно е да се отбележи, че 
за получаването на гражданство за ЛПМЗ няма изисквания за средства за издръжка, 
интеграция и владеене на езика. Освен това, когато липсват документи за натурализацията от 
страната на произход, се прилагат изключения и алтернативни методи. Уредени са и 
облекчени условия за уязвими групи като непридружени деца и лица без гражданство. Лица 
от второ поколение (деца, родени в Швеция, или деца под 18 г.) могат да получат 
автоматично гражданство само след 3 г. пребиваване без задължението да отговарят на 
други изисквания.  

Липса на такси

В Унгария, Румъния и Словения за процедурата за натурализация няма такси, което означава 
облекчени условия за ЛПМЗ. В Швеция са освободени от такса за получаване на гражданство 
лицата със статут на бежанец (но не и лицата с предоставена субсидиарна закрила).

SE SLROHU

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

… освободят от условията
кандидатите уязвими лица 
(непридружени деца, възрастни, 
преживели насилие и травма, 
хора с увреждания).

LT LT

… предвидят автоматична
натурализация за второто 
поколение.

IT SE IT SE

SE

Високи общи стандарти 
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8. Жилищно настаняване

Качественото жилищно настаняване е основно условие за достоен начин на живот. 
Жилищното настаняване не означава само подслон, но и пространство за лично развитие и 
семейство, местна общност и възможност за по-интензивно взаимодействие с местните хора. 
Твърде често ограничените доходи и непознаването на местните обстоятелства в съчетание с 
несъразмерните наеми и депозити подтикват ЛПМЗ да се установяват в маргинализирани 
зони, където няма възможности за работа, училища, болници и медицински центрове или 
услуги за интеграция. Целевата подкрепа за жилищно настаняване засилва 
самостоятелността на ЛПМЗ, особена на уязвимите групи сред тях, които се сблъскват с 
повече затруднения по отношение на финансовата независимост.  Общите политики за 
жилищно настаняване трябва да отговарят на потребностите на лицата с международна 
закрила дори и когато ресурсите са ограничени, както и да координират действията на 
различните равнища на управление. 

8.1. Резултати за 2019 г. по страни 

Стъпка: Създаване на правната рамка

Оценени индикатори:
• Свободно движение и избор на местоживеене в страната
• Достъп до жилищно настаняване и помощи за жилищно настаняване
• Достъп до имуществени права

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Оценени индикатори:

• Достъп до жилищно настаняване за уязвими лица
• Повишаване на осведомеността за специфичните предизвикателства

пред лицата, получили международна закрила, на пазара на жилища
• Целево предоставяне на съвети, консултации, представителство във

връзка с жилищното настаняване
• Предоставяне на целева подкрепа за временно жилищно настаняване
• Предоставяне на целева подкрепа за дългосрочно жилищно

настаняване

по-малко благоприятни по-благоприятни

SE
ESSL RO NL
LTLV FR

IT HU
PL

CZGR BG

по-малко благоприятни по- благоприятно

SE
ES

SL
RO

NLLTLV
FR

IT
HU

PL CZGR BG
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Оценени индикатори:

• Механизми за включване на интеграцията на лицата, получили международна
закрила, в политиките за жилищно настаняване

• Координация с регионалните и местните власти във връзка с жилищното
настаняване на лица, получили международна закрила

• Партньорство със специализирани НПО  във връзка с жилищното настаняване

8.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

В повечето от оценените страни, с изключение на Гърция, има благоприятни закони за 
осигуряване на достъп до жилищно настаняване за ЛПМЗ. През периода 2017–2019 г. в 
преобладаващата част от страните, с изключение на Унгария и Румъния, не са настъпили 
съществени промени в правната рамка. За разлика от това обаче в повечето страни не са 
достатъчно развити рамки на политиките, които не осигуряват в пълнота възможности за 
настаняване; най-благоприятни са условията в Чехия, Франция и Швеция........

Индикаторите, свързани с политиките, показват слабо развитие само в 6 страни, като 
подобрения се наблюдават във Франция, Гърция, Литва и Испания. По отношение на 
изпълнението и сътрудничеството обаче има съществени положителни развития във 
Франция и Литва, докато Чехия и Унгария показват отстъпление. Като цяло в повечето 
оценени страни все още интеграцията не е включена в политиките за жилищно настаняване, 
няма координация между отделните нива, нито сътрудничество с гражданското общество, за 
да се насърчи интегрирането на ЛПМЗ в жилищния сектор......

по-малко благоприятни по-благоприятни

PL

SE ESSL
RO NLLT

LV

FRIT

HU

CZ
GR
BG

• Продължителност на целевата подкрепа за жилищно настаняване
• Административни пречки пред достъпа до общински жилища
• Оценка на качеството на жилищното настаняване
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Обща промяна от 2017 до 2019 г.

Обща промяна от 2017 до 2019 г. по страни

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

71,8

33,1

73,1

33,7

0 20 40 60 80 100
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23,5

26,5

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка стъпка: 
среден резултат за 13 сравнени страни: 
Базов доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.

Среден брой точки за всяка стъпка 
(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 

0

+ 14,0
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Положителни развития

�  Във Франция от края на 2017 г. правителството полага съществени усилия за 
решаване на проблема с жилищното настаняване на ЛПМЗ във връзка с Националната 
стратегия за прием и интеграция на бежанци, приета през юни 2018 г. Предвидени са 
изграждането на нови места за настаняване, както и мерки за повишаване на 
осведомеността на публичните органи по жилищното настаняване. Засилено е и 

сътрудничеството с регионалните и местните власти............................................................. 
     В Литва приемането на Плана за действие 2018–2020 г. за интеграцията на чужденци 
в литовското общество представлява важна стъпка към включване на интеграцията на 
ЛПМЗ в политиките за жилищно настаняване. Освен това в новия закон се предвижда 
настаняване в приемателен център или временно жилище за всички групи уязвими 
лица като непридружени деца, възрастни или преживели насилие или травма.  

  В Унгария значително е подобрен достъпът до имуществени права за 
ЛПМЗ.Преустановени са предишните незаконни практики да се задължават ЛПМЗ да 
подадат молба за специално разрешение, за да могат да закупят собственост, и сега 
ЛПМЗ се ползват със същите права по този въпрос както унгарските граждани.   
   В Гърция има сведения за по-малко решения, взети по преценка на служителите, 
които да затрудняват достъпа до жилищно настаняване. 

   В Испания властите трябва да вземат предвид финансовата достъпност нажилищата 
при определянето на помощта в натура за жилищно настаняване, предоставяна на 
ЛПМЗ. 

Отрицателни развития

   В Чехия е приключила целевата подкрепа за жилищно настаняване, която преди 
се е предоставяла на ЛПМЗ за период до 36 месеца по линия на държавната програма 
за интеграция. За новопризнатите ЛПМЗ такава подкрепа, предоставяна през общините, 
е осигурена единствено за възрастни лица и хора с увреждания. 
     В Румъния е бил ограничен достъпът до жилищно настаняване за ЛПМЗ в резултат от 
прилагането на новите нормативни разпоредби, приети от местните общински съвети в 
някои административни райони на страната, които изискват тези лица да отговарят на 
критериите за „гражданство или местоживеене“, за да ползват социални жилища. При 
това положение на практика тези нови правила ограничават достъпа да жилищно 
настаняване само до гражданите на страната. 
    В Унгария, където още през 2017 г. индикаторите за подкрепа за жилищно наста-
няване за ЛПМЗ показват пълно отсъствие на политики, положение се е влошило още 
повече. Сега от приложното поле на закона за държавната финансова подкрепа за 
семейства при закупуването или строителството на домове, изрично са изключени 
ЛПМЗ. Освен това през януари 2018 г. правителството оттегли повечето от поканите за 
проектни предложения по Националната програма по Фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ (ФУМИ) и оттогава не е имало нови покани в сферата на интеграцията. В 
резултат от това от юли 2018 г. не са изпълнявани проекти за подкрепа на дейности, 
които да облекчават достъпа до жилищно настаняване за ЛПМЗ в Унгария. 

�  

�  

� 

� 

� 

� 

� 
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Ново в сравнението по NIEM: България

България има слабо благоприятна законова рамка за жилищата. ЛПМЗ имат същото право на 
свободно движение и пребиваване като гражданите, както и право на равно третиране по 
отношение на жилище и жилищни помощи. Те обаче трябва да отговарят на общи условия, 
на които не могат да отговарят като новодошли; и докато имат право да придобиват 
недвижими имоти, те са изправени пред ограничения по отношение на собствеността върху 
земята. Индикаторите, свързани с политиките, показват цялостна ограничителна рамка. След 
получаване на статута си ЛПМЗ имат право да ползват помощ за жилище за срок от 6 месеца 
от влизане в сила на решението. Тази ограничена жилищна подкрепа обаче не е сигурна, тъй 
като зависи, inter alia, от преценката на ръководството на Регистрационно-приемателния 
център на Държавна агенция за бежанците. Освен това целевата жилищна подкрепа се 
изисква по закон само за непридружени непълнолетни, но не и за други уязвими групи. Всяка 
община решава самостоятелно реда и условията за предоставяне на обществени жилища, 
като повечето от тях изискват най-малко 5 г. местно пребиваване и българско гражданство. 
Няма дейности за повишаване на осведомеността относно специфичните предизвикателства 
на ЛПМЗ на жилищния пазар, нито има целенасочени мерки като жилищни съвети, 
консултации или представителство. Интегрирането, многостепенното и многостранното 
сътрудничество не съществуват в жилищната област

8.3. Добри практики при интеграцията на бежанците

Какво изискват правото на ЕС и международното право

Съгласно правото на ЕС ЛПМЗ, се включват в общата система на подкрепа за жилищно 
настаняване едва след като получат статут. Що се отнася до периода преди постановяване на 
решението в производството за закрила, според основното правило в Директивата за 
условията на прием трябва да се гарантира свобода на придвижване за лицата, търсещи 
закрила, въпреки че държавите членки могат да определят мястото на пребиваване на 
кандидата по съображения за обществен интерес или обществен ред или, когато е 
необходимо, за нуждите на бързото обработване на молбите. Държавите членки могат също 
така да обвържат ползването на материалните условия на приемане с пребиваване на 
определено място, посочено от държавите членки (чл. 7). Лицата с предоставена 
международна закрила получават достъп до жилищно настаняване при условия, равностойни 
на условията, приложими за другите ГТС, законно пребиваващи на тяхна територия, както и 
правото на свободно придвижване на територията на страната (чл. 32 и 33 от 
Квалификационната директива). Както е потвърдено от Съда на ЕС в решението по дело Alo & 
Osso, това право може да бъде ограничено само при конкретни обстоятелства – например, 
като се прилагат политики за „разпръскване“, когато ЛПМЗ имат по-големи затруднения с 
интеграцията в сравнение с други ГТС. Шестият Общ основен принцип за политиката по 
интеграция на имигрантите в ЕС, който призовава за равен достъп до публични и частни 
стоки и услуги при равни условия с тези на гражданите на страната и по 
недискриминационен начин, се прилага и за областта на жилищното настаняване. 

BG
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На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

… осигурят свободно
придвижване и BG избор 
на местоживеене в 
страната

BG CZ ES FR HU IT

LT LV SENL PL RO SE SL

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

CZ  ES  FR  LT  LV  SENL  SE

… осигурят еднакво отнасяне
във връзка с имуществените 
права както за гражданите 
на страната

CZ ES FR HU IT SENL SE

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

… повишават осведомеността
относно специфичните 
предизвикателства за ЛПМЗ на 
пазара на жилища.

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

CZ IT SE

FR: частично

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

LT SE SL

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

SENL SE

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

CZ SE

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество

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

FR LT

… съгласуват с регионалните и
местните власти жилищното 
настаняване за ЛПМЗ, като 
предоставят нематериална 
(напр. насоки, обучение) и 
материална (финансиране) 
подкрепа.

CZ SENL

… осигурят достъп до
жилищно настаняване за 
всички уязвими лица.

… осигурят оценяване на
качеството на жилищата в 
цялата страна.
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Подробно: добри практики

Пълен достъп до жилища и помощ 
за жилищно настаняване 

Чехия, Франция, Нидерландия и Швеция предоставят най-високите правни стандарти за 
жилищното настаняване. Това означава, че ЛПМЗ имат свобода на движение и избор на 
местоживеене на територията на страната, пълен достъп до жилища и помощ за жилищно 
настаняване, както и пълен достъп до имуществени права при равни условия с тези за 
гражданите на страната

Настаняване, грижи и настойничество за 
непридружени непълнолетни лица

В Гърция инициативата „Подкрепен независим живот за непридружени непълнолетни лица“ 
е насочена към липсата на настаняване в подходящи места за хилядите непридружени 
непълнолетни, които живеят в страната при опасни условия – в места за задържане, лагери 
или дори на улицата.  Изпълнявана от METAdrasi – НПО с дейност, свързана с приема и 
интеграцията на бежанци и имигранти – цялостната програма е в подкрепа на новата 
нормативна рамка за настойничество за непридружени деца, въведена за първи път в 
гръцкото законодателство през 2018 г. Програмата осигурява безопасно настаняване за 
непридружени непълнолетни на възраст между 16 и 18 г. (ЛПМЗ и търсещи закрила), както и 
редица услуги за покриване на основите им потребности (образование, здравеопазване, 
психо-социално развитие, правна помощ, превод и др.) заедно с подходящо ниво на грижи и 
настойничество. Целта на тази иновативна дейност е да подготвя непридружените 
непълнолетни лица за плавен преход към пълнолетието и интеграцията им в гръцкото 
общество. 

Целеви усилия на всички нива на управление за подобряване 
на положението с жилищното настаняване на ЛПМЗ 

Във Франция министерството, което отговаря за жилищното настаняване, през 2018 г. е 
издало заповед до всички регионални и местни префекти с цел осигуряване на 20 000 места 
за настаняването на ЛПМЗ, сред които презаселени лица, във всички райони на страната. 
Националната стратегия за прием и интеграция на бежанци, приета през юни 2018 г., също 
припомня целите, посочени в министерската заповед. Друга министерска заповед от 2019 г. 
актуализира целите за осигуряване на 16 000 места за настаняване на територията на 
страната. 
Във връзка с постигането на горепосочената цел във всички региони са създадени постоянни 
ръководни комитети с участието на регионалните и местните власти и публичните органи по 
жилищното настаняване.   

SESENLFRCZ

GR

FR

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

CZ

ES: повечето ЛПМЗ не са обхванати

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 
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Актуализиране и обвързване на настаняването 
с интеграцията на ниво общност 

В Литва Планът за действие 2018–2020 г. за интеграцията на чужденци в литовското общество 
предвижда картографирането на съществуващата инфраструктура за настаняване, която се 
нуждае от ремонт, в общностите, които приемат бежанци. Освен това е предвиден и пилотен 
проект за подкрепа за интеграция в дадена община. За целта е разработен гъвкав набор от 
инструменти за финансова подкрепа, с които да се покрият разходите за подкрепа и услуги 
във връзка с интеграцията, като се отичат потребностите на бежанците и местните общности. 

