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Интеграция на служители от трети страни

Наръчник за фирми


Какво е необходимо да знаете преди да наемете служител от трета страна

Въпрос

N°

Fact sheet

1

Ангажирани с интеграцията организации

2

Процес на интеграция

3

Интеграция на пазара на труда и способност за
наемане

5

Източници на информация

Какъв е статутът на мигрантите?

6

Видове статут – определения и характеристики

Всички видове разрешения за пребиваване ли
позволяват достъп до пазара на труда ?

7

Административни процедури за
компаниите/работодателите

Какъв е пътят за интеграция?

2

Процес на интеграция

Каква е процедурата за наемане на хора от
трети страни за компаниите?

7

Административни процедури за
компаниите/работодателите

Къде има информация как се наемат хора от
трети страни?

7

Административни процедури за
компаниите/работодателите

Има ли специални програми за подкрепа при
наемане в различни икономически сектори?

4

Програми за интеграция

Как се включват хората от трети страни на
пазара на труда?

3

Интеграция на пазара на труда и способност за
наемане

Как са организирани приема и интеграцията в
България?

© ERIAS – 2019

www.erias.org
This guide is for information purposes only and does not pretend to be fully comprehensive. Any
information in this guide may be modified without notice.
The information in this guide is not contractually binding on CCI Bretagne, its partners and ERIAS.
The European Commission cannot be held responsible for any use that may be made of the
information contained herein.

EUROPEAN REFUGEES
INTEGRATION ACTION SCHEME



ИНТЕГРИРАНЕ НА МИГРАНТ В КОМПАНИЯТА
Въпрос

Информация

N°

Какви са ползите за компанията?

8

Ползи за компанията

Как се създава благоприятна работна среда?

9

Подготовка – списък за проверка

Как компанията да бъде толерантна към
културните различия?

10

Приемане на културните различия

Как да посрещнете служителя първия ден?

12

Първи ден на работа – списък за проверка

Имате ли ясна представа за всички важни
за компанията аспекти, които трябва да се
представят на новия служител още първия
ден?

11

Разработване на наръчник за служителя

9

Подготовка – списък за проверка

10

Приемане на културните различия

13

Подкрепа и оценка на новия служител

13

Подкрепа и оценка на новия служител

14

Оценка на уменията

Списък на съкращенията /организации и
програми/ свързани с интеграцията на
граждани от трети страни в България

15

Списък на съкращенията

Източници на допълнителна информация
за интеграцията на граждани от трети
страни в България – неизчерпателен

5

Източници на информация

Как да се обърне достатъчно внимание на
интеграцията на новия служител в
компанията?
Как да оценя уменията на новия служител?
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Услуги за мигранти от различни организации
Успешната интеграция на мигрантите е ключ към бъдещото благополучие, просперитет и
сближаване на европейските общества. Въпреки че основната отговорност за интеграцията
носят страните членки, ЕС подкрепя националните и местните органи, като координира
политиката, подпомага обмена на знания и предоставя финансови ресурси.
Интеграцията се дефинира като двустранен процес на взаимна адаптация между мигрантите и
приемащата общност, в който мигрантите биват включени в социалния, икономически, културен
и политически живот на приемащото общество. Като такъв процес, интеграцията включва група
от взаимно свързани отговорности за мигрантите и приемащото общество, и в светлината на
тази разширена дефиниция, прави връзка и с други линии на взаимодействие като социалното
включване и социалната свързаност. Интеграцията обхваща въпроси от множество сектори и
области, които имат отношение с регулацията на икономическата, социална, културна, правна
и обществена сфери и засягат всички аспекти от живота на мигрантите и техните общности.
Интеграцията е ключов въпрос за всички заинтересовани страни, не само като начин за
предоставяне на икономически и културни придобивки, но също така и като постигане на
стабилност и сигурност на обществото в неговата цялост.
Едно от основните предизвикателства в създаването на ефективна интеграционна политика е
да се осигури, че тя кореспондира ефективно с други големи сектори, подлежащи на собствена
регулация като защита на правата на мигрантите и равни възможности, трудова заетост и
условия на пазара на труда, регионално развитие, национална сигурност, социално включване,
достъп до обществена здравна система, образование, натурализация и придобиване на
гражданство. МОМ работи в сътрудничество с правителствата, неправителствените
организации и представители на частния сектор с дейности и интереси в тази област в страните
на произход и приемащите държави, за да постави въпросите, които са предизвикателство за
успешния интеграционен процес, да спомогне в процеса на изработване на съвместни
стратегически програми и регулации и да идентифицира конкретни подкрепящи мерки.
Приемането на мигранти в България се подпомага от партньорството между институции –
държавни органи и публични институции, общините, структури на гражданското общество,
неправителствени организации, международни организации, академичната общност и бизнеса.


Кои организации / институции са ангажирани с приемането на ГТС в България?