LT

Регионалните и местните власти играят ключова роля за посрещане на нуждите от жилищно 
настаняване на ЛПМЗ и регионалните префекти ежемесечно трябва да докладват за броя 
ЛПМЗ, за които е осигурено настаняване. Целите в министерската заповед се актуализират 
ежегодно в зависимост от потребностите, посочени в докладите на регионалните префекти, 
които работят с подкрепата на сдружения, които придружават ЛПМЗ. 
Неотдавна са предприети нови инициативи за повишаване на осведомеността относно 
специфичните потребности на ЛПМЗ на пазара на жилища. Междуведомствената делегация 
за настаняване и достъп до жилище има за цел да подобрява достъпа до жилищно 
настаняване за бежанците; тя периодично изпраща на публичните органи по жилищното 
настаняване справки за специфичните права, които имат ЛПМЗ. В Националната стратегия за 
прием и интеграция на бежанци като приоритет е предвидено и повишаването на 
осведомеността на публичните органи по жилищното настаняване. Освен това 
Министерството на жилищното настаняване е организирало кампания за насърчаване на 
наемодателите да отдават под наем жилищата си чрез система с държавно гарантиране за 
посредничество при отдаването под наем на жилища. 

Целева подкрепа за жилищно настаняване

Сред оценените страни Швеция предоставя най-добрите условия по отношение на 
индикаторите, свързани с политиките, в областта на жилищното настаняване. За всеки 
регион и община за всяка година се определя конкретен брой ЛПМЗ, които да бъдат 
приети, като регионът/общината отговаря за осигуряването на общински жилища. 
Разпределянето на ЛПМЗ се основава на редица критерии, сред които сигурност на 
владението, достъпност на жилищата, достъпност на ключови услуги, адекватност на 
настаняването, наличност на възможности за работа и предпочитания на самите 
ползватели. Въпреки това голям брой ЛПМЗ все още се установяват в райони по свой 
избор, което затруднява регионалните органи и общините при картографирането на 
условията на жилищно настаняване за всички ЛПМЗ. Всяка община и регион работи по 
различен начин със субектите за публично и частно жилищно настаняване, като целта е 
повишаване на осведомеността и осигуряване на жилища. „За Швеция“ – наръчник за 
социална ориентация за имигранти – предоставя информация относно  жилищното 
настаняване и някои правни въпроси, свързани с жилищното настаняване. Различни 
видове помощи за жилищно настаняване в натура се предлагат на лица, които живеят 
сами, на лица с деца и лица под 29-годишна възраст без деца. 

SE
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9. Трудова заетост

Трудовата заетост е от решаващо значение за сигурен доход, самостоятелност и в някои 
случаи – удовлетворяване на условията за получаване на дългосрочно пребиваване и 
гражданство. Със своите умения и квалификация ЛПМЗ, които имат работа, допринасят за 
икономиката и за благоденствието на приемащото общество. Когато родителите са заети, 
доходите на семейството са по-големи и това позволява на децата бежанци да получат по-
високи образователни степени. Подкрепата за признаването на професионалната и 
академичната квалификация дава на ЛПМЗ по-добри възможности за трудова реализация в 
съответствие с техните умения. 

Оценени индикатори:

• Достъп до трудова заетост
• Достъп до самостоятелна заетост
• Право на признаване на официални степени и право на приравняване на

умения за лицата, получили международна закрила
• Процедури за признаване на чуждестранни дипломи, сертификати и

други доказателства за официално придобита квалификация
Подкрепа във връзка с признаването на чуждестранни дипломи, сертификати и
други видове официална квалификация

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Оценени индикатори:

• Достъп до трудова заетост за групи със специални потребности
• Административни пречки пред достъпа до трудова заетост
• Повишаване на осведомеността относно конкретното положение на пазара на

труда на лицата, получили международна закрила
• Оценяване на уменията

по-малко благоприятни по-благоприятни

SL
PL IT

SE
ES

RO NL
LTLVFR HU CZ

GR
BG

по-малко благоприятни по-благоприятни

SE
ES

SLRO NL LTLVFR ITHU PL CZGR BG

9.1. Резултати за 2019 г. по страни 

Стъпка: Създаване на правната рамка

•
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Оценени индикатори:

• Механизми за включване на интеграцията на лица, получили
международна закрила, в политиките за трудова заетост

• Координация с регионалните и местните власти във връзка с трудовата
заетост за лица, получили международна закрила
Партньорство по въпросите на трудовата заетост със специализирани НПО или
организации с нестопанска цел, които предоставят подкрепа за трудова заетост

9.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

В оценените страни не са настъпили съществени развития в законовата уредба за трудовата 
заетост. Установени са само някои промени в Румъния и Испания. При индикаторите за 
политиките обаче има по-голяма динамика, която се отличава с известни подобрения във 
Франция, Латвия, Литва и Словения. Леко влошаване се наблюдава в Румъния, докато в 
останалите страни не са настъпили промени по отношение на политиките......

Що се отнася до изпълнението и сътрудничеството, се наблюдават известни съществени 
подобрения във Франция, Латвия, Литва и Словения. Общият модел за страните с най-голям 
напредък по изпълнението и сътрудничеството за периода 2017–2019 г. е най-ясно изразен в 
направление Трудова заетост.  

по-малко благоприятни по-благоприятни

SE

PL

ESSL
RO NL LTLV FRIT

HU

CZ
GR
BG

•
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Обща промяна от 2017 до 2019 г.

Обща промяна от 2017г.  до 2019 г. по страни

0 20 40 60 80 100

2017 
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0 20 40 60 80 100
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Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Среден брой точки за индикаторите, оценени за 
всяка стъпка: среден резултат за 13 сравнени страни: 
Базов доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.

Среден брой точки за всяка стъпка 
(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 
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Положителни развития

�    В Литва са настъпили положителни развития както при политиките, така и при 
изпълнението и сътрудничеството. Планът за действие за интеграцията на чужденците 
в литовското общество 2018–2020 г. е обединил усилията на съответните 
заинтересовани страни в сферата на трудовата заетост и е довел до нови мерки за 
подкрепа за трудова заетост, повишаване на осведомеността и предприемачество..

     Във Франция е подобрена целевата подкрепа за трудова заетост за ЛПМЗ в резултат 
от Плана за инвестиции в умения от 2018 до 2022 г. Засилен е и достъпът до общите 
услуги за търсене на работа за ЛПМЗ. Службата за имиграция и интеграция (OFII) 
предлага на ЛПМЗ, които изпитват особени затруднения при намирането на работа, 
възможност да се възползват от публичните услуги за подкрепа за трудова 

заетост..... 

   В Словения понастоящем се прилага система за оценяване на уменията на ЛПМЗ. 
Лицата, търсещи работа, имат достъп до специализирани курсове за професионално 
обучение. По друга схема се отпуска финансиране на работодатели за обучението на 
ЛПМЗ, а на обучаваните се осигуряват средства за транспорт и храна. Подобрена е и 
координацията между националното правителство и органите 
за трудова заетост.

   В Испания в случаите, когато липсват документи от страната на произход, в 
процедурата за признаване на чуждестранни дипломи и друга квалификация се 
приемат алтернативни документи или методи на оценяване като тестове или 
интервюта, а държавата осигурява средства за провеждане на процедурата. 

Отрицателни развития

�   В Румъния достъпът до трудова заетост става голямо бреме за ново-
пристигналите лица поради това, че е много трудно или невъзможно да се осигури 
необходимата документация и има множество и продължителни бюрократични 
процедури особено в сектори, където се изискват специфични лицензи и различни 
действия за изравняване на квалификацията (напр. 
здравеопазване, образование, архитектура и др.)....
    В Ит алия извън обхвата на двете групи ЛПМЗ, които са оценени тук, отмяната на 
разрешението на хуманитарно основание и въвеждането на нови разрешения, 
които не могат да се преобразуват в разрешения за работа, са довели до 
затруднения в достъпа до пазара на труда. 

�  

�  

�  

�  

�  

    В Латвия са настъпили съществени развития по отношение на политиките, както и на 
изпълнението и сътрудничеството. В Плана за действие на страната са включени 
стратегии за насърчаване на социално-икономическото приобщаване на ЛПМЗ, а в 
Държавната агенция за трудова заетост е разработен проект. 
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Ново в сравнението по NIEM: България

В България ЛПМЗ имат достъп до трудова заетост в частния сектор при същите условия както 
българските граждани, като новопристигналите могат да отговорят тези условия. За достъпа 
до публичния сектор като цяло обаче има условия, на които новодошлите не могат да 
отговорят. Също така, ако ЛПМЗ искат да практикува свободна професия, трябва да изпълнят 
същите условия както българските граждани. За тях обаче е трудно да изпълнят условия като 
признаване на предишна квалификация във връзка с достъпа до регулирани професии. ЛПМЗ 
имат право на валидиране на уменията и акредитиране на предходни етапи на образование, 
както и правото на признаване на официални образователни степени. За тях са осигурени 
същите процедури както за българските граждани, но те са затрудняващи, тъй като 
признаването се извършва само въз основа на представена оригинална диплома. При това 
положение процедурата не е съобразена със специалните потребности в случаите на липса 
на оригинални документи от страната на произход; освен това не се предоставя съдействие 
за осъществяване на процедурата. Индикаторите, свързани с политиките, като цяло са по-
малко благоприятни, отколкото тези, свързани с правната рамка. Окуражаващото е, че за 
ЛПМЗ са осигурени програми с положителни действия, включително обучение за 
придобиване на професионална квалификация и субсидирана трудова заетост до 12 месеца, 
но проблематичен остава фактът, че те не се изпълняват в голямата си част. Освен това 
властите информират службите по заетостта относно правата на ЛПМЗ в зависимост от 
потребностите им и не се поставят административни пречки пред достъпа до трудова 
заетост. Трудовото законодателство не отчита специфичното положение на уязвимите групи; 
няма процедури за оценяване на уменията и не се прилагат целеви мерки за предприемачи. 
По отношение на изпълнението и сътрудничеството повсеместно липсват официални 
механизми за включване на интеграцията на ЛПМЗ в политиките за трудова заетост, 
координация на регионално и местно равнище, както и партньорства със специализирани 
НПО и/или организации за подкрепа за трудова заетост. 

9.3.  Добри практики при интеграцията на бежанците

Какво изискват правото на ЕС и международното право

Съгласно правото на ЕС достъпът до пазара на труда остава ограничен до получаването на 
статут, след което по Квалификационната директива е гарантирано еднакво отнасяне към 
ЛПМЗ и гражданите на страната по отношение на достъпа до пазара на труда, 
професионалното обучение, процедурите за оценяване и признаване на чуждестранни 
дипломи за образование с насоченост към трудова заетост (чл. 26). Когато не са налични 
съответните документи, ЛПМЗ могат да се възползват от алтернативни методи за оценяване 
(чл. 28). В  Директивата за условията на прием за лицата, търсещи международна закрила, е 
предвиден максимален 9-месечен срок на изчакване за получаване на достъп до пазара на 
труда преди получаването на статут (чл. 15). Директивата призовава държавите членки да 
определят условия за достъпа до пазара на труда, с които се осигурява ефективен достъп и 
се избягват пречки при процедурата. 

BG
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Директивата обаче не урежда нищо във връзка с признаването на квалификацията на лицата, 
търсещи международна закрила (чл. 16). Третият Общ основен принцип за политиката по 
интеграция на имигрантите гласи, че трудовата заетост е ключов елемент в процеса на 
интеграция и е от решаващо значение за участието на имигрантите и приноса им към 
приемащото общество, както и за видимостта на този принос. 

На практика тези критерии изискват страните да …

По стъпка: Създаване на правната рамка

… осигурят пълен достъп до трудова заетост в
частния сектор, по-широкия публичен сектор, 
както и основната администрация.

SE

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

ES HU IT LT SE

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

BG CZ ES GR IT LT

LV PL SE SL

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

BG CZ ES HU IT LT

LV SENL PL RO SE SL

… приемат алтернативни методи за
оценяване в случаите на липса на документи 
от страната на произход и да предоставят 
съдействие при процедурите за признаване.

CZ SENL SE

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

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

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

BG CZ HU IT LT PL

SE

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

SE

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

CZ SL SE

… осигуряват на търсещите работа
консултации и съдействие.

LT LV SL SE

… осигуряват целева подкрепа за
предприемачество

По стъпка: Изграждане на рамката за изпълнение

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

LT SE

SE
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Подробно: добри практики

Целеви инициативи за трудова заетост на бежанци

Планът за инвестиции в умения, разработен от Министерството на труда на Франция, е 
допринесъл за напредък по отношение на политиките и цялостната координация. Като част 
от тази стратегията през октомври 2018 г. правителството публикува покана за проектни 
предложения с бюджет 15 млн. евро, като целта на проектите е улесняване на интеграцията 
на 6 000 ЛПМЗ чрез трудова заетост. До декември 2019 г. за територията на цялата страна са 
одобрени общо 35 проекта, насочени най-вече към осигуряване на възможности за работа за 
бежанци. До 2022 г. по Плана за инвестиции в умения ще бъдат разпределени също така 63 
млн. евро по целевата програма HOPE, чиято цел е интегрирането на бежанци чрез трудова 
заетост, за което се предоставя подкрепа в много направления (временно жилищно 
настаняване, здравеопазване, езиково и професионално обучение). По регионални договори 
във връзка с Плана за инвестиции в умения  е налично и допълнително финансиране. В 
Националната стратегия за интеграция на бежанци, приета през юни 2018 г., е посочено, че 
Министерството на трудовата заетост ще създаде механизъм за наблюдение на резултатите 
от трудовата заетост за ЛПМЗ в рамките на тази стратегия. 

Стратегия за информация, повишаване на осведомеността 
и кампании

В Латвия по проект на Държавната агенция по заетостта (във връзка с Плана за действие на 
насърчаване на социално-икономическото приобщаване на ЛПМЗ) на групи в риск от 
социално изключване, определени по признак възраст, пол, етническа принадлежност или 
увреждане, се предоставя информация съобразно специфичните им потребности. В няколко 
града са проведени събития за повишаване на осведомеността. През 2018 г. е организирана 
кампания „Откритостта е ценност“ с цел представяне на ползите от многообразието и 
откритостта, като са проведени преки срещи с работодатели, млади хора и обществото като 
цяло. Освен това Държавната агенция по заетостта е засилила консултациите за търсене на 
работа посредством 2-годишен проект, предназначен за лица, търсещи закрила, и бежанци. 
По проекта бенефициентите получават информация за възможности за работа, 
информационни материали, както и индивидуални консултации и подкрепа за участие в по-
широки програми за трудова заетост като субсидирана трудова заетост, обучение на 
работното място, образователни програми и заплатена социална работа.  