Държавни органи и публични институции
Президент на Република България
Съгласно Конституцията на Република България на Президента са вменени правомощия,
имащи отношение към миграционната политика на България, а именно предоставяне на
убежище и помощ за българите в чужбина. В своята дейност президентът се подпомага от
вицепрезидент, който може да изпълнява конституционни правомощия по изрично възлагане от
страна на президента с указ, включително правомощия, които имат отношение към закрилата и
интеграцията на бежанците: предоставяне на убежище и даване и възстановяване на
българско гражданство.
Вицепрезидентът може да предоставя убежище. При условията и реда на Закона за убежището
и бежанците се предоставя особена закрила на чужденци, които се намират на територията на
Република България и са преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на
международно признати права и свободи. Дейността на Вицепрезидента се подпомага от
специализирана комисия със съвещателни функции. Вицепрезидентът дава и възстановява
българско гражданство и освобождава и лишава от него. Процедурите, условията и редът, при
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които се осъществява това правомощие, са подробно уредени в Закона за българското
гражданство.
Дейността на Вицепрезидента се подпомага от специализирана комисия със съвещателни
функции.
www.president.bg
Министерство на вътрешните работи
Министерството на вътрешните работи участва във формиране на миграционната политика на
Република България и на ЕС и взаимодейсва с другите компетентни министерства и ведомства.
www.mvr.bg
Дирекция „Международни проекти“
Дирекция „Международни проекти“ (ДМП) е структура на МВР за управление на програми и
проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и
договори. ДМП подпомага министъра на вътрешните работи при координация на дейностите,
свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани напълно или
частично със средства от европейските фондове, които включват дейности за закрила и
интеграция на търсещи и получили международна закрила в България. Дирекция
„Международни проекти“ е управляващ орган на Фонд Убежище, миграция и интеграция (ФУМИ).
www.mvr.bg/dmp
Дирекция „Миграция“
Дирекция „Миграция“ е специализирана структура за координация на миграционните процеси и
регулиране и контрол на миграцията на гражданите на трети държави, пребиваващи в
Република България, за административно обслужване на гражданите на ЕС и Европейското
икономическо пространство (ЕИП) и за съпровождане на чужденци, подлежащи на експулсиране
или на принудително отвеждане до границата на Република България. Към областните 9
дирекции на Министерството на вътрешните работи са създадени звена „Миграция“.
www.mvr.bg/migration
Министерство на външните работи
Министерството на външните работи участва във формирането на визовата и миграционна
политика на Република България и на ЕС. Министерството на външните работи поддържа
Националната визова информационна система и локални системи в задграничните
представителства, в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС, както и основен и
резервен визови центрове.
www.mfa.bg
Дирекция „Консулски отношения”
Дирекция „Консулски отношения” и задграничните представителства на Република България в
чужбина са отговорни за издаване, отказ, анулиране и отмяна на визи във взаимодействие с
другите министерства и ведомства и органи на държави-членки на ЕС.
Визи за дългосрочно пребиваване, тип D, с цел събиране на семейства на лицата с предоставен
статут на бежанец или убежище в Република България се издават въз основа на писмено
решение от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
consular@mfa.bg
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) отговаря за формулирането и
прилагането на политиката по прием на граждани на трети държави на пазара на труда, за
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сключването на двустранни договори за заетост и договори за социална сигурност с трети
държави, за подпомагане на българските граждани в други държави-членки и на граждани на
други държави-членки на ЕС в България да упражняват правата си като граждани на ЕС по
отношение на заетост и социална сигурност, за координацията на интеграционната политика за
граждани на трети държави в Република България.
Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане при
условията за българските граждани осигурява достъп до:
1. социални услуги;
2. социални помощи;
3. програми и мерки за закрила на децата.
www.mlsp.government.bg
Агенцията за социално подпомагане
Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция към министъра на труда и
социалната политика, отговорна за реализиране на политиката за социално подпомагане и
закрила на чужденци – основно в процеса на тяхната интеграция в българското общество. Тези
дейности се осъществяват от Агенцията за социално подпомагане основно чрез нейните
териториални поделения.
Достъпът до социално подпомагане и социални услуги включва:
1. предоставяне на месечни социални помощи по Закона за социално подпомагане;
2. предоставяне на еднократни социални помощи за задоволяване на инцидентно
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни
потребности;
3. предоставяне на еднократна целева социална помощ за издаване на лична
карта;
4. ползване на социална услуга „Център за временно настаняване“ в рамките на 3
месеца за календарна година;
5. предоставяне на целева помощ за отопление;
6. предоставяне на социални услуги;
7. осигуряване заплащането на оказаната болнична медицинска помощ за
диагностика и лечение в лечебните заведения на лицата, които нямат доход
и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в
здравноосигурителния процес;
8. включване в програми и мерки за закрила на децата.
www.asp.government.bg
Агенцията по заетостта
Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната
политика, отговорна за реализиране на политиката за защита пазара на труда и регулиране на
приема на граждани на трети държави за осъществяване на заетост на територията на
страната. Агенцията по заетостта, чрез териториалните си поделения, регистрира и граждани
на трети държави с приравнени на българските граждани права за заетост и получаване на
съответните законово установени услуги, предлагани от Агенцията по заетостта, включително
получилите международна закрила лица или търсещите закрила при необосновано
продължителен период на неприключване на процедурата.
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Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта осигурява:
1. регистрация като търсещи работа лица в дирекции „Бюро по труда“;
2. посредничество по информиране и наемане на работа;
3. включване в програми и мерки за обучение и заетост.
www.az.government.bg
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната
политика има основни отговорности по контрола на законността на полагания труд на което и да
е работно място в страната, включително от чужденци. Има конкретни отговорности и
правомощия във връзка с установяването на нерегламентирана заетост на чужденци, особено
при незаконно пребиваване на територията на страната.
www.gli.government.bg
Министерство на правосъдието
Съвет по гражданството включва представители на всички компетентни министерства и
ведомства и дава мнение по молбите и предложенията, свързани с българското гражданство.
Министърът на правосъдието изготвя проекти на предложения до Президента на Република
България за издаване на укази или откази във връзка с българското гражданство. Дирекция
„Българско гражданство” е компетентна за приемане и извършване на проверки на молбите и
предложенията за придобиване, възстановяване, отказ и отнемане на българско гражданство,
организира съгласувателната процедура на междуведомствено ниво и изпълнява функциите на
секретариат на Съвета по гражданството.
Дирекция „Българско гражданство” е компетентна за приемане и извършване на проверки на
молбите и предложенията за придобиване, възстановяване, отказ и отнемане на българско
гражданство, организира съгласувателната процедура на междуведомствено ниво и изпълнява
функциите на секретариат на Съвета по гражданството.
www.justice.government.bg
Министерство на младежта и спорта
Министерството на младежта и спорта насърчава и подпомага:
1. спортните организации за включване на чужденците с предоставено убежище
или международна закрила в двигателна активност и практикуване на спорт с
цел поддържане и усъвършенстване на двигателните им възможности,
здравословен начин на живот и интеграция в българското общество;
2. младежките неправителствени организации и организациите, които работят със и
за младите хора за реализиране на дейности, насочени към младежи – чужденци
с предоставено убежище или международна закрила на възраст от 15 до 29
години.
http://mpes.government.bg
Държавна агенция за бежанците (ДАБ) при Министерския съвет
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет провежда държавната политика в
областта на международната закрила и е компетентният орган за разглеждането на молба за
международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета
държава или от лице без гражданство. Към ДАБ има изградени териториални поделения, в
които се настаняват лицата, търсещи закрила и се провежда производство за разглеждане на
молбите за международна закрила, при взаимодействие с други компетентни институции.
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Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет участва в провеждане на
държавната политика на интеграция на лицата с предоставен статут на бежанец или
хуманитарен статут.
Държавната агенция за бежанците:
1. съставя Интеграционен профил на чужденеца по време на процедурата за
предоставяне на убежище и на международна закрила;
2. по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна
закрила предоставя информация за възможността за сключване на
споразумение за интеграция;
3. провежда за общините, подали заявления за сключване на Споразумение за
интеграция, информационни кампании сред настанените в нейните териториални
поделения чужденци, на които е предоставено убежище или международна
закрила;
4. по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна
закрила предоставя информационни материали, в които на разбираем за
чужденеца език са обяснени произтичащите от сключването на споразумението
за интеграция права и задължения;
5. предоставя на кметовете на общините, включени в регистъра по чл. 13, ал. 4,
информация за чужденците, подали заявление за сключване на споразумение за
интеграция;
6. оказва съдействие за транспортирането на чужденеца и на членовете на
неговото семейство до съответната община.
www.aref.government.bg
Държавна агенция за закрила на детето при Министерския съвет
Държавната агенция за закрила на детето има отношение при интеграцията на деца търсещи
или получили международна закрила, особено непридружени малолетни и непълнолетни лица и
отчита спецификите на тази група при изпълнението на своите компетенции. Държавната
агенция за закрила на детето участва и координира разработването на държавната политика за
закрила на детето.
Държавната агенция за закрила на детето:
1. предоставя методическа подкрепа на органите за закрила на детето, както и
наблюдава и контролира спазването на правата на децата – чужденци с
предоставено убежище или международна закрила, на територията на страната;
2. координира работата по разработването на механизъм за взаимодействие между
отговорните институции в работата им по случаи на непридружени малолетни и
непълнолетни чужденци, получили международна закрила.
www.sacp.government.bg
Министерството на образованието и науката
Министерство на образованието и науката координира политиката за образователна интеграция
на децата и учениците от бежанската общност. Подпомага с мерки достъпа до качествено
образование на възрастни.
Министерството на образованието и науката определя условията и реда за приемане и
обучение на чужденци, които търсят или на които е предоставено убежище или международна
закрила за:
1. обучение по български език на малолетни и непълнолетни лица;
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2. посещаване на подготвителни групи за задължително предучилищно
образование;
3. посещаване на училище от малолетните и непълнолетните членове на
семейството на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила.
www.mon.bg
Министерството на здравеопазването
Министерство на здравеопазването координира политиките в здравния сектор, изпълнява
целеви мерки за подобряване на достъпа до здравеопазване.
Достъпът до здравеопазване включва осигуряване на здравни услуги на чужденци с
предоставено убежище или международна закрила.
Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции осигурява на
чужденеца, сключил споразумение за интеграция:
1. предоставянето на информация относно реда за провеждане на задължителните
имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република
България и съставянето на план за приоритетно провеждане на съответните за
възрастта задължителни имунизации и реимунизации при липса на данни за
проведени такива;
2. провеждането на задължителните имунизации и реимунизации по т. 1 до
осъществяването на избор на личен лекар;
3. предоставянето на информация относно реда за извършване на профилактични
прегледи и изследвания и съставянето на план за тяхното извършване;
4. предоставянето на информация относно правото му на достъп до здравни
дейности по национални и регионални здравни програми;
5. предоставянето на информация относно здравните изисквания за прием в детско
и учебно заведение;
6. извършването на противоепидемични мерки при необходимост.
https://www.mh.government.bg
Комисия за защита от дискриминация
Комисията е независим специализиран държавен орган, осъществяващ контрол по прилагането
и спазването на Закона за защита от дискриминация и други закони, уреждащи равенство в
третирането. Тя осъществява своята дейност съгласно Закон за защита от дискриминация и
Правилник за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация.
www.kzd-nondiscrimination.com/
Национален статистически институт
Институтът е централно звено за събиране и анализ на статистическа информация и точка за
контакт при предоставяне на статистически данни в областта на миграцията на ЕВРОСТАТ.
Официалната статистическа информация – продукт на Националния статистически институт, е
предназначена за анализи и научни изследвания, за планиране, прогнозиране и вземане на
управленски решения на микро и макроравнище. Анализите на Националния статистически
институт са основен инструмент при управлението на миграционните процеси.
http://www.nsi.bg/
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Институции с частична компетентност
Към институциите с частична компетентност в областта на миграцията, убежището и
интеграцията могат да бъдат включени също Министерството на икономиката, Министерството
на туризма, Министерството на културата, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Общини и райони на общини
Общините са основната административно-териториална единица в административнотериториално деление на България, в които се осъществява местното самоуправление.
Общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.
Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и
избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които
законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:
•

общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци
и такси, общинската администрация;

•

устройството и развитието на територията на общината и на населените места в
нея;

•

образованието;

•

здравеопазването;

•

културата;

•

благоустрояването и комуналните дейности;

•

социалните услуги;

•

опазването на околната среда и рационалното използване на природните
ресурси;

•

поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

•

развитието на спорта, отдиха и туризма.

Mестните власти носят отговорности за инициирането и изпълнението на хоризонталните
политики и мерки за социално включване и реализация на настанените на тяхна територия
лица, получили международна закрила.
При желание и интерес, кметовете на общини сключват споразумение за интеграция с
получилия международна закрила. Общините заявяват готовност за приемане на определен
брой лица с предоставена международна закрила като се вземат предвид състоянието на
пазара на труда, наличната квалификация, демографски тенденции, перспективи за развитие на
общината, наличие на общности от чужденци, с цел избягване на сегрегация и концентрация,
които пораждат рискове за социално-икономическата стабилност и сигурността.
За сключване на споразумение за интеграция кметът на общината подава заявление пред
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Кметът предоставя на Държавна
агенция „Национална сигурност“ информация за броя на сключените споразумения за
интеграция, както и всички налични данни за чужденците, с които са сключени споразуменията.
Кметът на общината, подал заявление за сключване на споразумение за интеграция, или
определено от него длъжностно лице:
1. организира приемането и оказва съдействие относно жилищното настаняване на
чужденеца и членовете на неговото семейство;
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2. вписва чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на
населението;
3. съдейства на чужденеца за подаване на заявление за издаване на български
лични документи;
4. оказва съдействие при регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
5. насочва към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
6. организира разработването на индивидуален интеграционен план за дете – член
на семейството на чужденеца, съвместно с дирекция „Социално подпомагане“ и
законния представител на детето;
7. съдейства за осигуряване на достъп до други административни услуги;
8. при вписване на чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на
населението при необходимост ги насочва към Регионалното управление на
образованието;
9. осигурява и контролира обхвата на подлежащите на задължително
предучилищно и училищно образование деца и ученици, в това число
малолетните и непълнолетните чужденци с предоставено убежище или
международна закрила;
10. информира за възможностите за избор на личен лекар на територията на
общината;
11. уведомява Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет за сключените споразумения за интеграция,
за предсрочно прекратените споразумения и за основанията за прекратяването
им;
12. уведомява съответните регионална здравна инспекция и здравноосигурителна
каса за сключените споразумения за интеграция;
13. предоставя възможност за практикуване на спорт и за спортна изява;
14. контролира изпълнението на споразумението за интеграция.
Регистър на общините и районите – Единен портал за електронни административни услуги.
Национални неправителствени организации в сферата на местното самоуправление са:
•

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

•

Национална асоциация на секретарите на общините в Република България
(НАСО РБ)

•

Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република
България

Структури на гражданско общество
Български съвет за бежанци и мигранти
Дейности по застъпничество на общинско ниво за промотиране на интеграцията на лицата с
предоставена международна закрила в общините:
•
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общините и други заинтересовани участници в интеграцията на бежанците в
България. Платформата ще се поддържа на български и английски език.
•

БСБМ организира Национален форум за застъпничество по интеграцията на
бежанците и за обмен на добри практики и представяне на разработени
информационни/интелектуални ресурси.