LV

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

SE     NL 

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

CZ ES

 Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 
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Всеобхватни и координирани политики 
за интеграция на пазара на труда

В Швеция интеграцията на пазара на труда е основен елемент на политиката на 
правителството, насочена към ЛПМЗ. В стратегията участват социални партньори, държавни 
агенции, НПО, местни и регионални органи на управление. Службата за трудова заетост, 
която е координатор, провежда редовни оценки на въвеждащата програма и представя 
отчети на правителството относно резултатите от мерките. Програмите се изпълняват на 
местно ниво с координация от регионално ниво; въпреки че Службата за трудова заетост 
отговаря централно за мерките за пазара на труда, често в тях участват общините, които 
изпълняват важни задачи като организирането на езиково обучение. Сред оценените страни 
Швеция има най-големия брой точки във връзка с индикаторите, свързани с политиките, 
освен доста благоприятната законова рамка. Въвеждащата програма е гарантирана за 24 
месеца, провежда се от специално обучени служители и е с акцент върху три основни 
компонента: услуги за трудова заетост, езиково обучение и социална ориентация. Първата 
стъпка по програмата е валидирането на образователното равнище на новодошлите, техния 
професионален опит и умения. Предлагат се няколко форми на субсидирана трудова заетост. 
Непридружените непълнолетни на трудоспособна възраст, самотните родители, жените и 
децата с увреждания са идентифицирани като групи със специални потребности във връзка с 
критериите за допустимост за общите услуги за трудова заетост и целевата подкрепа за 
работа. Пред ЛПМЗ няма административни пречки за достъпа им трудова заетост. Освен това 
правителството е предприело конкретни кампании и мерки, насочени към работодатели, за 
повишаване на осведомеността относно конкретното положение на ЛПМЗ. Осигурява се 
целева подкрепа за предприемачество, например, чрез „ускорена“ програма за малък бизнес 
съвместно с местни центрове за развитие на бизнес. 

SE

Литовският план за действие 2018–2020 г. за интеграцията на чужденци в литовското 
общество предвижда редовни срещи с НПО, асоциацията на местните власти, министерства 
и други относими организации по въпросите на интеграцията, както и мониторинг на 
прилагането му. Предвижда се организирането на образователни събития, на които 
работодателите да информират относно интеграционните потребности, като се отчита 
многообразието по отношение на възраст, пол, страната на произход и семейно положение. 
Освен това Планът за действие изисква целеви обучения за това как да се стартира бизнес. 
От юни 2017 г. ЛПМЗ са  включени в списъка на лицата, които получават допълнителна 
подкрепа на пазара на труда.  

LTПроцес с участието на заинтересовани страни за 
подобряване на интеграцията на пазара на труда
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Достъп до работа в частния сектор най-късно 6 
месеца след подаване на молбата за закрила

BG CZ ES FR GR IT  

Достъп до самостоятелна заетост в частния 
сектор най-късно 6 месеца след подаване 
на молбата за закрила

BG ES FR GR IT

SE     PL      SE     LV:       

Процедура за признаване на дипломи или 
друга квалификация от страни извън ЕС

CZ FR ES GR HU LT

LV SENL RO SL PL SE

Право на признаване на формални степени и/
или валидиране на умения

ES FR CZ LT LV PL

RO SL SE

Целева подкрепа за предприемачество 

ES LV
Подкрепа за търсене на работа(консултации, 
целеви действия) 

Липса на административни пречки за достъпа до 
трудова заетост (трудни за осигуряване документи, 
забавяния, решения по преценка на служителя)

BG LT PL

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

9.4. Акцент: Разпоредби за лица, търсещи международна закрила

Мерките на ранен етап преди постановяване на решението в производството за закрила 
подготвят лицата, търсещи закрила, за влизането им на пазара на труда и ускоряват процеса 
на намиране на работа. Те включват започването на процедури за признаване на степени и 
валидиране на умения, предоставяне на информация и консултации за подготовка за 
търсенето на работа или започването на собствен бизнес. Когато производствата 
продължават по-дълго, законният достъп до трудова заетост/самостоятелна заетост спомага 
за съкращаване на времето на бездействие и за намаляване на зависимостта от помощи.  

LV:Изисквания за език

SE      RO      SE       LV  

LV:Изисквания за език

LV

LV
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10. Професионално обучение и образование с
       насоченост към трудова заетост

Качественото професионално образование и обучение осигурява на лицата знания, умения и 
компетентности, необходими за достъпа до пазара на труда. Предоставянето на съответните 
умения може да бъде много ефикасен начин за овластяване на ЛПМЗ, за да могат да се 
възползват от възможностите за работа или да бъдат подготвени за самостоятелна заетост. 
Шансовете за работа в съответствие с уменията се засилват благодарение на програми за 
целево професионално обучение и алтернативни методи за оценяване във връзка с 
признаването на професионални и академични квалификации. 

10.1. Резултати за 2019 г. по страни 

Стъпка: Създаване на правната рамка

Оценени индикатори:

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

общообразователни учебни заведения

Оценени индикатори::

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

• Административни пречки пред достъпа до професионално обучение
• Повишаване на осведомеността относно конкретното положение на лицата, получили

международна закрила, във връзка с професионалното обучение
• Достъпност на професионалното обучение и други мерки за образование с насоченост към

трудова заетост
• Продължителност на целевото професионално обучение и образование с насоченост към

трудова заетост

по-малко благоприятни по-благоприятни

SE
ES

SL
RO

PL
NL
LT

LV

HU
GR

IT

FR
CZ
BG

по-благоприятни

SE
ES

SL

RO

NL
LT

LVFR

IT

HU PL
CZ

GR BG

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

по-малко благоприятни
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Оценени индикатори:
• Механизми за включване на интеграцията на лица, получили международна закрила,

в политиките за професионално обучение и образование с насоченост към трудова
заетост

• Координация с регионалните и местните власти във връзка с професионалното
обучение за лица, получили международна закрила
Партньорство по въпросите на професионалното обучение и образованието с
насоченост към трудова заетост със специализирани НПО или организации с
нестопанска цел, които предоставят подкрепа за трудова заетост

10.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

Законово осигуреният достъп до професионално обучение и насочено към трудова заетост 
образование може да се определи като стабилен за периода 2017–2019 г., като не се 
установяват промени и страните като цяло прилагат доста благоприятни законови 
разпоредби....
При индикаторите, свързани с политиките, обаче все още практиките са далеч от 
задоволителни в повечето оценени страни. Положително развитие има единствено във 
Франция в много насоки, както и в Полша. Двигател на подобренията по отношение на 
изпълнението и сътрудничеството са промените най-вече във Франция; в Литва също се 
установява известен напредък, свързан с нейния План за действие.  

Обща промяна от 2017 до 2019 г.

по-малко благоприятни по-благоприятни

SL
RO
GR

PL

SEES
NL
LT

LV
FRIT

HU
CZBG

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

73,1

31,5

73,1

34.4

0 20 40 60 80 100

2017 

2019
23,5

29,1

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка стъпка: среден резултат за 13 
сравнени страни: Базов доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.

•
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Обща промяна от  2017 до 2019 г. по страни 

Положителни развития

� 

   В Полша Министерството на семейството, труда и социалната политика осигурява 
допълнително обучение за служителите на местни и регионални центрове по труда във 
връзка с положението работниците мигранти, което включва и информация относно 
правото на професионално обучение и потребностите на ЛПМЗ...

Среден брой точки за всяка стъпка 
(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 

0

+ 2,2

+ 23,0

+ 11,0

Франция

Литва

Полша

Чехия

Гърция

Унгария

Италия

Латвия

Нидерландия

Румъния

Словения

Испания

Швеция

� 

�    В Литва някои от мерките в Плана за действие 2018–2020 г. за интеграцията на 
чужденци в литовското общество са пряко свързани с професионалното обучение и 
образованието с насоченост към трудова заетост, което представлява стъпка към 
включването на интеграцията на бежанците в политиките за професионално 
образование. 

    Във Франция приемането на 5-годишен план за инвестиции в умения като приоритетна 
цел означава, че е въведена всеобхватна стратегия, която води до по-добър достъп до 
професионално обучение и образование с насоченост към трудова заетост за ЛПМЗ под 
25-годишна възраст, допълнителни средства на регионално равнище за изпълнение на 
мерките и насърчаване на местни работодатели да инвестират в обучението на ЛПМЗ, 
както и до повишена осведоменост сред публичните служби за трудова заетост относно 
правата и потребностите на ЛПМЗ..
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BGНово в сравнението по NIEM: България

В България ЛПМЗ имат същия достъп както българските граждани до професионално 
обучение, но при общи условия, на които не могат да отговорят като новодошли в страната. В 
индикаторите за политиките обаче се установяват много пропуски. Въпреки че има 
Национална програма за заетост и обучение на бежанци в подкрепа на интеграцията на 
бежанците на пазара на труда (чрез езикови курсове, обучение за професионална 
квалификация и субсидирана заетост на пълен работен ден до 12 месеца), тази програма не е 
изпълнявана ефективно и в нея са участвали много малко бежанци. Освен това няма мерки за 
подкрепа на професионалното обучение на бежанци в училище и само малцина от тях могат 
да се възползват от ограничена подкрепа в рамките на 300 часа. В програмата не са отразени 
и конкретните потребности на уязвимите лица, получили международна закрила. Освен това 
е много трудно да се осигурят документите, които се изискват за включване в курс за 
професионално обучение. Въпреки че ЛПМЗ трябва да представят оригинални дипломи за 
записване на определени образователни нива, няма специална процедура за тези, които 
нямат оригинали на дипломите си. Във връзка с индикаторите за изпълнение и 
сътрудничество интеграцията на бежанците не е включена в политиките за професионално 
образование, нито е осигурена подкрепа за НПО или организации с нестопанска цел, 
оказващи подкрепа за заетост. Положителен е фактът, че на местно равнище се осигурява 
подкрепа за достъпа до професионално обучение от Агенцията по заетостта чрез нейните 
областни и местни дирекции. . 

10.3. Добри практики при интеграцията на бежанците

Какво изискват правото на ЕС и международното право

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

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

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

ES FR IT LT SENL PL

SE

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

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

SE: за някои групи

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

CZ HU IT LT SENL PL

SE

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

SE

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

FR LV

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

SE

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество

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

LT

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

SE

специализирани НПО или организации с 
нестопанска цел, оказващи подкрепа за 
заетост за съдействие на ЛПМЗ за трудова 
заетост.
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FR

Подробно: добри практики 

Агенции за работа за ЛПМЗ

В Испания Комисията за подкрепа на бежанци (CEAR) е създала посредническа агенция за 
работа“Agencia de Colocación de CEAR” за ЛПМЗ с цел насърчаване изучаването на езика, 
подобряване на възможностите им за работа и повишаване на тяхната самостоятелност. С 
помощта на тази агенция и сътрудничеството с компании CEAR играе ключова роля като 
посредник за трудова заетост, като спомага за съвместяването на характеристиките на ЛПМЗ 
и лицата, търсещи закрила, и изискванията на компаниите при търсенето на работна ръка.  

Мащабна целева програма за професионално обучение 
и образование с насоченост към трудова заетост  

Във Франция Министерството на труда е приело План за инвестиции в умения за периода 
2018–2022 г. ЛПМЗ са определени като приоритетна целева група – особено тези на възраст 
под 25 г. и тези, които са пристигнали преди по-малко от 5 г. По линия на този план се  
отпускат допълнителни средства на регионално равнище и се насърчават местни 
работодатели да инвестират в обучението на ЛПМЗ. През 2019 г. са подписани няколко 
регионални споразумения. Например в рамките на регионално споразумение регионът Ил де 
Франс, където живеят много ЛПМЗ, предоставя бюджет от 7 млн. евро за професионално и 
езиково обучение на ЛПМЗ. Националната стратегия за интеграция на бежанци, приета през 
юни 2018 г., разчита на Плана за инвестиции в умения за подпомагане на интеграцията на 
ЛПМЗ чрез професионално обучение. Проектът HOPE съчетава курсове за езиково обучение, 
професионална ориентация и професионално обучение за период над 8 месеца, което е 
съчетано с временно настаняване. В проекта са включени всички относими партньори, сред 
които центрове за професионално обучение, регионални префектури, публични служби по 
труда (“Pôle Emploi”), Службата за имиграция и интеграция (OFII), НПО и частни компании с 
цел осигуряване на професионално обучение за получаване на диплома или професионален 
сертификат. През 2019 г. е осигурено финансиране за 1 500 ЛПМЗ, а до 2022 г. ще са 
предоставят 63 млн. евро по Плана за инвестиции в умения. През 2018 г. са въведени и 
специални програми за ЛПМЗ на възраст между 18 и 25 г., които са в рисково положение. 
Например по проекта PIAL се осигурява езиково обучение и помощ в размер на 1 454 евро за 
период от 3 до 6 месеца, с което се оказва помощ за достъпа до общообразователни 
програми за професионално обучение, изискващи добро владеене на френския език.  Не на 
последно място, от август 2018 г. в рамките на споразумение между OFII и Pôle Emploi се 
организират „дни на опознаването“, чиято цел е по-доброто взаимно познаване между ЛПМЗ 
и доставчиците на услуги, при което публичните служби по труда ще са по-добре осведомени 
относно правата на ЛПМЗ на професионално обучение и техните потребности. 

ES

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

състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт в индикатора

73



VOCATIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT-RELATED 
EDUCATION AT THE CORE OF INTRODUCTION PROGRAMMES

Швеция като цяло е страната с най-добри резултати по това направление. Професионалното 
обучение е централен компонент в стратегията на страната за интеграция на ЛПМЗ с 
участието на няколко партньори. По време на въвеждащата програма, която съдържа няколко 
мерки за подготовка за трудова заетост, силно се насърчават образованието и 
квалификацията. На Шведската национална агенция за образование е възложена задачата да 
осигури дейностите и мерките във въвеждащата програма, а службата по труда, която има 
връзка с новопристигналите, има отговорност да намери подходящи програми и учебни 
курсове. Тя организира свои собствени програми и осигурява целеви такива от частния 
сектор, като привлича и социалните партньори. Освен това разполага със средства и има 
споразумения с местни фирми за стажове, които често са важна част от професионалното 
обучение. Като цяло няма конкретни ограничения за подкрепата с публично финансиране за 
целево професионално обучение и образование с насоченост към заетост. Двете участващи 
държавни агенции редовно проследяват броя участници и резултатите от полаганите усилия

10.4. Акцент: Разпоредби за лица, търсещи международна закрила

Достъпът до професионално образование и програми за обучение още преди получаването 
на статут могат да бъдат ключов фактор за бързата интеграция на ЛПМЗ на пазара на труда.  
Като включват лицата, търсещи закрила, като целева група в мерките за засилване на 
участието в образование с насоченост към заетост и като позволяват и насърчават 
работодателите да предоставят професионално обучение на лицата, търсещи закрила, 
правителствата могат да спомогнат тези лица да придобият необходимите знания умения и 
компетентности, необходими за намиране на работа.  

Равен достъп като този за 
гражданите на страната до 
професионално обучение и 
образование с насоченост 
към заетост

ES LT 

BG, FR, GR, SL:  има условия /
практически пречки

Мерки за засилване на участието в  
професионално обучение и 
образование с насоченост към 
заетост и/или мерки за насърчаване 
на работодателите да предлагат 
такова обучение/образование

ES LV

Отсъствие на административни 
пречки пред достъпа до 
професионално обучение (трудни за 
осигуряване документи, забавяния, 
решения по преценка на служителя)

HU IT LT LV SENL PL SE

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

SE

74



11. Здравеопазване

Здравеопазването и интеграция взаимно се подсилват, тъй като доброто здраве е както 
предпоставка за пълноценно участие в обществото, така и следствие от това. ЛПМЗ в много 
случаи могат да разгърнат пълния си потенциал само ако започнат да зарастват физическите и 
психологическите рани, причинени от преследването и бягството. Ранното откриване от 
здравните специалисти и интервенциите им са от решаващо значение за предотвратяване на 
повторната поява на травма и социална изолация. След пристигането влошаването на 
здравословното състояние и стресът могат да бъдат и показател за лоши условия на прием и 
интеграция, причинени от неподходящи условия на настаняване и работа. 

Oценени индикатори:

• Включване в система за здравеопазване
• Степен на покритие на здравеопазването

Стъпка: Изграждане на рамка на политиките

Оценени индикатори:
• Достъп до здравеопазване за лица със специални потребности
• Информираност на здравните заведения относно правата
• Информираност относно правата и използването на здравни услуги
• Наличност на безплатни услуги за превод

по-малко благоприятни по-благоприятни

IT

SE
ES
SL
PL
NL

LT
LV

HU
GR
FRRO
CZBG

по-малко благоприятни по-благоприятни

SEESSLRO
NL

LT
LV
FR ITHU PL CZGRBG

11.1. Резултати за 2019 г. по страни  

Стъпка: Създаване на правната рамка
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Оценени индикатори:

• Механизми за включване на лицата, получили международна закрила, в
системата на здравеопазването

• Координация с регионалните и местните власти и/или здравните органи във
връзка със здравеопазването за лицата, получили международна закрила

• Партньорство със специализирани НПО по въпросите на здравеопазването

11.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

Като цяло само Литва, Франция, Словения и Полша са постигнали напредък през периода 
2017–2019 г., който се дължи най-вече на подобрения по стъпката за изпълнение и 
координация. Правната рамка за достъпа до здравеопазване през този период е стабилна в 
оценените страни с общо взето високи стандарти. Наблюдават се обаче отрицателни промени 
в Румъния. По отношение на свързаните с политиката индикатори има известно повишаване 
на точките в резултат от подобрения във Франция, Полша, Румъния и Словения, докато 
Гърция и Унгария бележат отрицателни промени. От едно като цяло сравнително ниско ниво 
напредък при включването на интеграцията в политиките и сътрудничеството между 
отделните нива и с гражданското общество се наблюдава във Франция, Литва и Словения. 

Обща промяна от 2017 до 2019 г.

по-малко благоприятни по-благоприятни

SL
RO
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PL SE
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HU
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Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

55,6

100

0 20 40 60 80 100

2017 
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23,5

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

98,1

57,3

29,9

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка стъпка: среден резултат за 13 сравнени страни: 

Базов доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.
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Обща промяна от 2017 до 2019 г. по страни

Положителни развития

   В Литва Планът за действие 2018–2020 г. за интеграцията начужденци в литовското 
общество въвежда стратегия за улесняване на интеграцията на ЛПМЗ чрез адекватни 
политики за здравеопазване. Планът за действие обхваща относимите партньори и 
предвижда мерки за организиране на междукултурно обучение на здравни работници с 
цел намаляване на стереотипите и насърчаване на зачитането на многообразието и 
равенството. 

      Във Франция от март 2019 г. ЛПМЗ получават системно информация относно правата 
си на здравеопазване в рамките курсовете за социална ориентация по линия на 
Републиканския договор за интеграция (RIC). Значително е подобрена подкрепата за 
здравните власти на регионално равнище. 

  В Словения Министерството на здравеопазването засилва сътрудничеството с 
регионалните и местните здравни органи. Освен това на НПО се възлага изпълнението 
на проекти с държавно финансиране с цел подкрепа за бежанците в областта на 
здравеопазването. 

    В Румъния за групите със специални потребности са предвидени повече права, 
свързани с достъпа до здравеопазване, включително педиатрична грижа за 
непълнолетни и грижи за непълнолетни, които са преживели някаква форма на насилие 
или травма. Освен това е осигурено редовно предоставяне на информация относно 
правата, свързани с достъпа до здравни грижи. 

Среден брой точки за всяка стъпка 
(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 

0

+ 4,5

+ 12,2

+ 16,7

-7,5

+ 7,2
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-3,3
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Франция
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Чехия
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Латвия

Нидерландия

Испания
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Гърция

Унгария

Румъния

    В Полша няколко от правата, свързани с достъпа до здравеопазване, за групи със 
специални потребности са предвидени и за ЛПМЗ. Освен това са намалели 
административните изисквания, които затрудняват достъпа до здравни грижи, и се 
предоставят повече (макар и недостатъчно) услуги за превод.

�  

�  

�  

�  

�  
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Отрицателни развития

   В Румъния от януари 2018 г. вноската, която се изисква за участиетона ЛПМЗ в 
системата на здравеопазване, е увеличена на около 40 евро/месец- условие, на което 
новопристигналите лица обикновено не могат да отговорят.

Ново в сравнението по NIEM: България

Що се отнася до системата на здравеопазване, ЛПМЗ подлежат на същите общи условия 
както българските граждани, но като новопристигнали се затрудняват да ги изпълнят. След 
като обаче получат достъп до системата на здравно осигуряване, ЛПМЗ се ползват със 
същото покритие както българските граждани. Индикаторите, свързани с политиките, 
очертават доста неизгодни условия. В процедурата за получаване на достъп до 
здравеопазване се вземат решения по преценка на служителя; не се предприемат мерки за 
повишаване на осведомеността за специфичните потребности на ЛПМЗ в здравната система 
и не се предоставя системно информация относно правата и използването на услугите. 
Услуги за превод се осигуряват само от НПО и международни организации по линия на 
отделни проекти. Положителното е, че за ЛПМЗ се предлагат някои здравни услуги за лица 
със специални потребности (педиатрична грижа за непълнолетни, грижи по време на 
бременността и раждането, грижи за лица с физически или психически увреждания). Има 
координация единствено между централните здравни власти и техните териториални звена. 
Освен това не се полагат усилия за включване в общите политики, няма координация с 
областите и не се осигурява системна подкрепа за НПО, които предоставят услуги за 
подкрепа.

11.3. Добри практики при интеграцията на бежанците

Какво изискват правото на ЕС и международното право

В правото на ЕС се предвижда лицата, търсещи международна закрила, да  получават 
необходимата и приспособена към тях медицинска помощ от момента на пристигането 
им, въпреки че ще могат да ползват без ограничения системата на здравеопазване едва 
след като получат статут. Съгласно Директивата за условията на прием (чл. 19) на етапа на 
приемане лицата, търсещи закрила, получават необходимите медицински грижи, което 
включва най-малко спешни грижи и основно лечение на болестите и тежките психични 
разстройства. На кандидатите със специални потребности като непълнолетни, хора с 
увреждания, възрастни, бременни жени, жертви на трафик на хора, лица с  изнасилване 
или други тежки форми на насилие, се осигуряват 

BG

�         В Гърция вече няма пилотни услуги за превод, спонсорирани от държавата. На 
ЛПМЗ се оказва съдействие от НПО и международни органи-зации.  

      В Унгария вече не се провеждат системни срещи за индивидуално предоставяне 
на информация относно правата и използването на услуги. Органът за убежище 
просто осигурява стандартизирана писмена информация. 

�  

�  
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На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

CZ ES FR GR HU IT

LV LT SENL PL SE SL

BG CZ ES FR GR HU

IT LV LT SENL PL RO

SE  SL

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

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

CZ ES FR IT LT LV

SENL PL SE SL

IT SE

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

CZ GR LT SENL SE

CZ FR SE

IT ES SE

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество
… включат интеграцията на ЛПМЗ в политиките за
здравеопазване (стратегия за участие на 
заинтересованите страни, мониторинг, преглед на 
политиките)

LT

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

SE

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

подходящи медицински грижи. Съгласно Квалификационната директива (чл. 30.1) лицата, 
получили международна закрила, имат същия достъп до здравни услуги като гражданите 
на страната. Уязвимите групи ЛПМЗ могат да ползват подходящи медицински грижи 
извън общия пакет грижи в системата на здравеопазване (чл. 30.2). 

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

… осигурят същото покритие със здравни услуги
както за гражданите на страната.

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

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

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

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

Подкрепа от правителството за регионалните 
здравни власти 

През юни 2018 г. във Франция министерството, което отговаря за здравеопазването, издава 
до регионалните здравни служби заповед за укрепване на системата на здравеопазване за 
новопристигнали мигранти и за подобряване на координацията на регионално равнище. 
Министерството е разработило цифрова платформа за обмен на инструменти и информация с 
агенциите относно правата на достъп до здравни услуги на ЛПМЗ. По Регионална програма за 
достъп до превенция и грижи (PRAPS) се предоставят допълнителни средства на 
регионалните служби за посрещане на потребностите на ЛПМЗ.  

Специално разрешение за 
пребиваване по здравословни причини

В Италия през 2018 г. е въведено специално разрешение за пребиваване по здравословни 
причини. Титулярите на такова разрешение не могат да бъдат експулсирани или да получат 
отказ, тъй като евентуалното им връщане в страната на произход може да причини сериозни 
вреди на вече крехкото им здравословно състояние. 

Обстойна, индивидуализирана и 
многоезична информация относно правата 

Швеция има възможно най-високия резултат при индикаторите, свързани с политиките, тъй 
като е единствената страна, която изпълнява всички критерии. Що се отнася до информацията 
относно правата и използването на здравни услуги, в цялата страна има „комуникатори“ по 
здравни въпроси и в книгата „За Швеция“ има глава за здравето с различни видове 
информация. В някои региони се предлага индивидуална информация на езика на ЛПМЗ, 
въпреки че има големи разлики в услугите между отделните региони. Докладът на 
Националния съвет за здравеопазване и благосъстояние за 2016 г. се отбелязва 
необходимостта от съгласуване на информацията в национален план.  

11.4. Акцент: Разпоредби за лицата, търсещи международна закрила

Лицата, търсещи международна закрила, са застрашени в по-голяма степен от 
физически болести и психологически разстройства заради травмата, преживяна по 
време на преследването в страната на произход, и препятствията по пътя им до 
Европа. Осигуряването още в началото на специална подкрепа за здравеопазване 
по време на целия етап на приемане, специални медицински услуги за уязвимите 
групи и като цяло достъп до система на здравеопазване, която не е ограничена но 
неотложна медицинска помощ, са от решаващо значение за намаляването на 
здравните потребности на ЛПМЗ в дългосрочен план и за по-добри и по-стабилни 
условия на живот и работа след получаване на статут.  

FR

IT

SE
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В закона е уредено индивидуално 
оценяване за идентифициране на 
лица, търсещи закрила, със 
специални нужди, което води до 
специална подкрепа за здравни 
грижи през целия етап на приемане

CZ ES LV

BG, FR, GR, HU, LT, NL, PL, RO, SL, SE: не води до 
редовен мониторинг /оценена подкрепа 

Достъп до система на здравно 
покритие при условия, на които 
новопристигналите могат да 
отговорят, и без специфични условия 
за достъп за лицата, търсещи закрила 

BG CZ ES FR GR HU IT LV SENL

PL SL

Покритието със здравни грижи не е 
ограничено само до неотложна 
медицинска помощ и основно 
лечение

BG CZ ES FR GR HU IT LV SENL

PL RO

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

CZ ES FR IT SENL 

Системна, индивидуализирана 
информация относно правата и 
използването на услуги 

Безплатни услуги за превод в цялата 
система на здравеопазване или поне 
в основни области на медицински 
услуги

ES IT SE

Липса на административни пречки за 
ползването на здравни грижи (трудни 
за осигуряване документи, забавяния, 
решения по преценка на служителя)

CZ GR SENL LV

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

RO: прилагат се условия

BG, SL: само за някои групи

HU, SL, SE: информацията не е индивидуализирана

 FR, LV, PL, SL: само в малък мащаб, по проекти или спорадично 

ES       FR                LV     NL    RO      
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12. Обществено осигуряване

Общественото осигуряване не е привилегия, а необходимост за ЛПМЗ с оглед на 
възможността да изградят отново живота си в новата държава. Когато пристигнат в страната, 
бежанците обикновено са загубили целия си доход и всичките си спестявания, както и 
основната социална подкрепа и тази в семейството. Те трябва да започнат нов живот, без да 
имат почти никаква финансова сигурност или подкрепа от семейството и приятелите. 
Ефективната закрила изисква не само подкрепа, с която да се посрещнат насъщните 
потребности на ранния етап на приемане, но и достъп до целия пакет услуги в общественото 
осигуряване, с което да се осигури по-нататъшната интеграция в дългосрочен план. 
Благодарение на социалното подпомагане бежанците, особено жените сред тях, могат да 
имат известна степен на финансова независимост по време на социално-икономическата 
интеграция. 

12.1. Резултати за 2019 г. по страни

 Стъпка: Създаване на правната рамка

Оценени индикатори:

• Включване в система за обществено осигуряване
• Степен на достъп до социално подпомага

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Оценени индикатори:

• Административни пречки пред получаване на правото за социално подпомагане
• Информираност на бюрата за социално подпомагане относно правата
• Информираност относно правата и използването на социални услуги

по-малко благоприятни по-благоприятноES
SL
LT

PL IT
SERO

NL LV
FRHU CZ GRBG

по-малко благоприятни по-благоприятни

PL
SE

ES SLRO NL
LT LV

FR ITHU CZGR BG
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Оценени индикатори:

• Механизми за включване на интеграцията на лица, получили международна
закрила, в системата на обществено осигуряване

• Координация с регионалните и местните власти и/или органите за социално
подпомагане във връзка със общественото осигуряване за лица, получили международна
закрила

• Партньорство със специализирани НПО за намаляване на бедността

12.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г

Правната рамка, както е уловена от индикаторите на NIEM за достъпа до системите за 
социално осигуряване и правата, не показва развитие от 2017 до 2019 г. в оценените страни. 
Докато във Франция, Гърция, Италия, Литва, Словения и Испания за ЛПМЗ са предвидени 
същите условия както за гражданите на съответните страни, във всички други страни законът 
изключва ЛПМЗ от правото да получават някои видове подпомагане или поставя условия, на 
които тези лица като новопристигнали не могат да отговорят. 

Обща промяна от 2017 до 2019 г.

по-малко благоприятни по-благоприятни

SL
NL

RO
GR

PL SE
ES

LTLV FR IT
HU

CZBG

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

56,4

69,4

0 20 40 60 80 100

2017 

2019
23,9

29,9

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

69,2

60,1

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка стъпка: среден резултат за 13 
сравнени страни: Базов доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.
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Като цяло индикаторите, свързани с политиките, бележат леко подобрение в сравнение с 
2017 г. Положителни промени има във Франция, Литва, Полша, Румъния, Словения и 
Испания, докато в Гърция има отстъпление. Индикаторите за изпълнение и сътрудничество, 
макар и от едно като цяло все още недостатъчно ниво, се отличават с най-голяма динамика, 
която се характеризира с частично положителни развития в Литва, Франция, Латвия и 
Словения.  