•

БСБМ разработва и публикува Тримесечен електронен информационен бюлетин,
за да споделя с общините важна и полезна информация относно интеграцията
на бежанците.

•

БСБМ организира събитие за застъпничество интеграция на бежанците за
общините и местните власти и ще сподели добри практики за интеграция на
бежанците на общинско равнище от страните от ЕС.

•

БСБМ публикува четири броя на електронния бюлетин „Бежанците: днес и утре“.
БСБМ ще разпространява бюлетина сред членовете на академичната общност,
университетите и други заинтересовани страни.

•

БСБМ проучи добри практики за интеграция на бежанци ,които са приложими в
България, ще подготви сборник и ще го публикува като електронна книга „Добри
практики за интеграция на бежанците в страни от ЕС“. Книгата ще бъде
разпространена сред общините и другите заинтересовани страни.

•

БСБМ поддържа и актуализира картографската информационна система за
интеграция на бежанците, включително съответни програми, проекти и дейности,
насочени или свързани с интеграцията на бежанци като поддомейн mapping.refugee-integration.bg

•

БCБM поддържа и актуализира базата данни на заинтересованите страни
(национални, регионални, общински органи и структури на гражданското
общество),за да осигури инструмент за по-лесен достъп до/между съответните
участници в областта на интеграцията на бежанците като поддомейн database.refugee-integration.bg

•

БСБМ продължава да поддържа електронен портал за членовете на работната
група по интеграция, като под-домейн workinggroup.refugee-integration.bg и като
съпредседател на Работна група по интеграция, за да подготвя и публикува
протоколи от заседанията на комисията.

•

БСБМ продължава да поддържа Академичния портал за принудително
разселване и бежанци, целящ да разшири знанията и потенциала за
сътрудничество на академичната общност по теми, свързани със защитата и
интеграцията на бежанците, като под-домейн academia.refugee-integration.bg

•

БСБМ поддържа Дигитална студентска лаборатория разработки, свързани с
интеграцията на бежанци, на студенти по време на участието им в практикуми,
стажове и в свързани проекти http://academia.bcrm-bg.org/DigitalStudentLab

•

БСБМ организира събитие за развитие на капацитета за интеграция на
бежанците на структури на гражданското общество и за изграждане на коалиции
на местно ниво от съответните общини.

•

БСБМ поддържа и актуализира уебсайт refugee.bg за лицата с предоставен
статут на бежанец или хуманитарен статут като лесен за ползване
информационен ресурс, достъпен на 7 езика.

Повече информация: www.bcrm-bg.org
Офис 118, етаж 1
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Бул. Джеймс Баучер 76, София 1407
Тел.: 02 427 17 43
Български Червен Кръст
Дейности за подпомагане социалната и икономическа интеграция на лица, получили бежански
или хуманитарен статут:
•
Провеждане на Информационни сесии
•
Съдействие за регистриране в бюро по труда
•
Съдействие за намиране на работа
•
Съдействие за регистриране при личен лекар, намиране на жилище, записване на деца в
български училища и детски градини, подаване на заявления за здравно осигуряване
и документи за самоличност
•
Съдействие с превод, придружаване до болници за медицински прегледи/операции,
закупуване и предоставяне
на лекарства, покриване на разходи за медицински интервенции и здравни осигуровки,
предоставяне на еднократна финансова помощ
•
Консултиране за доброволно връщане в страната на произход (в сътрудничество с
Международната организация
по миграция)
•
Съдействие за издирване на близки и роднини/възстановяване на семейни връзки
(дирекция „Международно сътрудничество“ към БЧК)
•
Курсове по български и английски език
•
Възможност за включване в професионално обучение
•
Организиране на трудови борси с участието на потенциални работодатели
•
Социални консултации и насочване към други НПО и държавни институции
•
Предоставяне на хуманитарна помощ
•
Превод и легализация на документи
•
Допълнително обучение за деца бежанци, записани в български училища
•
Организиране на арт занимания
•
Посещения на исторически и културни забележителности в страната
•
Превенция на туберкулоза
Видео: Как бежански семейства започват нов живот в България (ARCI – Дейности на
Червения кръст за интеграция на преразпределени и преселени лица)
За повече информация на страницата на Бежанско-мигрантска служба на БЧК
Информационен център за бежанци
бул „Евлоги Георгиев“ 165
София
02/ 955 0192
Български хелзинкски комитет

© ERIAS – 2019
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За повече информация:
Програма за правна защита на бежанци и мигранти
ул. „Узунджовска“ №1
София
02 981 3318
02 980 0057
Съвет на жените бежанки в България
Консултиране и социална подкрепа:
•

Осъществяване на контакт с бежанци и търсещи закрила, които не са успели да
реализират връзка с институции на територията на Република България, с цел
съдействие и последваща подкрепа;

•

Реализиране на контакт с бежанци и търсещи закрила насочени от други
институции и организации;

•

Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите с цел планиране на
дейности, които да очертаят зоните на подкрепа;

•

Посещение на адрес с цел оценка на условията на живот и планиране на
дейности за подобряването им ако се налага;

•

Помощ в осигуряването на здравословните потребности чрез медицински
прегледи;

•

Индивидуални и групови консултации по въпроси свързани с разяснение на
правата и задълженията на пребиваващите на територията на Република
България предвидени от държавното законодателство;

•

Консултиране в процеса на създаване на адресна регистрация, получаване на
лични документи и здравноосигурителен статус;

•

Подкрепа в комуникацията с институции и НПО – придружаване, превод,
попълване и подаване на документи;

•

Насочване към специализирани организации за оказване на помощ на бежанци;

•

Индивидуални и групови консултации по въпроси свързани с трудова заетост,
образование, жилищно настаняване, достъп до здравни услуги и повишаване на
здравната култура;

•

Индивидуални и групови консултации с родители в посока осигуряване на
базовите потребности на детето, разпознаване на нуждите на детето, права на
детето, справяне в конфликтни ситуации, превенция на насилието;

•

Консултации за бременни, достъп до медицински услуги по време на
бременността, развиване на родителските умения, достъп до социална подкрепа
предвидена в Закона за закрила на детето в България, подкрепа в осигуряване
на базовите потребности на новороденото дете;

Групови дейности:
Арт терапевтични ателиета, групи за усвояване на нови умения. Заниманията създават
предпоставка за активно общуване между участниците, което води до обмен на идеи в
условията на междукултурна комуникация и повишаване нивото на усвояване на български език.
За повече информация: www.crw-bg.org
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София 1000
ул. „Екзарх Йосиф“ 95
+359 8 78 136 231
Каритас София
За хора, търсещи международна закрила или получили бежански или хуманитарен статут, в гр.
София работи Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София”,
предоставящ:
•

Консултиране и съдействие за посрещане на индивидуални нужди и/или на
семейството (екип „Водене на случаи“)

•

Превод и придружаване до обществени институции

•

Помощ за достъп до медицински услуги (регистриране при общопрактикуващ
лекар и получаване на здравно осигуряване)

•

Кариерен център и Трудова борса „Каритас“: проверка на уменията;
посредничество при наемане на работа помощ за изготвяне на CV и документи
за кандидатстване; обучение по финансово управление.

•

Услуги за хора със специални нужди. Специализирани грижи и услуги са на
разположение на деца и възрастни с увреждания, включително физиотерапия;
кинезитерапия; арт терапия; психологическо консултиране; подкрепа за
семействата; обучение за родители и обгрижващи лица. Тези услуги се
предоставят в Център за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“
към Каритас София. Ще бъде направена оценка, за да се определи кои услуги
могат да отговарят на заявените нужди.

•

Краткосрочна подкрепа, в някои случаи жилищно настаняване за хора в
преходен период (прилагат се строги критерии и услугата зависи от
възможностите на програмата).

•

Краткосрочно настаняване в хостел за няколко дни. Тази помощ е само за
спешни случаи на хора в преходен период (прилагат се строги критерии).

•

Уроци по български език

•

Менторска програма с български граждани. Програмата свързва индивиди или
семейства с български ментори. Целта е ориентация за живота в София и
българската култура; практикуване на български език; получаване на помощ по
практически въпроси; участие в социални събития и създаване на приятелства.

•

Дейности с деца. Развлекателни и образователни дейности за деца: уроци по
български език за деца; помощ за регистриране на децата в училище; помощ за
деца, които посещават училище; събития и екскурзии.

•

Дейности за жени: изкуства и занаяти (производство на бижута, плетене,
рисуване и др.); уроци по български език за майки с малки деца (на възраст 2-6
години); събития и екскурзии.

•

Психологическо консултиране

•

Насочване към други услуги

Говорими езици: английски, руски, фарси, кюрдски, пащу, арабски
Работно време: пон.-петък 9:30-17:30
© ERIAS – 2019

www.erias.org
This guide is for information purposes only and does not pretend to be fully comprehensive. Any
information in this guide may be modified without notice.
The information in this guide is not contractually binding on CCI Bretagne, its partners and ERIAS.
The European Commission cannot be held responsible for any use that may be made of the
information contained herein.