Обща промяна от 2017 до 2019 г. по страни

Положителни развития

�       В Литва на ЛПМЗ се предоставя редовно информация относно правата, свързани с 
общественото осигуряване, и използването на услуги. Положителното е, че в Плана 
за действие 2018–2020 г. за интеграция на чужденци в литовското общество е 
включена стратегия с участието на съответните партньори, която е насочена към 
улесняване на интеграцията на ЛПМЗ чрез цялостна схема за подкрепа на доходите. 
В резултат от изменения в законодателството, приети между 2017 и 2018 г., се 
изравнява статутът на бежанец с този на лице с предоставена субсидиарна закрила. 

      В Словения службите за социално подпомагане не само получават информация от 
Министерството на вътрешните работи и Службата на правителството за подкрепа и 
интеграция на мигранти, но и те споделят информация със своите служители и 
различни други служби.  За тази цел службите за социално подпомагане получават 
подкрепа чрез обучения и насоки. 

 Във Франция от януари 2019 г. за получаването на социално подпомагане има по-
малко административни пречки. Освен това ЛРМЗ, които не живеят в центрове за 
временно настаняване, могат да получават индивидуализирана информация за срок 
от 6 месеца след получаването на закрила. 

Среден брой точки за всяка стъпка 
(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 

0
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BG

закрила. От март 2019 г. ЛПМЗ също получават системно информация относно 
правото на обществено осигуряване и използването на услуги в рамките на курсове 
за социално ориентация, организирани по линия на Републиканския договор за 
интеграция. 
       В Румъния на ЛПМЗ трябва да се предоставя информация от служителите в 
Инспектората по имиграция относно правото на обществено осигуряване и 
използването на.услуги..........................................................................................................
       Латвия е предприела действия за подобряване на сътрудничеството и съвместно 
с Министерството на социалните въпроси наблюдава изпълнението на националния 
план за действие във връзка с междуведомствена работна група с участието на 
различни заинтересовани страни, която се координира от министерството.  

     В Полша се установява намаляване на административните пречки за получаване-
то на социално подпомагане и по-специално на обезщетения при безработица. 

    И в Испания има по-малко административни пречки, особено по отношение на 
обезщетенията при безработица, на фона на повсеместното вземане на решения по 
преценка на служители на регионално и местно равнище във връзка със социалното 
подпомагане. 

Отрицателни развития

    В Гърция се съобщава за все повече административни пречки за получването на 
социални помощи.  

     В Латвия е настъпила промяна към по-лошо положение при семейните идетските 
надбавки за ЛПМЗ по отношение на условия, които новопристигналите не могат да 
изпълнят.  

      В Румъния прекомерните забавяния в административните процеси и 
периодите на изчакване могат да се отразят неблагоприятно на достъпа на ЛПМЗ 
до обезщетения при болест и увреждания. 

Ново в сравнението по NIEM: България

В България правната рамка е по-малко благоприятна в сравнение с другите оценени страни 
по отношение на достъпа до обществено осигуряване за ЛПМЗ, които като новопристигнали 
не могат да отговорят на условията. При индикаторите, свързани с политиките, се 
наблюдават още повече пречки и празноти. Напр. много е трудно да се осигурят изискваните 
документи и това може да бъде пречка за новопристигналите ЛПМЗ при получаването на 
социални помощи. Не се предприемат мерки за повишаване на осведомеността за 
специфичните права на ЛПМЗ във връзка с общественото осигуряване и на ЛПМЗ не се дава 
индивидуализирана информация относно правата им и използването на услуги. Не се полагат 
усилия за сътрудничество, тъй като предоставянето на ЛПМЗ на цялостна подкрепа за 
доходите не е включено в общите политики в тази област, няма координация с местните 
органи и/или службите за социално подпомагане, не се оказва подкрепа на НПО, работещи 
за намаляване на бедността. 

�  

�  

�  

� 

�  

�  

�  
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12.3. Добри практики при интеграцията на бежанците

Какво изискват правото на ЕС и международното право

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

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

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

ES FR GR IT LT SL

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

  (напр. за прехода) помощи.

CZ ES FR LT LV SENL

SE

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

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

HU IT LT SENL SE

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

IT SE SL
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FR
Подробно: добри практики 

Алтернативни процедури за плавен достъп до семейни надбавки

Във Франция от 1 януари 2019 г. не е необходимо ЛПМЗ да са получили документите си за 
гражданско положение от Службата за закрила на бежанци и лица без гражданство  (OFPRA), 
за да имат достъп до социално подпомагане. Сега на ЛПМЗ се издава „временен сертификат 
за семейно положение“, с което се облекчава и се ускорява достъпът им до социални 
помощи. Преди реформата това е било същинско предизвикателство за ЛПМЗ, тъй като те е 
трябвало да чакат няколко месеца, преди да получат  документа от  OFPRA. На практика обаче 
много служби за семейни надбавки (CAF) все още изискват документи за семейно положение 
(като актове за раждане), за да признаят на ЛПМЗ правото да получават семейни надбавки. 

Подкрепа за доходи и координация с общините

В Литва Планът за действие 2018–2020 г. за интеграция на чужденци в литовското общество 
включва стратегия с участието на съответните партньори, за да се улесни цялостната 
подкрепа за доходи за ЛПМЗ. Inter alia, Стратегията предвижда, освен другото, пилотен 
проект за подкрепа за интеграция в избрана община, по който е предвиден набор от 
финансови средства за покриването на разходи за услуги, свързани с интеграцията, като се 
отчитат потребностите на бежанците и местната общност.

LT

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

CZ FR SL

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество

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

LT

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

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

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

ES
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12.4. Акцент: разпоредби за лицата, търсещи международна закрила

Поради несигурното икономическо положение на ЛПМЗ достъпът до системите на 
обществено осигуряване е от решаващо значение най-вече на ранните етапи на интеграция с 
оглед осигуряването на достоен жизнен стандарт. Ако още на етап приемане се предоставя 
обстойна информация и ориентация относно правата и услугите, след получаването на статут 
ЛПМЗ ще имат веднага достъп до подкрепа и няма да се наложи да се лишат от ползването на 
някои съществени права.

Системна, индивидуализирана 
информация относно правата, 
свързани с общественото 
осигуряване и използването на 
услуги

ES

CZ, HU, FR, RO, SE: информацията не е индивидуализирана

SL

 Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

 IT     LT      LV     NL
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13. Образование

Образованието дава на децата перспектива за личностно развитие, социална мобилност, по-
добри възможности за трудова заетост и нова социална мрежа. То е от решаващо значение 
за социално приобщаване и по-добри резултати при интеграцията. Училищата са места за 
взаимодействие между ЛПМЗ, и местната общност, за засилване на взаимното 
разбирателство и за връзка с родителите, които са у дома. Учителите и другите служители в 
училището са първите, които установяват проблеми с интеграцията и реагират на тях, като 
нарушения във физическото и психичното здраве, риск от отпадане поради законова или 
финансова нестабилност или тормоз и дискриминация. Образователните системи са тези, 
които имат отговорността да противодействат на ксенофобията и да насърчават езиковото 
многообразие, гражданството и социалните умения за всички ученици. 

13.1. Резултати за 2019 г. по страни 

Стъпка: Създаване на правната рамка

Оценен индикатор:

• Достъп до образование от предучилищно до университетско

Оценени индикатори:

• Достъп до образование за групи със специални потребности
• Административни пречки пред образованието
• Повишаване на осведомеността относно специфичното положение на лицата, получили
международна закрила, във връзка с образованието
• Включване в системата на задължителното образование
• Продължителност на подкрепата за изучаване на езика
• Периодичност на програмите за ориентация и езиково обучение и целенасочените образователни
мерки

по-малко благоприятни по-благоприятни

SE
ES
SL

RO

PL
NL

LT
LV
HUGR

IT
FR
CZBG

по-малко благоприятни по-благоприятни

SEES SL
RO LT

LV
FR

ITHU PL CZ

GR

BGNL

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Оценени индикатори:

• Механизми за включване на интеграцията на деца и младежи, получили
международна закрила, в политиките за образование

• Координация с регионалните и/или местните образователни органи и училищни
настоятелства във връзка с образованието за деца и младежи, получили международна
закрила

• Партньорство със специализирани НПО във връзка с образованието

13.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

Установени са малко развития в правната рамка и в политиките в оценените страни. Докато 
във Франция има напредък от 2017 до 2019 г., който се изразява в по-добър достъп до висше 
образование, в Румъния има връщане назад след премахването на целевите процедури за 
записване в училище на деца бежанци. От гледна точка на закона навсякъде е осигурен 
достъп до образование. В действителност в почти всички страни ЛПМЗ имат същия достъп до 
различните степени на образование както и гражданите на страната – от предучилищно до 
висше образование и докторски програми. Точките, получени при индикаторите, свързани с 
политиките, обаче показват, че често административните пречки подкопават пълния достъп 
до по-високите образователни степени. Освен това много рядко има законови разпоредби, 
които да осигуряват достъп до образование за уязвими групи. Целенасочени усилия за 
подобряване на изпълнението и координацията се наблюдават в Латвия, Литва и Словения. 
Повечето страни обаче все още нямат стратегия с участието на повече заинтересовани страни 
за улесняване на интеграцията в областта на образованието. Също така само в няколко страни 
има цялостна координация на различни равнища с регионалните и местните органи за 
образование. Освен това в повечето страни няма систематична подкрепа от държавата за 
НПО, които работят в сферата на образованието. 

Положителни развития

�      Във Франция от септември 2018 г. лицата с предоставена субсидиарна закрила 
имат право да кандидат ст ват за ст ипендии в общообразоват елнит е университ 
ет ски прог рами на същот о основание какт о бежанцит е и френскит е г раждани. 
Освен т ова от септ ември 2019 г . се от пускат ст ипендии за конкрет ни университ 
ет ски курсове за бежанци – инт ензивни едног одишни курсове по френски език, 
чият о цел е да дадат възможност на бежанци да се запишат в общообразоват 
елни университ ет ски прог рами.   

по-малко благоприятни по-благоприятни

SLRO
GR

PL SE
ES

NL
LT

LV
FR ITHU CZBG
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Обща промяна от 2017 до 2019 г.

Обща промяна от 2017 до 2019 г. 
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Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките
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Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

41,4
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Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка стъпка: 
среден резултат за 13 сравнени страни: 
Базов доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.

Среден брой точки за всяка стъпка 
(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 
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�   В Латвия понастоящем правителството работи във взаимодействие с регионалните 
органи по образование и училищните съвети, като им оказва подкрепа за посрещане 
на образователните потребности на децата и младежите със статут на международна 
закрила. Това взаимодействие се осъществява с отделни училища, както и в рамките на 
т.н. методически съвети. Тя обаче е в зависимост от потребностите и не е редовна. 

  В Литва са създадени механизми за включване на интеграцията на децата и 
младежите, получили международна закрила, в образователните политики. Планът за 
действие за интеграция на чужденци в литовското общество 2018–2020 г. съдържа 
стратегия за улесняване на интеграцията на ЛПМЗ чрез образование и предвижда 
наблюдение на процесите на интеграция чрез събирането на качествени и 
количествени данни и регистрирането им от държавните органи. 

       В Словения правителството е подобрило включването на интеграцията на децата и 
младежите, получили международна закрила, в образователните политики, вкл. 
засилване на взаимодействието с регионалните и местните власти и училищните 
съвети във връзка с дейностите за посрещане на потребностите на учениците със 
статут на международна закрила. 

Отрицателни развития

   В Румъния е ограничен значително законовият достъп до образование за ЛПМЗ. През 
януари 2018 г. по силата на заповед, издадена от министъра на националното 
образование, се ограничава достъпът до образование за деца, които нямат 
необходимите удостоверения и документи от страните си на произход. Новите 
нормативни разпоредби премахват опростената процедура за записване на ученици в 
даден клас в съответствие с нивото им на обучение/знания и въвеждат стандартна 
процедура, с която всички ученици „независимо от националността или статута“ се 
подлагат на текстове по всички учебни предмети и годините обучение, за които не 
могат да представят документни доказателства....

 Също в Румъния тромавите процедури за документите и прекомерните 
административни забавяния водят до значителни затруднения. Министерството на 
националното образование не е разработило насоки за оценяване в случаите, когато 
липсват документни доказателства от страната на произход, което има отрицателно 
отражение върху записването на децата на ЛПМЗ в системата на задължително 
образование. 

     В Словения се предлагат програми за ориентация и езиково обучение, но за тях вече 
не се осигурява редовно финансиране. 

�  

�  

� 

� 

�  
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BGНово в сравнението по NIEM: България

В България е осигурен достъп за ЛПМЗ до предучилищно образование и до начално и 
основно образование при същите условия както за българските граждани. От друга страна, за 
достъпа до средно и висше образование има условия, на които възрастните ЛПМЗ не могат 
да отговорят като новопристигнали в страната. Индикаторите за политиките показват, че има 
затруднения по отношение на ефективната интеграция на ЛПМЗ в образователната система. 
Напр. не са предвидени конкретни мерки за уязвими ученици, а за изучаване на българския 
език на децата се предоставя подкрепа с държавно финансиране само за определен брой 
часове. Във връзка със записването на децата в училище държавата е разработила насоки за 
оценяване в случаите, когато не са налични документни доказателства от страната на 
произход, но не се прилагат национални критерии, с които да се оценяват нивото на знания и 
предходно образование. По отношение на изпълнението и координацията Министерството 
на образованието и науката не е приело формална стратегия, механизми за наблюдение или 
преглед, въпреки че образованието е част от Националната стратегия за убежище, миграция 
и интеграция и Плана за действие към нея. Няма установено партньорство в сферата на 
образованието със специализирани НПО, а само неформално сътрудничество и партньорство 
между Министерството и НПО. Положителното е, че правителството оказва подкрепа на 
местните органи по образование и училищните съвети във връзка с работата с деца и 
младежи със статут на международна закрила и отпуска допълнителни средства за 
подобаваща реакция на техните потребности. 

13.3. Добри практики при интег рацията на бежанците

Какво изискват правото на ЕС и международното право

Съгласно правото на ЕС лицата, търсещи международна закрила трябва да имат достъп 
до образование, което може да бъде осъществява отделно от общообразователните 
учебни програми и занятия до получаването на статут, когато непълнолетните лица, 
получили международна закрила, вече имат пълен достъп до общообразователните 
система. Съгласно Директивата за условията на прием (чл. 14) на непълнолетните 
лица, търсещи закрила, в срок до 3 месеца от подаване на молбата се осигурява 
достъп до образование при условия, които са сходни на тези за гражданите на 
страната. Разпоредбата на същия член предвижда, че на ненавършилите пълнолетие се 
осигуряват подготвителни учебни часове, вкл. учебни часове по езиково обучение, за 
улесняване на включването им в образователната система, но не дава насоки относно 
организирането или качеството на тези учебни часове. Държавата членка следва да 
осигури алтернативни възможности за обучение, ако достъпът до националната 
образователна система не е възможен поради особеното положение на ненавършилия 
пълнолетие. За децата, получили международна закрила, Квалификационната 
директива (чл. 27) предвижда сигурен и пълен достъп до образование. За да се улесни 
процесът на интеграция  в училище, тези 
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стандарти надхвърлят ограничените гаранции в Женевската конвенция, които изискват само 
достъп до начално образование, докато останалите форми на образование се предлагат при 
възможно най-благоприятни условия, като се осигурява поне същото отнасяне както към 
чуждестранните граждани. В петия от Общите основни принципи за политиката по 
интеграция на имигранти в ЕС, посветен на образованието, се подчертава, че усилията в 
областта на образованието са от решаващо значение за подготовката на имигрантите и по-
специално на техните деца за по-успешно и по-активно участие в обществото.   

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

… осигурят пълен достъп до BG CZ ES FR GR HU IT LV SENL

PL SE SL

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

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

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

BG CZ ES FR GR HU IT SENL PL

SE

 повишават активно осведомеността 
сред заинтересованите страни 
относно специфичното положение на 
ЛПМЗ по отношение на 
образованието..

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

LV SE

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

FR LT PL SE

IT: частично

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

BG CZ FR LT LV SENL SE

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество 

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

LT

начално, основно, средно 
и висше образование
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Подробно: добри практики  

Равен достъп до 
образование

Чехия, Франция, Италия, Нидерландия, Полша, Словения, Испания и Швеция са страните, 
които прилагат най-високите правни стандарти спрямо лицата със статут на бежанец и лицата 
със субсидиарна закрила. В тях за ЛПМЗ е осигурен същият достъп както за гражданите на 
страната до образование до степен висше образование, без да се налагат тромави критерии, 
на които новопристигналите не могат да отговорят. 

Координация със заинтересованите 
страни и на различни равнища 

Чехия и Нидерландия осигуряват най-високите стандарти по отношение на изпълнението и 
координацията в областта на образованието. Правителствата предоставят материална и 
нематериална подкрепа на  регионалните органи по образование, за да могат да посрещат 
по-добре образователните потребности на децата и младежите със статут на международна 
закрила. Освен това в тези страни непрестанно се отпускат средства на специализирани НПО 
в установена за целта рамка. В Литва новият План за действие за интеграция на чужденци в 
литовското общество 2018–2020 г. е насочен към организирането на редовни срещи във 
връзка с изпълнението на политиките, на които присъстват НПО, Асоциацията на местните 
власти, министерства и други организации, които работят в областта на интеграцията. Освен 
това Планът за действие изисква органите по образованието и органите на регионално и 
местно равнище да организират обучения за подобряване на междукултурните умения, за 
намаляване на стереотипите и насърчаване на ценностите за зачитане на многообразието и 
равнопоставеността. Той си поставя за цел и наблюдението на процесите и политиките за 
интеграция чрез събирането на качествени и количествени данни и тяхното регистриране от 
държавните власти................................................................................................................................. 
В Словения Министерството на образованието е разработило протокол за включване на 
бежанците в образователната система и е приело други мерки като създаването на интернет 
страница с относимата информация, линкове и контакти. Училищата получават допълнителни 
средства за осигуряване на допълнителни учебни часове по словенски език, както и помощ за 
децата бежанци. Националният институт за образование и Националният център 

SL

SL

SEPLSENL

SENLLT

ITFRESCZ

CZ

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

BG CZ IT SENL SE SL

 .. осигуряват постоянно средства 
за специализирани НПО в устано-
вена за целта рамка. 

CZ ES SENL

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 
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Активни образователни политики на местно равнище

В Полша органите на общинско равнище са подобрили способността на образователната 
система да се справя с потребностите на учениците бежанци. Общините запълват със свои 
собствени средства празноти в националната система. Начело на тази дейност са най-
големите градове. Моделът за интеграция на бежанци, разработен от град Гданск, предвижда 
поредица мерки. Сред образователните дейности са обучения за учители, педагогически 
съвети, директори на училища, деца и техните родители, както обучения за противодействие 
на дискриминацията за полицейски служители на национално и общинско равнище. Целта на 
иновативните проекти е да се установят както потребностите на децата и родители им 
мигранти, така и тези на училищата. В организационно отношение по този модел са 
назначени междукултурни инспектори и координатор за учениците мигранти, въведени са 
междукултурни асистенти в училищата и са създадени точки за консултации за директорите 
на училища. Съветът за имигранти към кмета на града предоставя съвети и по образователни 
въпроси. В същата насока е и местният проект на град Познан, който е насочен към 
подобряване на подготвителното обучение за новопристигнали чуждестранни ученици. Напр. 
разработени са „Пакет за добре дошли“ и „Мрежа на междукултурните лидери за училищата 
в Познан“ като проект на Центъра за обучение на учители във сътрудничество с местните 
власти. В рамките на проекта е създадено „Училище за междукултурни лидери“, в което се 
предоставя обучение за учители от всички видове училища и образователни заведения.  

В Швеция няма административни пречки по отношение на достъпа на ЛПМЗ до начално, 
основно, средно и висше образование. Освен това е предвидено всичко за правилното 
включване на децата със статут на международна закрила в училищната система: а) 
национални критерии за оценяване на образователното ниво и предходно обучение; б) 
оценяване с помощта на подходящ превод или на първия език на детето; в) насоки за 
оценяването в случаите, когато не са налични документни от страната на произход; г) мерки, с 
които да се избегне смяната на училището на детето по време на производството за статут; д) 
механизъм за наблюдение на записването в училища за деца със специални образователни 
потребности. Програмите за изучаване на езика и целевите образователни мерки се предлагат 
системно и са подкрепени със системно финансиране.  

SE

PL

за изпитно оценяване са разработили специални изпити за лицата, получили международна 
закрила, с които да се удостовери, че са завършили основно и средно образование. 

Всеобхватна подкрепа за образование за 
деца. Получили международна закрила
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През 2018 г. Словения е подобрила оценяването на знанията на ЛПМЗ, които не разполагат с 
доказателства за образователната си квалификация. Въведени са нови правила и изпити 
както за ЛПМЗ, които искат да продължат средното си образование (или да кандидатстват за 
работа, за която се изисква завършено средно образование), както и за ЛПМЗ, които искат да 
се запишат в професионални колежи или университети. Изпитите за тези, които искат да 
докажат, че вече са завършили начален курс на образование извън Словения, се провеждат 
от Националния институт по образование на Словения, който издава удостоверения на 
положилите успешно изпита кандидати, който им е необходим за записване в съответното 
учебно заведение.  Кандидатите могат да се явят на тези изпити по всяко време. 
Удостоверенията, които отварят вратите към висшето образование, се издават от 
Националния център за изпитно оценяване. Оценяването включва писмен изпит по 
математика и писмен и устен изпит по английски или словенски език; за изпита по английски 
има указания по избор на английски или на словенски. Провеждат се 2 изпитни сесии 
годишно (през февруари и юни). 

13.4. Акцент: разпоредби за лицата, търсещи международна закрила

Достъпът до образование е основно човешко право, вкл. за децата, търсещи международна 
закрила. Посещаването на училище дава незабавна възможност за социално включване и 
изучаване на езика на приемащата страна. То дава на децата фундаменталното чувство за 
нормалност и подготвя почвата за участието им в икономическия, културния и социалния 
живот на приемащата страна. Правителствата трябва да гарантират, че лицата, търсещи 
закрила, имат достъп до общообразователната система на всички нива и получават 
качествено образование, както и че училищата удовлетворяват образователните им нужди. 
За да се избегне още едно прекъсване в образователната верига, по време на 
производството за международна закрила не трябва да се изисква децата да сменят 
училището. 

Същият достъп до 
предучилищно образование 
както за гражданите на страната 

BG CZ ES FR IT LT LV

PL SE

Същият достъп до начално/основно 
образование както за гражданите 
на страната във възрастовата група 
за задължително образование

BG CZ ES FR IT LT LV

SE PL SE SL

Оценяване на образователните постижения SL

GR, RO: прилагат се условия, HU: не се 

предоставя в транзитни зони 

GR, RO: прилагат се условия, HU: не се 

предоставя в транзитни зони 
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Същият достъп до полувисше и 
висше образование както за 
гражданите на страната

Всеобхватни системи и мерки за 
оценяване във връзка с включването 
на децата в системата на 
задължителното образование 

SE

Мерки, за да може децата да не 
сменят училището по време на 
производството им за 
международна закрила

LV SL

Системна подкрепа за изучаване на 
езика на приемащата страна

BG CZ FR IT SENL LT LV

GR, PL, RO, SL: няма системно финансиране

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

BG ES IT LT LV SENL PL SE

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

Същият достъп до средно 
образование както за 
гражданите на страната 
във възрастовата група над 
задължително образование

HU IT LT LVCZ ES FR

PL SL

BG, GR: прилагат се условия

CZ ES SL

FR, GR, LV, RO: прилагат се условия/изисквания за език
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14. Изучаване на езика и социална ориентация

Социалната ориентация и изучаването на езика осигуряват основни практически знания, 
които помагат на ЛПМЗ да се справят в ежедневието, което е в съответствие с четвъртия от 
Общите основни принципи за политиката по интеграция на имигранти в ЕС. Достатъчно 
доброто владеене на езика, познаване на институциите, администрацията и социалните 
норми отваря по-големи възможности в обществения живот – от по-активното участие в 
социални дейности до достъпа до жилищно настаняване и пазара на труда, здравеопазване и 
социална система, обучение и образование – и може да улесни достъпа до дългосрочно 
пребиваване и гражданство. Привличането на доброволци за участие в тези програми може 
да спомогне за преодоляване на културното разделение между новопристигналите в 
страната и приемащата общност и да повиши информираността на обществото относно 
реалното положение на бежанците. 

14.1. Резултати за 2019 г. по страни 

Стъпка: Създаване на правната рамка

Оценени индикатори:
• Достъп до изучаване на езика на приемащата страна, финансирано от държавата

• Достъп до социална ориентация, финансирана от държавата

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Оценени индикатори:
• Качество на курсовете за езиково обучение

• Продължителност на изучаването на езика на приемащата страна
• Административни пречки пред изучаването на езика на приемащата страна
• Продължителност на помощта за писмени и устен превод
• Качество на курсовете за социална ориентация
• Предоставяне на социална ориентация за групи със специални потребности
• Административни пречки пред социалната ориентация

по-малко благоприятни по-благоприятни

SE
ES
SL

LT
PL

IT

RONL
LV

FR

HU

CZ
GR
BG

по-малко благоприятни по-благоприятни

PL SE ES
SL

RO NL
LT LV

FR ITCZ

GR
BG

HU
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Няма промени в оценените страни по отношение на достъпа до държавно финансирано за 
изучаване на езика на приемащата страна и социална ориентация, което показват правните 
индикатори. Само в Чехия, Италия, Латвия, Румъния, Словения, Испания и Швеция се 
предлагат безплатни езикови курсове без други условия като разходи и задължително 
посещаване на курсовете......................................................................................................................   
Индикатори, свързани с политиките, показват настъпили подобрения в Чехия, Франция и 
Словения, които се отнасят най-вече до качеството на предлаганите курсове. По принцип 
ЛПМЗ все още се сблъскват с трудности при взаимодействието си с различните обществени 
служби поради липсата на съдействие за писмен и устен превод. В повечето страни обаче 
няма административни изисквания, които могат да представляват пречка за достъпа до 
държавно финансирани курсове за социална ориентация и езиково обучение. 

Обща промяна от 2017 до 2019 г.

Положителни развития

�  

 В Чехия е подобрено качеството на езиковите курсове, тъй като в учебните 

  В Чехия е подобрено качеството на езиковите курсове, тъй като в учебните 
програми са взети предвид специфичните нужди на бежанците с оглед на 
комуникацията, преподаването се осъществява от обучени учители по чешки като 
чужд език и курсовете редовно се оценяват в помощта на национални стандарти за 
качество. Освен това сега курсовете за социална ориентация се провеждат на базата 
на национална учебна програма. 
       Във Франция обхватът и качеството на обучението по френски език съществено 
са подобрени в резултат от увеличаването от 1 март 2019 г. на броя учебни часове от 
200 на макс. 400 часа (600 часа за неграмотни лица). Целта е ЛПМЗ да достигнат 
ниво, като се предлагат допълнителни часове за по-високи нива. По-добро е и 
качеството на курсовете по социална ориентация, за които броят на учебните часове 
е увеличен от 12 на 24, с което се насърчава по-активно взаимодействие с 
приемащото общество и по-успешно приспособяване към специфичните 
потребности и интереси на родителите. В курсовете са обхванати и повече теми, 
сред които достъпът до здравеопазване, жилищно настаняване, образование и 
подкрепа за отглеждане на дете. 

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

Стъпка: Създаване на правната рамка

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

71,8

47,8
50,2

71,8

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка стъпка: среден 
резултат за 13 сравнени страни: Базов доклад по NIEM за 2017 г. и 
Оценка 1 за 2019 г.

�  

14.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г
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�   В Словения към 2019 г. не са установени административни пречки по        
отношение нафинансираните от държавата курсове за изучаване на езика.  

Учебни класове са открити от 2019 г.  