14

1.

Участници в процеса на
интеграция

EUROPEAN REFUGEES
INTEGRATION ACTION SCHEME

Адрес: 1202 София, ул. Струма 1
Имейл: st.anna@caritas-sofia.org
Тел: +359 2 869 6335
Интернет страница: www.caritas-sofia.org
Център Надя
•

Социална медиация за уязвими групи и деца в риск;

•

Дистрибуция на хуманитарна помощ;

•

Осигуряване на лекарства;

•

Обучения на доброволци.

Повече информация на: www.centrenadja.org
Ул. „Георги Бенковски“, 12 А, вх.А
София 1000
02 981 93 00
МултиКулти Колектив
МултиКулти Колектив е старши национален партньор по европейски проект Национален
механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) – мониторинг на интеграцията, изследване и
съпоставка с интеграцията в други 15 европейски държави. По проект НИЕМ се разработват
всеобхватни, надеждни и устойчиви методи за събиране на данни за интеграцията на
получилите международна закрила. Той ще предостави доказателства, които могат да
подкрепят създаването на политики за интеграция, увеличаващи потенциала на
новопристигналите, получили международна закрила. Повече от 150 НИЕМ индикатора
изграждат и разширяват настоящите стандарти за интеграция в ЕС и обхващат различни
области и типове експертиза, различни заинтересовани страни и различни видове
доказателства.
•

Овластяване на родители мигранти
Проектът има за цел да преодолява бариерите пред по-голямото овластяване на
родителите в образователния процес, особено сред родителите мигранти, чрез
създаването на мрежи за овластяване на родителите мигранти.

•

Програма за деца
Децата и младежите на възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се запознаят
в сигурна неформална среда, да подобрят своите знания и умения, докато се
забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта е
преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на
интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно
в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия

•

Обиколка на София за бежанци

За повече информация: www.multikulti.bg
Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес” – България
Проект „Бежанци”
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Проектът за бежанците е съвместна инициатива между Си Ви Ес – България и Каритас –
София. Проектът предлага образователна помощ и широк спектър от активности за деца и
възрастни бежанци, съвместно с Държавната агенция за бежанците в София.
Дейности по проекта са: английски класове, български класове, музикални класове, готварство,
спортни и други събития.
За повече информация: www.cvs-bg.org
www.refugeeproject.eu
Център за правна помощ – Глас в България
•

Правни консултации;

•

Сътрудничество за социална и професионална интеграция.

За повече информация: www.centerforlegalaid.com
ФАР – Фондация за достъп до права
•

Правна помощ за уязвими групи за достъп до права;

•

Застъпничество и медийни кампании за повишаване на институционалната и
обществената осведоменост;

•

Независими професионални изследвания за достъпа до права в България.

За повече информация: http://www.farbg.eu
Асоциация за развитие на София
Проект ИНТЕГРА
NTEGRA цели да подобри процеса на интеграция на граждани на трети страни в България,
Италия, Словакия, Хърватия и Чехия чрез споделяне на знание и опит между градовете.
Проектът ще насърчи по-дълбоко взаимно разбирателство между мигрантските общности и
приемащото общество на фона на нарастващ политически дискурс, който обрисува мигрантите
и бежанците като основна заплаха за сигурността в Европа. Партньорите по проекта ще
разработят конкретни действия за преодоляване на местните проблеми пред интеграцията:
създаване на местни и международни мрежи, градски одити, дневен ред за градска интеграция
със сценарии за бъдещето, разработени чрез градски лаборатории за интеграция.
Асоциация за развитие на София е водещ партньор и през 2018 и 2019 ръководи консорциума
от ETP – Словакия, RISSC – Италия, ICP – Чехия, Център за мир – Хърватия и РискМонитор –
България.
Материали от проекта:
ГРАДСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ОДИТ ЗА СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ Интеграция на граждани на трети
страни чрез градски партньорства ИНТЕГРА
Пазарът на труда и мигрантите | Нагласи към мигрантите | Мигрантите и
образованието | Безопасността в София и мигрантите
Международен сайт на проекта: www.integra-eu.net
За повече информация: www.sofia-da.eu
Център за иследване на декокрацията
Проект RACCOMBAT
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Проектът RACCOMBAT, дава отговор отговар на необходимостта да се търсят инструменти и
механизми за предотвратяване и борба с расизма и ксенофобията срещу граждании на трети
страни по време на цялостната им интеграция в обществото. Важна част от този процес е
социалната ориентация, която трябва да гарантира, че участниците се развиват добре в
приемащите общества в своя полза и позла на обществото.
Насоки за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото
обучение и социалната ориентация на чужденци
Харта на многообразието
Хартата за многообразие е документ, доброволно подписан от компания или публична
институция, с цел поемане на отговорност за предприемането на стъпки за прилагане на
политики за многообразие и равенство във възможностите, независимо от пола, сексуалната
ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата
или етническата принадлежност на всеки един индивид.
Повече информация: www.diverse-bg.eu
Обучителен модул за културна и гражданска ориентация на лица, получили
международна закрила (наличен онлайн)
Тази публикация цели да подпомогне работата на обучители в осъществяването на културна и
гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила в
България. Тя предоставя систематизирана информация по основни теми на културната и
гражданска ориентация, както и набор от методи и техники на обучение.Предложена е цялостна
обучителна програма, която да улесни адаптацията и интеграцията на бежанци, на основата на
комплексно запознаване с приемното общество и активно взаимодействие с живата гражданска,
социална и културна среда в страната.
Повече информация на официалния сайт на ЦИД
Европейски център за наука, образование и иновации
Проект „Бежанците са родители“
Проектът е фокусиран върху родителите бежанци, тъй като чрез тяхното обучение и развитие
ще бъдат създадени условия за развитието на млади хора, които ще са от полза както за тях,
така и за цялото общество. Изготвен е и доклад за потребностите на бежанските родители,
който е послужил за развитие на обучителен модул.
Повече информация: www.refugeeparentseducation.com
Асоциация на преподавателите по български език като чужд
Асоциацията осъществява дейност за подпомагане обучението по български език като чужд и за
утвърждаване на неговата роля за изграждане на основни ценности, свързани с достиженията
на българската и на световната култура и духовното обогатяване на съвременното общество.
Асоциацията на преподавателите по български език като чужд може да предостави методическа
подкрепа, участие в семинари или обучение по български език за бежанци и мигранти.
Повече информация: www.bglanguageteachers.org
Сдружение Фуутура
Проект „STEADY“
В рамките на проекта ще бъдат осигурени спортни дейности за бежанци, търсещи закрила и
мигранти, според тяхното състояние и увреждания. Освен спорт, ще се предлага и екипировка.
Капацитетът на тази дейност е за 3-4 души.
За повече информация: www.steady-project.eu and www.footura.com
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Заедно в час
Проект „Разбираш ли училището“
Проект за разработка на учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално
училище за деца с майчин език, различен от българския
– Разработка на специализирана езикова диагностика за деца с майчин език, различен от
българския в начална училищна възраст
– Изработката на материали за съответните възрастови групи и нива на владеене на езика,
започвайки с 2. клас.
– Разработване на материали за 3. и 4. клас по аналогия на тези за 2. клас.
Повече информация на сайта на Заедно в час
Сдружение ДИА-СПОРТ
“Младежи с мигрантски произход в спорта“
YIBinS /2019-2020/ има за цел да използва спорта като основен агент за катапултиране във
взаимосвързващи структури и / или заинтересовани страни в общността или мрежата, за да
работи междусекторно, за да улесни оптимално социалното включване, равните възможности и
интеграцията на младежта с мигрантски произход в обществото.
YIBinS е създаден от необходимостта да подпомогне и засили интеграцията и социалното
включване на младежта с имигрантски произход (YIB), което се превърна в спешен, но спорен
въпрос в Европейския съюз. Младите хора с имиграционен произход са значително по-склонни
да станат NEET (не в образованието, заетостта или обучението), отколкото техните местни
колеги – може би до 70 процента по-вероятно, според последните оценки на Европейския
център за наблюдение на промените (ЕЦМП).
Освен това резултатите от изследванията показват, че има реална необходимост от
сътрудничество между заинтересованите страни в процеса на съвместно обслужване за
ангажираност и социално включване на YIB. Заинтересованите страни на ниско ниво са
общинските спортни служби, местните спортни организации, ръководени от доброволчески
съвети и образователни организации.
Повече информация: www.dia-sport.org
Международни организации
Върховен комисариат за бежанците към ООН
Ролята на ВКБООН в България е да подпомага, да консултира и да се застъпва в партньорство
с правителствата и НПО, за осигуряване на:
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•

Ефективен достъп на търсещите убежище до територията на ЕС и процедури по
предоставяне на убежище;

•

Непрекъснато наблюдение и подобряване условията на живот за търсещите
убежище в приемателни центрове и други места за бежанци, както и гаранции по
отношение на тяхната възраст, пол и специални нужди;

•

Справедливи и ефективни процедури за бежански статут в съответствие с
международните правни стандарти;

•

Намиране на трайни решения чрез ефективни политики за интеграция и
презаселване, както и насърчаване на по положителен социален климат и
отношение към бежанците и отхвърляне на ксенофобски и расистки настроения.

www.erias.org
This guide is for information purposes only and does not pretend to be fully comprehensive. Any
information in this guide may be modified without notice.
The information in this guide is not contractually binding on CCI Bretagne, its partners and ERIAS.
The European Commission cannot be held responsible for any use that may be made of the
information contained herein.

18

1.

Участници в процеса на
интеграция

EUROPEAN REFUGEES
INTEGRATION ACTION SCHEME

Насърчаване на интеграцията
За ВКБООН местната интеграция е динамичен и многостранен двупосочен процес, който води
до пълноценно и равнопоставено участие в приемното общество. Конвенцията за бежанците от
1951г. предоставя различни социално-икономически и законови права, които са необходими за
успешна интеграция. Те включват, наред с друго, свобода на движение, достъп до образование
и пазара на труда, достъп до социална помощ, възможност за придобиване на имущество и в
дългосрочен план – възможност за придобиване на гражданство.
ВКБООН обръща засилено внимание на проблемите с интеграцията в региона.
Процесът на интеграция включва множество участници – от министерства и общини през НПО,
работодатели, професионални съюзи, училища, здравни заведения, до банковата система и
частните хазяи, наред с много други.
ВКБООН осъществява своята програма в България директно и на проектен принцип като
финансира дейности чрез НПО – Български Червен кръст, Български Хелзинкски комитет,
Съвет на жените бежанки, Български съвет за бежанци и мигранти, Фондация „Център Надя“.
площад Позитано 2,
София
+ 359 2 980 2453
bulso@unhcr.org
www.unhcr.bg
УНИЦЕФ
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете
посредством всяка своя дейност. Организацията работи в 190 страни и територии, за да
превърне този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света,
полагайки особени усилия да достигне до най-уязвимите и социално изключени деца. УНИЦЕФ
е водеща организация, работеща в полза на децата в областта на детското здравеопазване и
пълноценното хранене, осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета,
както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. Инициативите на организацията
имат за цел да се осигури по-голям достъп до образование; увеличи психо-социалната помощ;
засили закрилата на децата; насърчи социалното сближаване и изграждането на мир.
Децата бежанци, както и непридружените непълнолетни имигранти са сред тези, които будят
най-голяма тревога и имат сериозна нужда от помощ и закрила.
бул. „княз Александър Дондуков“ 87,
София
+359 2 969 6208
www.unicef.bg
Международна организация по миграция
Основана през 1951 г., МОМ е водещата междуправителствена организация в сферата на
миграцията, тясно работеща с правителствени, междуправителствени и неправителствени
партньорино посветена на насърчаването на хуманна и системна миграция в полза на всички.
България е основен член на МОМ от 1994 година. МОМ – България се стреми да подпомогне
изграждането на стабилни структури за управление на миграцията, отговарящи на
увеличаващите се външни миграционни потоци, да стимулира редовната и да предотвратява
нередовната миграция, да разнообразява предлаганите услуги за мигранти, да информира
обществеността по всички въпроси и аспекти на миграцията. Предвид обществената и социална
значимост на трафика на хора, МОМ – България продължава да следва своята дългосрочна
© ERIAS – 2019
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стратегия, подпомагайки развитието на национални механизми за борба и противодействие на
трафика на хора и подкрепа на жертвите на трафик.
МОМ България изпълнява проекти с интеграционни мерки за лица с предоставена
международна закрила по фонд „Убежище, миграция и интеграция.
За повече информация: www.integration.iom.bg
ул. „Цар Асен I-ви“ 77,
София,
02 939 4774
www.iom.bg
Академична общност
Академичен портал „Принудителна миграция и бежанци“ >>>
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“
Магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“ на Софийски университет
„Св. Климент Охридски“ е първата по рода си програма в България. Магистърската програма е
създадена от Факултета по педагогика в сътрудничеството с ВКБООН. Основната цел на
програмата е да подготвя бъдещи кадри в подкрепа на бежанците в сфери като жилищно
настаняване, образование, социална и културна ориентация, психологическа помощ и др.
Програмата е разработена както за завършили Социални дейности, така и за други специалисти
в социалната сфера, които желаят да работят с бежанци и мигранти.
Програмата включва специфични предмети, например:
•

теория на социалната работа с бежанци и мигранти

•

умения за работа с различни категории бежанци и мигранти

•

методическа подготовка за осъществяването на дейности с търсещи закрила и
бежанци

•

знания и умения за постигане на оптимална социална интеграция на бежанци и
мигранти.

Повече информация на страницата на Софийски университет „Св.Климент Охридски“
Проект BRiDGE: „Bridge for Researchers in Danger Going to Europe“
Информация за проекта: Проектът e финансиран по програмата на Европейски съюз за научни
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, с период на изпълнение 01 април 2018 – 31 март
2020. BRiDGE се ръководи от Bielefeld University (Германия) и се изпълнява в партньорство с
организации от Гърция, Швейцария, Турция и България – част от мрежата на Европейската
комисия за кариерно развитие и мобилност на учените EURAXESS.
Обща цел на проекта: да подпомогне бакалаври, магистри, докторанти и утвърдени учени,
получили статут „бежанец“ на територията на Германия, Гърция, Турция, Швейцария и България
да намерят дългосрочна професионална реализация в образователни и научни институции,
както и в бизнес организации в Европа.
Основни дейности:
•

© ERIAS – 2019

разработване на пилотни курсове и провеждане на обучения за социална
интеграция и кариерно развитие на учени-бежанци;
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•

разработване на пилотни курсове и провеждане на обучения за ментори на
учени-бежанци;

•

предоставяне на услуги и подкрепа за индивидуалното кариерно развитие на
учените-бежанци;

•

разработване и публикуване на видео ръководство (Video Handbook) за
ментори на учени-бежанци.

Целта на курсовете и обученията е да спомогнат за:
•

придобиване на специфични знания, умения и компетенции за успешна
реализация на пазара на труда и за по-добра интеграция в обществения живот
на учените-бежанци, както и

•

изграждане на професионална взаимовръзка чрез която менторите (от научните
и бизнес организации) успешно да консултират, подпомагат и съдействат за
професионалното и личностно развитие на учените-бежанци.

В рамките на обученията ще бъдат обхванати темите:
•

за учени: Европейско научноизследователско пространство; Важни аспекти
при кандидатстване за работа в научна и в бизнес организация; Избор на найподходящата автобиография; Подготовка за интервю;
Инициативата Science4Refugees и мрежата EURAXESS; Обяви за работа,
стипендии и позиции за конкретен проект, публикувани на
портала EURAXESS; Преодоляване на културните различия и адаптация в
организационната и социална среда.

•

за ментори: Отговорности и предизвикателства; Ефективна комуникация,
мотивиране и създаване на положителен климат; Подходи, ориентирани
около обучаемия; Инструменти и техники за електронно обучение;
Инициативата Buddy System на мрежата EURAXESS.

Водеща роля в разработването на описаните по-горе курсове и обучения има Координационен
център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“ – партньор за България по проекта.
Повече информация за проекта и новини, можете да намерите на: http://www.unibielefeld.de/International/projects/bridge/bridge.html
Светлана Димитрова: тел.: +359 888 694 516; Еmail: svetlana@fmi.uni-sofia.bg
Марин Бързаков:

тел.: +359 888 804 329; Еmail: barzakov@fmi.uni-sofia.bg

Мария Дикова:

тел.: +359 898 488 175; Еmail: mdikova@fmi.uni-sofia.bg

EURAXESS
EURAXESS – Researchers in Motion е уникална общоевропейска инициатива, предоставяща
информация и съдействие на професионални изследователи. Мрежата е подкрепяна от
Европейския съюз и неговите държави-членки, като членовете на мрежата съдействат за
мобилността на изследователите и развитието на кариерата им, като същевременно засилва
научното сътрудничество между Европа и света.
EURAXESS е вашият вход също така към Science4Refugees – инициатива на Комисията, която
помага на бежанците да намерят подходящи работни места в съвременната предизвикателна
изследователска среда. Част от инициативата са изследователите на Science4Refugees Buddies,
които подпомагат бежанците-учени при намирането на европейски изследователи,
съответстващи на тяхната научна област, научни изследвания и интереси, за обсъждане на
проблеми и намиране на решения за тяхната научна кариера.
За повече информация: www.euraxess.ec.europa.eu
© ERIAS – 2019
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Департамент за езиково обучение при Институт за чуждестранни студенти (ДЕО-ИЧС)
Департамент за езиково обучение – ИЧС предлага курсове по български език за чужденци,
включително лица, получили международна закрила.
Включването в курс става след заплащането на съответната такса.
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Повече информация: www.deo.uni-sofia.bg
Нов български университет
ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ, МИГРАЦИОННИ И ЕТНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
•

Изследвания в сферата на миграционните, бежански и етнически проблеми, егражданствеността, границите, популизмите и екстремизмите.

•

Разработване на учебни програми в Нов български университет и изследвания в
областта на миграционните, бежанските и етническите проблеми;

•

Развитие и укрепване на принципите на толерантност и интеграция;

•

Популяризиране на правата на бежанците, имигрантите и малцинствата;

•

Повишаване на обществената осведоменост по въпросите на миграцията и
предоставянето на убежище;

•

Консултантски услуги за институции и организации.