Обща промяна от 2017 до 2019 г. по страни

˹͍ͦͦ ͍ ͍͔͙͔ͫͪ͊ͤͤͭͦ ͨͦ bL9aΥ ˣΆ͎͙͊ͪ͡Ύ

ˤ ˣΆ͎͙͊ͪ͡Ύ ͤΎͣ͊ ͍ͨͪ͊ͤ͊ ͪ͊ͣ͊͟ ͙ ͙͙͙ͨͦͭ͟͡ ͍Ά͍ ͍ͪΆ͊͘͟ ͫ ͙͎ͦͫͯͪΎ͍͔͊ͤͭͦ ͤ͊ ͒ͦͫͭΆͨ ͊͘ ˶˽˸˭ ͒ͦ 
ͺ͙͙͙ͤ͊ͤͫͪ͊ͤ ͦͭ ͒Ά͍ͪ͗͊͊ͭ͊ ͍͔ͯͪͫͦ͟ ͊͘ ͙ͯ͘;͍͔͊͊ͤ ͤ͊ ͔͙͊͘͟ ͙͙͡ ͊͘ ͫͦͼ͙͊ͤ͊͡ ͙͔ͦͪͤͭ͊ͼ͙ΎΦ 
˻͙͎ͫͯͪΎ͍͊ ͔ͫ ͔͙͍͔͒ͤͫͭͤͦ ͎͙ͦͪ͊ͤ;͔ͤͦ ͫΆ͔͚͍͙͔͒ͫͭ ͊͘ ͔ͯͫͭͤ ͙ ͙͔ͨͫͣͤ ͔͍ͨͪͦ͒ ͤ͊ ˶˽˸˭ ͍Ά͍ 
͍ͪΆ͊͘͟ ͫ ͍͙͔͚͍͙͔͊ͣͦ͒ͫͭͭͦ͘ ͙ͣ ͫ ͙͙͎ͣͪ͊ͼ͙͙͔ͦͤͤͭ ͍͙͊ͫͭ͡Φ

мпΦоΦ ˨͙ͦ͋ͪ ͙͙ͨͪ͊ͭ͟͟ ͙ͨͪ ͙͔͎ͤͭͪ͊ͼ͙Ύͭ͊ ͤ͊ ͔͋͗͊ͤͼ͙͔ͭ

Въпреки че в правото на ЕС Директивата за условията на прием (преработен текст) не посочва 
конкретни форми на подкрепа за интеграция за лицата, търсещи закрила, в 
Квалификационната директива (преработен текст) за ЛПМЗ е уредено правото на достъп до 
подкрепа за интеграция (чл. 34). В Директивата се уточнява, че при предоставянето на 
подкрепа се отчитат специфичните потребности на тези  

Среден брой точки за всяка стъпка 
(като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 

0

-0,2

+ 2,4

+ 7,6

+ 6,1

BG
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лица. Разпоредбата на Директивата въвежда общото задължение, което може да се извлече 
от члена от Женевската конвенция относно натурализацията, която се тълкува като 
улесняваща процеса на интеграция до приключването му от законова гледна точка. Общите 
основни принципи за политиката по интеграция на имигранти в ЕС подчертават, че 
интеграцията е динамичен, двупосочен процес, в който участват както мигрантите, така и 
местното население. В Общите основни принципи 7 и 9 са изброени по-конкретни форми на 
създаване на социално сближаване. На ЛПМЗ и членовете на приемащото общество трябва 
да се даде възможност да общуват редовно помежду си и да участват в споделени форуми и 
междукултурни диалози. В това взаимодействие следва да има и диалог с органите, вземащи 
решения, при което ЛПМЗ могат да работят съвместно с национални, регионални и местни 
власти за разработването на по-добри политики за интеграция. 

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Създаване на правната рамка

 . . .  осигурят достъп до безплатни 
езикови курсове без свързани с 
тях допълнителни задължения. 

CZ ES IT LV RO SE SL

FR: задължителни за начинаещи

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

CZ ES FR IT LT LV PL SE

SL

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

… осигурят по-добро качество на
езиковото обучение (записване в 
курс в зависимост от нуждите, 
специални учебни програми, 
обучени учители за преподаване на 
родния език като чужд, редовно 
оценяване с помощта на национални 
стандарти за качество, различни 
формати за отделните целеви групи).

CZ LV SE

 ... предоставят езиково обучение 
въз основа на индивидуално 
оценяване до постигането на 
добро ниво на владеене на езика 
или без ограничение във времето.

ES IT LT SE

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

CZ ES IT LT SENL PL SE SL

... осигурят помощ за устен и писмен 
превод за ЛПМЗ в зависимост от 
потребностите при взаимодействието 
им с властите и публичните служби 
до постигането на добро ниво на 
владеене на езика или без 
ограничение във времето.

ES IT LV SE

RO: ограничена наличност
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… осигурят социална ориентация
за групи със специални потреб-
ност и (непридружени деца, роди-
т ели с деца, жени, възраст ни, 
преживели насилие и друг и форми 
на травма, неграмотни или полу-
неграмотни лица).

ES SE

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

CZ ES IT LT LV SENL PL SE

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

Подробно: добри практики
 
Безпрепятствен достъп и езикови курсове въз 
основа на индивидуално оценяване 

Испания получава най-големия брой точки по индикаторите, свързани с политиките. В 
страната няма административни пречки пред изучаването на испанския език и са 
предприети няколко мерки за осигуряване на високо качество на обучението. 
Министерството на труда, миграцията и социалната сигурност определя насоките за НПО, 
които изпълняват програмата. Помощта за изучаване на езика, писмен и устен превод е 
съобразена с индивидуалните нужди до постигане на добро ниво на владеене на езика. 
Няма и административни пречки пред курсовете за социална ориентация с държавно 
финансиране, които отговарят на високи стандарти на качество и се осигуряват за всички 
групи лица със специални потребности.  

 Специални обучителни модули за неквалифицирани и 
неграмотни лица и такива за по-висока езикова компетентност 

Във Франция участниците се разпределят по нива в езиковите курсове (за 100, 200, 400 или 
600 часа) въз основа на резултатите от оценяване с писмен и устен изпит на нивото им на 
френски език. Преподаването се провежда от сертифицирани учители по френски език и 
курсовете се подлагат на 

ES

FR

… осигурят високо качество на
курсовете за социална ориентация 
(национална стандартизирана учебна 
прог рама, взаимодейст вие с приема-
щот о общест во, редовно оценяване с 
помощт а на национални ст андарт и 
за качест во, допълнит елни инфор-
мационни мат ериали)

SE
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Интензивни курсове за социална ориентация и целеви 
курсове за отглеждане на деца и образованието на децата 

Във Франция часовете на курсовете за социална ориентация са увеличени от 12 на 24, като са 
разпределени в 4 дни. Първият ден е посветен на историята и ценностите на Френската 
република, ежедневието във Франция и френските институции, както и историята на 
Европейския съюз. През втория ден вниманието е насочено към достъпа до здравеопазване, 
образование, жилищно настаняване и трудова заетост и отглеждането на деца. Третият и 
четвъртият ден са предвидени за изготвянето на „пътна карта“, в която са заложени три 
лични цели. Те могат да са от професионално, социално или културно естество. Последният 
ден се определя от целите, които са си поставили участниците, но като цяло включва 
посещения на местни музеи или професионални работилници. Проектът „Отворено училище 
за родители за успеха на децата“, координиран от министерствата на вътрешните работи и на 
образованието, е насочен към по-активното включване на чуждестранните родители в 
образованието на децата им посредством семинари по френски език, родителство, грижи за 
деца и надзор.   

Образователни ресурси за мигранти

В Румъния консорциум от НПО е разработил нов пакет образователни ресурси за мигранти. 
Проектът REACT_RO (Образователни ресурси за ориентация на мигранти и курсове по 
румънски език), който е финансиран от румънското правителство със средства от ФУМИ, има 
за цел да запълни празнотата в достъпа до образование за всички категории мигранти. 
Пакетът обучителни материали се състои от учебници по румънски език за възрастни и деца, 
към които има специални учебни тетрадки за учителите по румънски език и обучаваните, 
както и необходимите материали за оценяване на компетентностите. Включени са и 
образователни инструменти за ориентация в обществото (обучителен курс за обучители, 
обучителен наръчник за обучители, насоки за ЛПМЗ и ГТС). От 2020 г. в стандартните 
програми за интеграция за ЛПМЗ ще се използват нови образователни ресурси. В 
средносрочен план Министерството на образованието иска за включи интеграцията във 
всички курсове, предлагани на всички категории мигранти. 

FR

RO

оценяване. От 1 март 2019 г. е въведен и специален модул за неквалифицирани и неграмотни 
лица: обучаваните могат да посещават 600 учебни часа, като групите са от макс. 12 души. 
Другите ЛПМЗ са в групи от до 15 души. Освен това се прилагат различни формати за 
улесняване на езиковото обучение. В определени райони се предлагат вечерни и съботни 
курсове за лица, които работят. Тези, които желаят да повишат езиковата си компетентност 
над ниво А1, могат да се възползват от още 100 учебни часа за ниво А2 и 50 часа за ниво В1. 
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Безплатни езикови курсове ES IT SENL LT LV RO SE

Безплатни курсове за 
социална ориентация

ES LT LV SE

 Достатъчно качество на езиковото 
обучение (записване в курс в 
зависимост от нуждите, специални 
учебни програми, обучени учители 
за преподаване на родния език 
като чужд)

ES LV SE

Писмен и устен превод в 
зависимост от нуждите при 
взаимодействието с властите 
и публичните служби  

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

ES IT LT LV PL

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

14.4. Акцент: разпоредби за лицата, търсещи международна закрила

Социалната ориентация и езиковото обучение са ключови фактори за успешната интеграция 
на ранен етап. ЛПМЗ, които при получаване на статута вече познават езика, институциите, 
администрацията и социалните норми на приемащата страна, вече са започнали да се 
интегрират, което има дава по-добри възможности за работа, за участие в социалния и 
политическия живот, както и за по-кратък процес към дългосрочно пребиваване и 
гражданство. 

ES IT LV

SE: ограничени до някои органи и секторите 
на образованието и здравеопазването
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15. Изграждане на мостове

Интеграцията е двустранен процес, който изисква усилия от страна и на мигрантите, и на 
приемащото общество. Политиките за интеграция трябва да предвиждат роля и 
отговорности за местните граждани, да насърчават граждански инициативи и да способстват 
за гостоприемен социален климат без ксенофобия и дискриминация. Даването на 
възможност за участие на ЛПМЗ укрепва социалното сближаване и засилва тяхното активно 
гражданство. Ако тези лица могат да допринасят за разработването на политики за 
интеграцията им, за тях това означава не само овластяване, но и възможност да спомагат за 
подобряване на качеството и ефективността на мерките за интеграция. 

15.1. Резултати за 2019 г. по страни 

Оценени индикатори:

• Очаквания за взаимно приемане и съжителство от страна и на лицата, получили
международна закрила, и на приемащото общество
Повишаване на осведомеността относно специфичното положение на лицата, получили
международна закрила.

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

Оценени индикатори:

• Координация с регионалните и местните власти във връзка със социалното сближаване
• Насърчаване на доброволчески инициативи за допълване на публичните политики
• Подкрепа за включването в граждански дейности на лица, получили международна закрила
• Включване в процесите на консултации на национално ниво
• Включване в процесите на консултации на местно ниво

по-малко благоприятни по-благоприятни

IT
PL SE

ES

SL

RO
NL

LT
LV

FR

HU
GR
CZ
BG

по-малко благоприятни по-благоприятни

SE

SL

RO GRPL
ES

NL

LT
LV

FR

IT
HU

CZBG

•

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките
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15.2. Основни тенденции от 2017 до 2019 г.

Индикаторите, свързани с политиките, които изискват по-голяма активност от страна на 
приемащото общество и по-нататъшно осведомяване относно положението на ЛПМЗ, 
остават като цяло стабилни за периода от 2017 до 2019 г., като изключение са Франция 
(където е приета нова обща стратегия) и Латвия (която е провела кампания). Отрицателната 
тенденция, наблюдавана в Полша, обаче е свързана с приключването на последните 
дейности за информиране на обществото. Отчетливото положително развитие във Франция 
се отнася и до някои индикатори, свързани с изпълнението и сътрудничеството, като 
подкрепа за взаимодействието между приемащото общество и ЛПМЗ на регионално и 
местно равнище, както и включването на ЛПМЗ в граждански дейности.   

Обща промяна от 2017 до 2019 г.

Обща промяна от 2017 до 2019 г. по страни

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

0 20 40 60 80 100

2017 

2019

Стъпка: Изграждане на рамката на политиките

Стъпка: Изпълнение и сътрудничество

25,0

14,9
17,9

30,8

Среден брой точки за индикаторите, оценени за всяка стъпка: среден резултат за 13 
сравнени страни: Базов доклад по NIEM за 2017 г. и Оценка 1 за 2019 г.2019

Среден брой точки за всяка стъпка (като средна за индикаторите, оценени при всяка стъпка) 

0
+ 57,5

+ 12,5

-12,5
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Положителни развития

  Във Франция Националната стратегия за интеграция на бежанци 2018 г. поставя 
специален акцент върху укрепването на връзките между  бежанците и приемащото 
общество. Освен това тя си поставя за цел и повишаване на участието на младите 
ЛПМЗ в граждански дейности. Предвидени са и повече кампании за повишаване на 
осведомеността относно специфичното положение на ЛПМЗ, както и подкрепа за 
регионалните и местните власти за засилване на взаимодействието между 
новопристигналите лица и приемащото общество..

     В Латвия е проведена кампания „Откритостта е ценност“, насочена към повишаване 
на осведомеността относно положението на ЛПМЗ, от държавна фондация по линия 
на проект за насърчаване на многообразието с финансиране от Европейския социален 
фонд. 

Отрицателни развития

  В Полша вече няма кампании с публично финансиране за повишаване на 
осведомеността относно положението на ЛПМЗ. Забавяния и спиране на 
изплащането на НПО на средства от ФУМИ възпрепятстват възможността за 
провеждане на такива кампании, които винаги са разчитали на средства от ЕС и 
други международни източници. Освен това в законодателния процес са много 
ограничени обществените консултации с НПО, на които се дава много кратко 
време за коментари по предложенията за законодателни актове.  

BG

В България Националната стратегия за миграция, убежище и интеграция (2015–2020 г.) 
задължава приемащото общество да бъде толерантно и да приема ЛПМЗ, въпреки че няма 
кампании с публично финансиране за повишаване на осведомеността относно тяхното 
положение. Освен това няма и инициативи по нито един от другите индикатори, свързани с 
изпълнението и сътрудничеството, което води до много неблагоприятна ситуация като цяло.

15.3. Добри практики при интеграцията на бежанците

Какво изискват правото на ЕС и международното право

Според първия Общ основен принцип за политиката по интеграция на имигрантите в 
ЕС интеграцията е динамичен, двустранен процес на взаимно приспособяване на 
всички и имигранти и жителите на държавите членки. Освен това в седмия Общ 
основен принцип се подчертава, че честото взаимодействие между имигрантите и 
гражданите на държавите членки е от съществено значение за интеграцията.  

� 

� 

Ново в сравнението по NIEM: България

� 
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Споделените форуми, междукултурният диалог, информираността относно имигрантите и 
техните култури и подобряването на условията на живот в градската среда засилват 
взаимодействието между имигрантите и гражданите на държавите членки. Деветият 
Основен общ принцип посочва също така, че участието на имигрантите в демократичните 
процеси и във   формулирането на политики и мерки за интеграция, особено на местно ниво, 
спомага за тяхната интеграция. Изпълнителният комитет на ВКБООН също посочва през 2005 
г., че интеграцията на бежанците е динамичен и многостранен двупосочен процес, който 
изисква усилия от всички заинтересовани страни, в това число и необходимостта бежанците 
да бъдат подготвени да се приспособят към приемащото общество, без да трябва да 
загърбват културната си идентичност, както и съответно готовност от страна на приемащите 
общности и публичните институции за посрещнат бежанците и да отговорят на 
потребностите на една многообразна общност.  

На практика тези критерии изискват страните да…

По стъпка: Изграждане на рамката на политиките

… приемат стратегия за интеграцията на ЛПМЗ,

при коят о се очаква или се задължава 
приемащот о общест во да участ ва акт ивно и да 
съдейст ва за приспособяванет о на бежанцит е

FR SE

… провеждат редовно кампании с публично

финансиране за осведомяване на приемащото 
общество относно положението на ЛПМЗ и 
преодоляване на предразсъдъци и нагласи. 