Повече информация:
проф. д-р Анна Кръстева, ръководител – anna.krasteva@gmail.com
гл. ас. д-р Евелина Стайкова, координатор – e_staikova@nbu.bg
д-р Ваня Иванова, координатор – vanya_ei@yahoo.com
www.cermes.info
21, Montevideo, office 602
1618 Sofia
tel./fax (+359 2) 81 10 602
e-mail: cermes.sofia@gmail.com
ВУЗФ – Университет по финанси, бизнес и предприемачество
MAGNET Network
Мрежата MAGNET обединява европейски организации, активни в областта на подкрепата за
мигрантското предприемачество, както и заинтересовани публични и частни участници. Мрежата
MAGNET има за цел да подкрепи предприемачеството на мигранти на практическо, политическо
и научно ниво. MAGNET ще се стреми да насърчава създаването, по-нататъшното развитие и
широкото разпространение на съществуващите схеми за подпомагане на мигрантското
предприемачество.
Повече информация: www.migrantacceleration.eu
Университет за национално и световно стопанство
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МИГРАЦИЯТА И БЕЖАНЦИТЕ
„Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците“ е създаден през 2019г. в
УНСС. Акцент на Центъра е върху управлението на миграционните процеси.
Дългосрочната цел е да се създаде мрежа от обучени специалисти в приемащите страни и
страните на произход, които имат еднакъв подход към изучаване на проблема, изграден общ
© ERIAS – 2019
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начин на мислене, лични контакти и културна кохезия. Работим съвместно с Върховния
комисариат за бежанците на ООН в България, Международната организация по миграция,
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището.
Основните задачи на „Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците“ са:
1. да подпомага провеждането на научни изследвания и създаване на научни
разработки в областта на миграцията на хора;
2. да развива нови знания и умения, с което да се повиши потенциалът на
съвременното познание в областта на миграцията на хора;
3. да подпомага интегрирането на науката, обучението и практика у нас към
европейските и световните достижения в областта на миграцията на хора;
4. да създава динамични, проектно-базирани виртуални научно-изследователски
лаборатории за провеждане на научни изследвания, свързана с работата на
студентски колективи, на докторанти, така и на колективи с участието на млади
научни работници, в областта на миграцията на хора;
5. да подпомага решаването на проблеми на практиката и за повишаване на
квалификацията на практикуващи специалисти в тази област;
6. да съдейства за трансфера на знания и опит в областта на миграцията на хора
за Висши училища на национално и международно равнище, както и на
организации и институции;
7. да осъществява обучения в сферата на миграцията на хора.
За контакт:
Доц.д-р Надя Миронова – Директор на Центъра
Цветомира Пенкова – Координотар на Центъра
Адрес: 1700 София, Студентски град „Хр. Ботев“, УНСС, кабинет:1049
Телефон: (02) 8195 576
E-mail: unwe.rcmrr@gmail.com
Частен сектор
Българска търговско-промишелан палата
Проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the
Employment of Third Country Nationals)
Основната цел на проекта е да се развие капацитета на посреднически организации (търговскопромишлени палати, работодателски организации, агенции по заетостта) и центрове за
професионално образование и обучение, което впоследствие да доведе до увеличаване на
заетостта на новопристигнали мигранти на местния пазар на труда.
Сред основните дейности, които БТПП ще извърши в рамките на проекта, са разработване на
обучителни материали и провеждане на обучителни курсове, насочени към посреднически
организации и центрове за професионално образование и обучение. Обученията ще се
фокусират върху поредица от теми, свързани с интеграцията на бежанците на местния пазар на
труда. Обученията ще се провеждат както присъствено, така и посредством онлайн платформа,
която ще бъде специално разработена за целите на проекта.
След завършване на обученията, представителите на посредническите организации ще
организират дейности които ще целят увеличаване на свързаността между работодатели и
новопристигнали мигранти. Дейностите, насочени към работодателите, ще включват
информационни кампании, предоставяне на подкрепа и обучение при наемането на мигранти,
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като за целта ще бъде разработен специален уеб портал за работодатели. Проектът предвижда
да се предостави възможност на 150 мигранти да бъдат обучени за чираци в четирите страни,
участващи в проекта. Обученията на мигрантите ще бъдат съобразени с условията и нуждите на
местните пазари на труда.
Проект ERIAS
Проект ERIAS се явява отговорът на Европейски Палати да се интегрират граждани на трети
страни(TCN), включително бежанци, на пазара на труда. ERIAS предлага методология за
интегрирането на TCN на пазара на труда на базата на принципите за всеобхватност (от оценка
на уменията до заетост) и подход към множество заинтересовани страни. Партньори от
Испания, Италия, Гърция и България ще изпробват методът на ERIAS като вземайки под
внимание нуждите на предприятията предлагат начини за интеграция на TCN. Френският
партньор допринася при създаването на Контролен Списък за Интеграция на предприятията,
който ще помогне за преодоляване на потенциалните пречки пред интеграцията, като предлага
информация и насоки. Освен това проектът ще разгледа разработването на наръчник на
примери за положителна интеграция, като конкретна стъпка за промяна на нагласите при
решаване на въпроса за интеграцията.
14-те партньори по проекта ще достигнат до съответните си мрежи на европейско, национално и
регионално ниво до над 1500 заинтересовани страни, които ще бъдат информирани и/или
свързани с дейностите. Над 350 граждани на трети страни ще се възползват от 4 оценки на
уменията, 25 обучения, 3 дейности по консултиране и ориентиране, като ги позиционират на
пътя към заетостта. Относно предприятията, над 500 предприятия ще бъдат информирани и
поканени да допринесат за дейностите, чрез 8 семинара, 2 проучвания, около 40 срещи, 1 В2В
среща и все още неопределен брой индивидуални контакти.
Основните резултати ще бъдат нови партньорства на различни заинтересовани страни,
специализирани услуги за обучение на граждани на трети страни и практически инструменти за
предприятията, които ще помогнат на последния в безпроблемно интегриране на гражданите на
трети страни в работната сила. Очакваното въздействие ще бъде основно осъзнаване на
ползите от бързата интеграция на пазара на труда на гражданите на трети страни, промяна в
нагласите (от врагове към приятели) с бизнес организации и предприятия в цяла Европа.
Повече информация: www.bcci.bg
Catro България
Проект REST – Refugee Employment, Support and Training
Дейностите по проекта са консултантска помощ, семинари за придобиване на специфични
знания за успешна трудова заетост и интернет платформа свързваща бежанците (търсещи
работа, наето) и работодателите (ЧР, обучители, ръководители).
Повече информация на официална страница на проекта.
Проект COME IN – Competences in Enterprises on Integration
COME IN – Competences in Enterprises on Integration – е двугодишен проект съфинансиран от ЕС
по програмата Erasmus+. Той има за цел да допринесе за ефективната интеграция на
бежанците на европейския пазар на труда и да повиши компетенциите и желанието на
работодателите да наемат и интегрират бежанци.
Повече информация на официалната страница на проекта.
Повече информация за Катро България: www.catrobg.com
Human in the Loop
Human in the Loop е социално предприятие, което наема на работа и обучава бежанци за
предоставяне на аутсорсинг услуги. Това включва работа по категоризация и анотация на
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образи, анализ на данни и др., които се използват за целите на компютърното зрение и
изкуствения интелект.
За повече информация: www.humanintheloop.bg
Cnet Group
Проект Refutools
Проекта цели да допринесе за намаляване на съществуващите социални бариери за бежанци и
улесняване интеграцията им, както и подобряване достъпа до пазара на труда.
МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОЕКТА
За повече информация: www.whkt.de/refutools

➔ http://www.refugee-integration.bg/
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Интеграцията в една страна се осъществява най-добре чрез осигуряване на достъп до
пазара на труда.
За улесняване достъпа до пазара на труда лицата, получили статут на бежанец или
хуманитарен статут, имат право да се регистрират в териториалното поделение на Агенцията
по заетостта дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене, на основание чл. 18 (3) от Закон за
насърчаване на заетостта. Съгласно този член правата могат да упражняват:
•

лицата, на които е предоставено право на убежище;

•

лицата, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут.

Регистрацията в дирекции „Бюро по труда” се извършва лично въз основа на:
•

документ за самоличност (лична карта на бежанец, карта на чужденец с
хуманитарен статут или карта на чужденец, получил убежище);

•

документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес (в случаите,
когато регистрацията в Дирекции „Бюра по труда“ се извършва по адрес,
различен от вписания в документа за самоличност);

•

заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта.

Лицата, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, имат равен достъп и
ползват всички права по Закона за насърчаване на заетостта относно включване в дейности по
заетост и обучение, като при осъществяването на трудовото посредничество не се допуска
пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност,
произход, пол, раса и др.
След регистрация в дирекции „Бюро по труда”, лицата, търсещи работа, могат да ползват:
•

информация за обявени свободни работни места;

•

информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;

•

посредничество по информиране и наемане на работа;

•

психологическо подпомагане;

•

професионално ориентиране;

•

включване в обучение на възрастни;

•

мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и
мерки за заетост и обучение;

•

стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на
обучението (чл. 17 от Закона за насърчаване на заетостта).