ES

По стъпка: Изпълнение и сътрудничество

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

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

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

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

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

Състояние към 31 март 2019 г.; показаните страни отговарят на най-високия стандарт при индикатора 

FR     NL     SE 

FR     NL     SE 
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Подробно: добри практики 

Инициатива за спонсорство на общността  

В Испания пилотен проект за спонсорство на общността в Баската област си поставя за цел 
разработването на модел за приемането и интеграцията на бежанци с пряка отговорност от 
страна на обществото. Той ще се провежда чрез инициативи на публичната администрация и 
частни субекти, сред които граждани, компании, НПО и др. Тази инициатива, подкрепена от 
правителството на Баската област, е част от международна мрежа, наречена Глобална 
инициатива за спонсорство за бежанци, чиято цел е да се предоставят насоки и подкрепа за 
осъществяването на този модел на приемане и в други страни. Крайната цел на проекта е да 
се извлекат поуки и заключения, които могат да се използват в по-широк проект за 
спонсорство на общността като инициатива, която може да се възпроизведе и в други 
области на Испания. 

ES

Изграждане на мостове като основен стълб на 
националната стратегия за интеграция на бежанците FR

Във Франция в резултат от националната стратегия, приета през 2018 г., са настъпили редица 
подобрения. От приемащото общество се очаква да участва активно и да спомага за 
приспособяването на ЛПМЗ посредством финансиране по микро проекти, обучение с 
доброволци и граждански услуги. През октомври 2018 г. са въведени две мерки от 
Междуведомствената делегация за приемане и интеграция на бежанци (DiAir): Volont’R, 
гражданска услуга със и за бежанци,  и Mento’R, наставническа програма за бежанци. През 
март 2019 г. е публикувана покана за проектни предложения, озаглавена “cohabitations 
solidaires” (солидарно съжителство), насочена към осигуряването на подслон за бежанци, 
като за целта френски граждани настаняват в домовете си бежанци за период от 3 до 12 
месеца.  С друга покана – Fai’R, публикувана през февруари 2019 г., се цели по-нататъшното 
развитие на инициативи, укрепващи връзките между бежанците и местните младежи чрез 
спортни и културни дейности, както и обмен на езикови знания. Сред кампаниите за 
повишаване на осведомеността има видео конкурс, който да покаже различните 
преживявания на бежанците, заселили се във Франция; конкурс за комуникация „Нашите 
клишета/Без клишета – бежанците, възможност за Франция“, както и изложба с участието на 
бежанци.фотографи.и.журналисти................ .......................................................................................
Поети са също така нови ангажименти и отговорности на регионално и местно ниво. 
Префектите трябва да упражняват надзор за публикуването на регионални и местни покани 
за проектни предложения на Министерството на вътрешните работи и тяхното изпълнение, 
като целта отново е насърчаването на взаимодействието на ЛПМЗ с приемащото общество. 
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Кампания за насърчаване на интеграцията 

В Литва кампанията „Без повече тухли в стената“ в рамките на проекта „Моментни снимки от 
границата“ има за цел да повишава осведомеността относно миграцията и проблемите пред 
мигрантите и бежанците в Литва и Европа като цяло, както и да отстоява идеята за 
интеграцията като двустранен процес. Освен събития за изграждане на солидарност, 
насочени към национални заинтересовани страни, в проекта са включени и поредица записи 
(напр. интервю с бежанско семейство, дискусия с мигранти и жители на Вилнюс). Като 
разпространява послания и видео материали чрез социалните медии, обществения 
транспорт, картички и плакати, кампаниите се борят срещу погрешните представи на 
обществото за миграцията.

LT

От януари 2019 г. префектите имат и задължението да назначат референти за своята област и 
да създадат ръководни комитети за разработването на пътни карти за интеграцията на 
ЛПМЗ. През юни 2019 г. са подписани „териториални договори“ с големите градове за 
инициативи, които да спомагат за интеграцията и да засилват взаимодействието между 
бежанците и приемащото общество. На тези градове ще се предоставя финансиране от 200 
000 до 300 000 евро (вече участват Дижон, Брест, Нант, Нанси, Страсбург, Клермон-nvolved).

111



ВКБООН  (2001).  Закрила  на  семейството:  Предизвикателства  при  изпълнението  на 

политиката във връзка с презаселването.   

ВКБООН  (2002).  Презаселването  на  бежанци:  Международен  наръчник  с  насоки  за 

приемането и интеграцията. Женева: ВКБООН 

ВКБООН (2006). ВКБООН Основен глосар с термини. Женева: ВКБООН 

ВКБООН  (2007). Бележка относно интеграцията на бежанци в Европейския съюз. Брюксел: 

Бюро на ВКБООН за Европа  

ВКБООН  (2008).  ВКБООН,  Бележка  относно  тестовете  с  ДНК  за  установяване  на  семейна 

връзка при бежанците  

ВКБООН (2009). Бележка относно интеграцията на бежанци в Централна Европа. Будапеща: 

Регионално представителство на ВКБООН за Централна Европа 

ВКБООН  (2011a).  Подобряване  на  достъпа  до  образование  за  деца  и  младежи,  търсещи 

закрила,  в  Централна  Европа.  Будапеща:  Регионално  представителство  на  ВКБООН  за 

Централна Европа 

ВКБООН  (2011b).  Закрилата  на  бежанците  и  смесената  миграция:  Планът  с  10  точки  в 

действие. Женева: ВКБООН 

ВКБООН  (2011c).  Подобряване  на  достъпа  до  образование  за  деца  и  младежи,  търсещи 

закрила,  и  бежанци  в  Централна  Европа.  Будапеща:  Регионално  представителство  на 

ВКБООН за Централна Европа 

ВКБООН  (2012). Събиране на семействата на бежанци. Отговорът на ВКБООН на Зелената 

книга на Европейската комисия относно правото на събиране на семейството на граждани 

на трети страни, живеещи на територията на Европейския съюз (Директива 2003/86/EО) 

ВКБООН  (2013).  Ново  начало.  Интеграцията  на  бежанците  в  Европа.  Брюксел:  Бюро  на 

ВКБООН за Европа 

Справочна литература

Европейска комисия (2005). Комюнике относно Общия дневен ред за интеграция: рамка за 

интеграцията на гражданите на трети страни в ЕС. Брюксел: Европейска комисия 

Европейска комисия (2011a). Зелена книга относно правото на събиране на семейството на 

граждани на трети страни, живеещи на територията на ЕС (Директива 2003/86/EО) 

Европейска комисия (2011b). Индикатори за интеграцията на имигранти. Пилотно проучване. 

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз 

112



Европейска комисия (2011c). Европейски дневен ред за интеграцията на граждани на трети 

страни.  Комюнике  на  Комисията  до  Европейския  парламент,  Съвета,  Европейския 

икономически  и  социален  комитет  и  Комитета  на  регионите,  COM(2011)  455  финален, 

Брюксел, 20.7.2011 г. 

Европейска комисия (2014). Финално комюнике на Комисията до Европейския парламент и 

Съвета  относно  насоки  за  прилагането  на  Директива  2003/86/EО  относно  правото  на 

събиране на семейството, COM(2014) 210 Брюксел, 3.4.2014 г. 

Европейска комисия (2015). Европейски дневен ред за миграцията. Комюнике на Комисията 

до  Европейския  парламент,  Съвета,  Европейския  икономически  и  социален  комитет  и 

Комитета на регионите, COM(2015) 240 финален, Брюксел, 13.5.2015 г. 

Европейска комисия (2016a). План за действие за интеграцията на граждани на трети страни. 

Комюнике на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите, COM(2016) 377 финален, Брюксел, 7.6.2016 г. 

Европейска комисия (2016b). Трудова заетост и социално развитие в Европа в Europe Annual 

Review 2016 Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз 

Европейска  комисия  и  ОИСР  (2015).  Заселване:  OECD  Индикатори  за  интеграцията  на 

имигранти, 2015 г. Париж: OECD Publishing 

Европейска комисия и ОИСР (2018). Заселване през 2018 г. Индикатори за интеграцията на 

имигранти. Париж: OECD Publishing 

Европейска  миграционна  мрежа  (2015).  Интеграцията  на  лица,  получили  международна 

закрила/хуманитарна  закрила  на  пазара  на  труда:  политики  и  добри  практики.  Обобщен 

доклад за Фокус проучването на EMN за 2015 г. 

Европейски парламент  (2018). Интеграцията на бежанци  в Австрия, Германия и Швеция: 

Сравнителен анализ. Генерална дирекция за вътрешни политики, Проучване за Комитета по 

трудова заетост и социални въпроси   

Европейски съюз (2012). Харта на основните права на Европейския съюз, 26 October 2012, 

2012/C 326/02 

Евростат (2018). Статистика за интеграцията на мигранти – индикатори за регионален пазар 

на труда. Статистиката обяснена  

Изпълнителен комитет на ВКБООН (2005). Заключение относно местната интеграция 

Общо събрание на ООН (1948). Всеобща декларация за правата на човека, 10 декември 1948 

г., 217 A (III) 

113



Общо  събрание  на  ООН  (1966).  Международен  пакт  за  социалните,  икономическите  и 

културните права, Обединени нации, серия „Договори“, том 993 

Общо  събрание  на  ООН  (1989).  Конвенция  за  правата  на  детето,  20  ноември  1989  г., 

Обединени нации, серия „Договори“, том 1577, p. 3 

Съвет на Европа (1950). Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи, 

изменена с Протоколи № 11 и 14, 4 ноември 1950 г., ETS 5 

Съвет на Европа (1996). Европейска социална харта (преработен текст), ETS 163 

Съвет на Европа (1997). Измерване и индикатори за интеграция. Страсбург: Съвет на Европа 

Съвет на Европа (1997). Европейска конвенция за гражданството, 6 ноември 1997 г., ETS 166 

Общо събрание на ООН (1951). Конвенция за статута на бежанците, 28 юли 1951 г., Обединени 

нации, серия „Договори“, том 189, с. 137 

Съвет на Европейския съюз (2003). Директива 2003/86/EО на Съвета от 22 септември 2003 г. 

относно правото на събиране на семейството. Официален вестник на Европейския съюз 251 

Съвет  на  Европейския  съюз  (2010).  Среща  в  Сарагоса,  Заключения  на  Съвета  и 

представителите  на  правителствата  на  държавите  членки  относно  интеграцията  като 

двигател на развитието и социалното сближаване  

Съвет на Европейския съюз (2011). Директива 2011/95/EС на Европейския парламент и 

Съвета от 13 декември 2011  г. относно  стандарти  за определянето на  граждани на  трети 

държави  или  лица  без  гражданство  като  лица,  на  които  е  предоставена  международна 

закрила,  за  единния  статут на бежанците или на лицата, които отговарят на  условията  за 

субсидиарна  закрила,  както  и  за  съдържанието  на  предоставената  закрила  (преработен 

текст), 20 дек. 2011 г., OJ L 337; декември 2011 г. 

Съвет  на  Европейския  съюз  (2013).  Директива  2013/33/EС  на  Европейския  парламент  и 

Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за 

международна закрила (преработен текст), 29 юни 2013 г., OJ L. 180/96 ‐105/32; 29.6.2013, 

2013/33/EU 

Съвет на Европейския съюз, Съвет по правосъдие и вътрешни въпроси (2004). 2618‐та Среща 

на  Съвета,  Анекс: Общи основни  принципи  за  политиката по  интеграция на  имигрантите, 

14615/04 (Presse 321), Брюксел, 19 ноември 

Atkinson,  T.,  Cantillon,  B., Marlier,  E.  &  Nolan,  B.  (2002).  Social  Indicators.  The  EU  and  Social 

Inclusion. Oxford: Oxford University Press 

114



Burkin, K., Huddleston, T. &  Chindea, A.  (2014). Refugee  integration and  the use of  indicators: 

Evidence from Central Europe, UNHCR Regional Representation for Central Europe 

Baio, G., Blangiardo,  G., & Blangi, M.  (2011). Centre  Sampling  Technique  in  Foreign Migration 

Surveys: A Methodological Note. Journal of Official Statistics, 27(3), 451‐465 

Castles, S.,  Korac, M., Vasta, E., & Vertovec, S.  (2002).  Integration: Mapping  the Field.  London: 

Home Office 

Crisp,  J.  (2004, April). The  local  integration and  local  settlement of  refugees:  a conceptual and 

historical analysis. New Issues in Refugee Research (102) 

Fearon,  J. D.  (2004). Why  some  civil wars  last  so much  longer  than  others?  Journal  of  Peace 

Research 41(3): 275‐301 

Gag, M., McGill, P., Norström, E., Omodeo, M., Pretty, S., Schröder, M., Seukwa, L.H., Zaccai, C. 

(2012). Integration of Refugees into the European education and labour market. Requirements for 

a target group‐oriented approach. Recommendations on the European level 

Garcés‐Mascareñas, B., Penninx,  R.  (eds)  (2016).  Integration Processes  and  Policies  in Europe. 

IMISCOE Research Series. Springer, Cham 

Huddleston, T.  (2009). How  to Evaluate  the Promotion of  Integration and Measure  its Effects? 

Experiences in the EU. Migration Policy Group. Brussels: Migration Policy Group 

Huddleston,  T.  (2010).  EU  Support  for  Integration:  what  about  beneficiaries  of  international 

protection?  A  User’s Guide  to  EU  standards,  Funds  and  Cooperation.  Migration  Policy  Group. 

Budapest: UNHCR Regional Representation for Central Europe 

Huddleston,  T.  (2011).  Family  Reunion:  confronting  stereotypes,  understanding  family  life. 

Brussels: Migration Policy Group 

Huddleston, T., Bilgili, O.,  Joki, A. & Vankova, Z.  (2015). MIPEX Migrant  Integration Policy  Index 

2015, Barcelona/Brussels 

Huddleston, T., Niessen, J., & Dag Tjaden, J. (2013). Using EU Indicators of Immigrant Integration, 

European Commission 

Martín, I., Arcarons, A., Aumüller, J., Bevelander, P.,  Emilsson, H.,  Kalantaryan, S., Maciver, A., 

Mara  I., Scalettaris, G., Venturini, A., Vidovic H., Van Der Welle,  I., Windisch, M., Wolffberg, R., 

Zorlu, A. (2016). From refugees to workers: Mapping labour market integration support measures 

for asylum‐seekers and refugees in EU member states. Volume I: Comparative Analysis and Policy 

Findings. Volume II: Literature review and country case studies, Bertelsmann  Foundation 

115



OECD  (2018).  Working  Together  for  Local  Integration  of  Migrants  and  Refugees,  Paris:  OECD 

Publishing 

OECD (2019). Ready to Help? Improving Resilience of Integration Systems for Refugees and other 

Vulnerable Migrants, Paris: OECD Publishing 

Smyth,  G.,  Stewart,  E.,  &  Da  Lomba,  S.  (2010).  Introduction:  Critical  Reflections  on  Refugee 

Integration: Lessons from International Perspectives. Journal of Refugee Studies, 23(4), 411‐414 

Strang,  A.  &  Ager,  A.,  (2010).  Refugee  Integration:  Emerging  Trends  and  Remaining  Agendas. 

Journal of Refugee Studies, 23 (4), 589–607 

116



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