Регистрацията в дирекция „Бюро по труда” е задължително условие за достъп до обезщетения
за безработица и социални помощи и услуги.
Услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта и териториалните поделения, са безплатни и
се предоставят на официалния за държавата език – български.
Валидиране на професионална квалификация
Реда и условията за валидиране на професионална квалификация на лицата, получили
бежански или хуманитарен статут, се извършват по реда и условията за българските
граждани, регламентирани в Наредба №2 oт 13 ноември 2014 г. за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности.
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Според наредбата валидирането е установяване на съответствието на професионални знания,
умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с
държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и
признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по
част от професия.
Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да улесни
достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на
труда.
Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПОО). Според чл. 5. (1) от Наредбата институциите, които имат право
да извършват валидиране, са: професионални училища; професионални гимназии; училища по
изкуствата; спортни училища; професионални колежи; центрове за професионално обучение.
Класификациите на професиите в професионални направления и по степен на професионална
квалификация са регламентирани в чл. 8 от ЗПОО. Степените на професионална квалификация,
придобивани по този закон, са първа, втора, трета и четвърта. В чл. 8 (3) са определени
изискванията за съответната степен на професионална квалификация. Входящото минимално
образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на съответните степени на
професионална квалификация или на квалификация по част от професия са определени в чл.8
(4). В чл.8 (6) се определя изходящото образователно равнище за придобиване на съответните
степени на професионална квалификация за ученици. Изходящото образователно равнище за
придобиване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от
професия за лица, навършили 16 години, които се обучават в курсове за придобиване на
професионална квалификация, е еднакво с входящото минимално образователно равнище за
съответната степен, съгласно чл.8 (7).
Признаване на професионална квалификация
Признаването на професионални квалификации представлява признаване на право за
упражняване на определена професия и е регулирано в Закона за признаване на
професионални квалификации. Законът се прилага за гражданите на държави членки на ЕС и на
трети държави, които са придобили професионални квалификации в други държави членки и в
трети държави и желаят да упражняват регулирана професия в Република България като
самостоятелно наети или като наети лица.
Признаването се изисква само за регулираните професии. В Република България те са
определени в Списъка на регулираните професии, който се приема с Решение на Министерския
съвет.
Законът не се прилага за тези, които са придобили професионални квалификации по регулирани
медицински професии в трети държави.
Повече информация в областта на признаването на професионални квалификации и
регулираните професии може да се получи от Националния център за информация и
документация.
Субсидирана заетост и професионално обучение
В съответствие със Закона за насърчаване на заетостта лицата с бежански или хуманитарен
статут имат равен достъп и възможност за участие във всички, подходящи за тях, програми и
насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани от Агенцията по заетостта.
Лицата, получили бежански или хуманитарен статут през настоящата година, могат да се
включат в Програма за заетост и обучение на бежанци, изпълнявана от Агенцията по заетостта.
Задължителните условия за участие в програмата е лицата да са получили статут на бежанец
или хуманитарен статут и да са регистрирани в бюрата по труда по постоянен адрес
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Информация за работодатели
Работодателите, заинтересовани да назначат бежанци следва да попълнят два документа в
Бюрата по труда по адрес на регистрация на фирмата:
•

Декларация за минимални и държавни помощи

•

Заявка за свободно работно място

За всяко безработно лице, наето на субсидирано работно място, на работодателя ще се
предоставят средства за трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата за
страната, както и дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете „Пенсии“, „ТЗПБ“ и
„ОЗМ“, ДЗПО и НЗОК и за фонд „Безработица“. Средствата се предоставят за срок до 12 месеца
Право на пенсия
Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на пенсия по реда и условията
за българските граждани при навършена определена възраст и осигурителен стаж.
Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на пенсии, несвързани с
трудова дейност, като социална пенсия за старост и социална пенсия за инвалидност.

➔ www.migrantlife.bg
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Канали за търсене на работа
Бюро по труда

Кратко описание

Агенция по заетостта
Адрес: София 1000, бул. Дондуков №3
Телефон: 980 87 19
Факс: 986 78 02
Е-mail: az@az.government.bg
Списък с Бюра по труда:
https://www.az.government.bg/bg/contacts/offices/
Изисква се регистрация като безработно лице в Бюрото по труда по
постоянен или настоящ адрес. Регистрацията се осъществява лично.
Препоръчително е да се носят всички налични образователни и
професионални сертификати, преведени на български език.
След регистрацията ще бъде изготвен индивидуален план за действие за
намиране на заетост и ще могат да се получават предложения за работа
Лицата имат право да бъдат включени в програми за безплатно
професионално обучение.

Интернет
платформи

Кратко описание

Частни агенции за
подбор на персонал

Кратко описание
Неправителствени
организации

www.jobs.bg
www.karieri.bg
www.rabota.bg
www.zaplata.bg
www.jobtiger.bg
www.alo.bg
www.bg.jooble.org
www.carriersinbulgaria.eu
www.glassdor.com
www.ngobg.info
Необходимо е регистрация, изготвяне на CV, избор на предпочитана
позиция и кандидатстване. Работодателите, които имат интерес към
кандидатурата, се свързват чрез контактите, посочени в автобиографията
на лицето.
Manpower (www.manpower.bg)
Easy Consult (www.easyconsultbg.com)
Hermes (www.hr-hermes.com)
Adecco Bulgaria (www.adeccobulgaria.com)
Horizons (www.horizons.bg)
Synectica (www.synecticaconsult.com/bg/)
При частните агенции за подбор на персонала се извършват платени
услуги за намирането на работа и селекция на работодатели
Каритас София
Център „Св. Анна“ за интеграция на бежанци и мигранти
Ул. „Струма“ 1
Тел.: +35928696335
https://www.caritas-sofia.org
Бежанско-мигрантска служба към БЧК
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https://www.redcross.bg/activities/activities8/rms1
Каритас София управлява специализиран Кариерен център за бежанци,
който предоставя помощ за подготовка на автобиография, съвети за
поведение по време на интервю за работа и конкретни предложения за
работни позиции.

Кратко описание

Българският Червен кръст също оказва съдействие с подготовка на
автобиография и връзка с подходящи работодатели

➔ Fact sheet 4 : Програми за интеграция
•

➔ www.aref.government.bg
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Програми за интеграция
Национална програма за интеграция на бежанците в Република България
Продължение на добрата практика, започнала с изграждането и утвърждаването на дейностите, осигурявани в
Интеграционния център на ДАБ при МС за подпомагане на търсещите международна закрила, е приемането и
изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците (НПИБ) в Република България,
действала в периода 2005 – 2013 година. Отговорната за изпълнението на тази програма институция е ДАБ
при МС. Програмата е изготвена след задълбочен анализ на нормативната уредба и практика и съдържа
основните принципи и средства за постигане интеграцията на бежанците в България.
Адаптационните и интеграционните дейности са насочени към създаване на условия за пълноценна
реализация на получилите закрила и предоставяне на възможност за разгръщане на личния им потенциал и
активното им участие в икономическия, социалния и културния живот на българското общество.
НПИБ е предвидена за приблизително 100 лица, получили международна закрила, годишно – 60 възрастни и
40 деца, и всяка година е централно финансирана от държавния бюджет. През този период средният брой на
лицата, получаващи статут на бежанец или хуманитарен статут, всяка година е около 250 души. През нито
една от годините броят на желаещите да участват не достига предвидените 100 лица. Повечето от получилите
закрила се устройват самостоятелно или напускат страната. Много от регистрираните в програмата я напускат
преждевременно, добили самочувствието сами да се грижат за собствените си интереси. НПИБ се изпълняват
само в столицата.
Планирано в програмата е включените в нея лица да получат възможност за пълноценна икономическа,
социална и културна адаптация и интеграция в българското общество.
По време на обучението си по програмата бежанците получават пакет от мерки, съобразени с действащото
законодателство за български граждани, включени в програмите за ограмотяване и квалификация на
Министерството на труда и социалната политика. Пакетът от мерки осигурява на бежанците минимална
социална защита за периода на тяхното обучение.
Основната цел на мерките е новопризнатите бежанци да се интегрират в България за период до една година,
като научат български език, усвоят професия, запознаят се с държавното устройството, институциите,
културата и бита ни, получат достъп до трудовия пазар и преминат към пълна самоиздръжка в страната.
Курсовете по български език и професионално обучение се организират от ДАБ в сътрудничество с
Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика. Активни
партньори в процеса на интеграция на бежанците са Българският Червен кръст, Върховният комисариат за
бежанците на ООН и неправителствени организации.
Програмата за интеграция се осигурява финансово чрез бюджета на ДАБ.
Тя включва:
•

пакет от мерки за интеграция на новопризнатите бежанци;

•

изработване на справочник с информация за правата и задълженията на бежанците в
България, правомощията и функционалната компетентност на държавните институции и
неправителствени организации, работещи с бежанци;

•

предоставяне на услуги за жилищно настаняване на бежанци – информация, помощ при
административни формалности, адресна регистрация, правна помощ и консултации;

•

включване на бежанците в програми за трудова заетост и занаятчийско обучение към бюрата
по труда и Националната занаятчийска камара, както и обучението им за разработване и
прилагане на проекти за малък бизнес;

•

нормативно регламентиране на достъпа на възрастни бежанци без образование до
държавната образователна система;
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•

включване на социални посредници в дейностите по социално подпомагане на бежанците;

•

включване на бежанците в национални програми за здравна профилактика и превенция на
заболяванията;

•

включване на бежанци със специални нужди в различни форми на психосоциална работа,
медицински грижи, социален патронаж и културни дейности и др.

Желаещите да се включват в НПИБ подават молба в определен срок след получаване на закрила –статут на
бежанец или хуманитарен статут. Социален работник от ДАБ провежда с тях интервю, въз основа на което
се изготвя индивидуален интеграционен план. Индивидуалният интеграционен план включва конкретни
мерки за интеграция на лицето и неговото семейство и срокове за изпълнението им. Молбите и плановете се
разглеждат от назначена от председателя на ДАБ Интеграционна комисия, в която освен служители на
агенцията са включени представители на НПО, ВКБООН, други институции, имащи отношение към
интеграцията на получилите закрила в Република България.
След положително решение на Интеграционната комисия за включване на дадено лице или семейство в
програмата между него и председателя на ДАБ се сключва Интеграционен договор, в който са посочени
правата и задълженията на двете страни.
Финансирани по НПИБ са следните дейности, включени в Интеграционния план:
•

Жилищно настаняване
Лицата, включени в НПИБ, сами намират подходящи жилища или ползват услугите на
посредници от НПО (БЧК), които съдействат за намиране на жилища. С посредничеството на
медиаторите се сключва договор с наемодателя, копие от който остава в личното дело на
бежанеца, и се определя размерът на наема, който се финансира по НПИБ. През последната
година на програмата наемът е съответно 170 лв. за само лице, 300 лв. за две съжителстващи
лица, 370 лв. за 3 лица и 450 лв. за 4 и повече съжителстващи лица.
Когато лицата разполагат със собствени средства, те могат да си наемат жилище с по-висок
наем, но разликата не се доплаща от бюджета на програмата.

•

Социално подпомагане
При влизане в програмата всяко домакинско получава еднократна целева помощ в размер до
сумата, определена за годината в Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане за покриване на основни нужди и осигуряване на вещи от първа необходимост.

•

Провеждане на обучение по български език
Курсът по български език се провежда в Интеграционния център на Държавната агенция за
бежанците от специалисти по преподаване на български език за чужденци. Тъй като няма
утвърдени от МОН учебници, се използват учебници, разработени от Каритас – България
специално за нуждите на търсещите и получили закрила за равнище А1 и А2 по Общата
европейската езикова рамка. Могат да бъдат намерени на адрес:
http://caritas.bg/bg/what-we-do/documents/documents/item/3834-dostap-manual
http://www.caritas.bg/Documents/Izdania/Dostap/A1-Bulgaria.pdf
http://www.caritas.bg/Documents/Izdania/Dostap/A2-Bulgaria.pdf
За всеки присъствен ден в курса по български език на участниците се изплаща дневна
стипендия, съобразена със сумите, предвидени в Плана за насърчаване на заетостта за
съответната година. Курсът е с продължителност 6 месеца. Участниците получават сертификат
за ниво на владеене на български език.

•

Здравно осигуряване
Лицата и семействата им се осигуряват здравно за целия срок на участието си в нея.

•

Професионална квалификация и преквалификацияВ Интеграционния център на ДАБ се
провеждат курсове по няколко професии, като на участниците се изплаща дневна стипендия,
съобразена със сумите, предвидени в Плана за насърчаване на заетостта за съответната

© ERIAS – 2019

www.erias.org
This guide is for information purposes only and does not pretend to be fully comprehensive. Any
information in this guide may be modified without notice.
The information in this guide is not contractually binding on CCI Bretagne, its partners and ERIAS.
The European Commission cannot be held responsible for any use that may be made of the
information contained herein.

32

4. Програми за интеграция

EUROPEAN REFUGEES
INTEGRATION ACTION SCHEME

година. След полагане на изпит участниците получават сертификат за владеене на част от
професия.За по-успешна трудова интеграция преминалите през курсове на обучение по
Програмата бежанци със съдействие на социални експерти от ДАБ или медиатори от
неправителствени организации се регистрират като активно търсещи работа в Дирекция Бюро
по труда. Основната цел при осигуряване на заетост на бежанците е те да получат достъп до
пазара на труда, както и да се задържат трайно на него. Най-висок процент на трудова заетост
на бежанците е регистриран в сферата на заведения за хранене, ремонт на автомобили,
строителство и комуналните услуги.
•

Грижа за децата
На лицата се оказва съдействие за записване на децата в детска градина и групите за
предучилищна подготовка, като от бюджета на програмата се заплащат таксите за детска
градина, както и сумите, предвидени за българските деца, за еднократна помощ при записване
в първи клас.Особено внимание се обръща на училищната интеграция на децата, чиито
родители са включени в НПИБ. Провеждат се срещи с учителите и родителите с цел превенция
за ранното отпадане на децата от училище и повишаване на условията за успешната им
адаптация.За адаптацията на децата се провеждат периодично консултации по правата на
децата бежанци, включително и непридружените малолетни и непълнолетни. Родителите
бежанци се запознават с българската култура и образование. Работи се по социалното им
включване в българската среда като се организират интеркултурни дейности с участието на
децата бежанци и техните родители съвместно с българските деца и техните семейства.
Особено внимание се отделя на проучвания и разработване на учебни програми и проекти,
свързани с образованието на децата бежанци в българските училища.Интеграционната
програма се наблюдава и контролира от Интеграционната комисия. Интеграционната
комисия предлага на председателя на ДАБ прекратяване на договорите с лицата, които не
спазват изискванията в договора за интеграция, и при нужда – промяна в условията.През 2014
г. Интеграционният център на ДАБ при МС е закрит с промяна в Устройствения правилник на
институцията.

Пилотна интеграционна програма (2016)
През месец април 2016 г. започва изпълнението на малка Пилотна интеграционна програма за 40 човека,
получили международна закрила в България, финансирана от ВКБООН и реализирана от Български Червен
кръст .
Основните дейности, заложени в проекта, са курсове по български език ниво А1 и А2 по Европейската езикова
рамка, професионално обучение, превод и легализация на документи, осигуряване на допълнителни уроци по
български език за деца, записани в училище, както и записване (заплащане) в детски градини/ясли или
заплащане на почасова забавачница за малки деца, докато родителите им са на курс по български език. На
участниците се предоставя карта за градски транспорт, учебни помагала, както и покриване на разноските за
здравни осигуровки.
Социален работник отговаря за организирането, прилагането и проследяването на интеграционните мерки,
подкрепя бенефициентите в тяхната социална и културна адаптация и подпомага в тяхното професионално
реализиране.
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Работа със социални медиатори
Добра практика в областта на интеграцията, утвърдена през годините, е работата със социални медиатори.
Социалните медиатори, подпомагащи търсещите и получилите закрила, са избирани от средата на
мигрантите, сред лица, получили закрила, членове на семейства от смесени бракове, чужденци с разрешено
пребиваване в страната, български граждани, владеещи най-често използваните езици от търсещите закрила
и запознати с културата на страните, от които идват най-големите групи, кандидатстващи за статут на бежанец
и хуманитарен статут.
Социалните медиатори играят изключително важна роля в културната ориентация и интеграцията на
новодошлите в страната. Те са незаменими съветници и консултанти в първите интеграционни стъпки на
търсещите и получили закрила.
Сфера на дейност на медиаторите:
•
•

•

•
•

запознаване на търсещите закрила с техните права и задължения;
подпомагане при ежедневните битови дейности – запознаване с вътрешния ред в местата за
настаняване, общуване в мултикултурна среда (в регистрационно-приемателния център и
извън него), спазване на личната хигиена, хигиената в местата за настаняване и хигиената на
обществени места, посещение в магазина, ползване на градския транспорт, банково
обслужване и др.;
съдействие при медицинското обслужване, свързано с придружаване и превод при посещение
в здравно заведение, контактуване с медицинския персонал, административни услуги за
установяване на хронични заболявания и инвалидност, грижа за бременните, младите майки и
децата, разяснителни кампании, свързани с превенцията на тежки заболявания и при
имунизациите на децата и др.;
посредничество при контактите с институции – издаване и легализиране на документи,
регистрация и др.
съдействие за записване на децата в детска градина и училище и опосредстване на контактите
на родителите с училищните власти и преподавателите.

Дейностите по социална медиация са финансирани по програми и проекти за определени периоди от време.
Това се отразява на устойчивостта на постигнатите резултати и невъзможността обучените експерти да бъдат
задържани за по-дълго време в сферата на предлаганата интеграционна мярка.
Програма за интеграция на бежанци на Български Червен кръст, финансирана от ВКБООН
Дейности за подпомагане социалната и икономическа интеграция на чужденци, на които с предоставен статут
на бежанец или хуманитарен статут включително:
•
•
•
•
•
•
•

Консултации по въпроси, касаещи живота и правата на бежанците в България;
Подпомагане на достъпа до медицинска помощ и услуги;
Съдействие за намиране на работа;
Социално и културно ориентиране;
Подпомагане на жилищното настаняване за период от три месеца;
Подпомагане образованието на децата, обучаващи се в български училища чрез допълнително
обучение по български език, предоставяне на учебници и учебни материали;
Подпомагане на бежанци със специални нужди – инвалиди, сами родители, възрастни,
разделени деца.
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Менторска програма на Каритас София
Менторската програма, реализирана от центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас
София“, спомага за насърчаване на общуването на лицата, получили международна закрила, с местното
население, което подпомага интеграцията им в българското общество. Програмата съществува от 2016 г.,
като проверена и работеща практика в помощ на хората, получили международна закрила, живеещи в София.
Попадайки в съвсем нова и непозната среда, далеч от дома си, лицата, получили международна закрила,
имат нужда от някой, който да им помогне да се ориентират в обстановката – приятел и партньор, с когото да
споделят въпросите, които ги вълнуват, да упражняват българския език и да прекарват време в компанията на
местен човек.
Когато се сформират двойките, се взимат предвид техните лични интереси и таланти. Обикновено
менторската двойка се вижда поне веднъж седмично и обменя умения и знания, изграждайки трайно
приятелство.
Менторите преминават през предварително обучение, в което научават повече за същността на менторството,
ефективната комуникация, целите на програмата, как се преподава български чрез разговор и включване в
подходящи културни събития.
Доброволците, които влизат в ролята на ментори, са мотивирани хора, водени от желание да правят добро.
Хората, желаещи да положат основите на своя нов живот в България, от своя страна – са мотивирани да
разберат повече за културата, бита и нравите на страната, в която искат да изградят своя нов дом.
Менторската програма на „Каритас“ помага на тези две групи от хора да осъществят мечтите си, изграждайки
мост към техните светове, надежди и желания и да покажат най-доброто от себе си, заличавайки
имагинерните прегради на предразсъдъците и страховете.
Център за интеграция на бежанци „Св. Анна“ на Каритас
За хора, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, в гр. София работи център за интеграция на
бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София”, предоставящ социални консултации, психологическа
подкрепа, курсове по български език, съдействие за адресна регистрация, за записване при личен лекар,
помощ при намиране на жилище и работа, арт занимания, менторска програма и други дейности,
подпомагащи процеса на интеграция в българското общество.
Центърът за интеграция в гр. София „Св. Анна“ оказва ежемесечна подкрепа на 65 хора, търсещи или
получили международна закрила.

➔ http://www.refugee-integration.bg/
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Европейски организации
Европейска комисия: Заетост, социални
въпроси и включване

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=470&langId=fr

Европейска комисия: Миграция и
вътрешни работи

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legalmigration/integration/integration-labour-market_en

Имиграционен портал на ЕС

https://ec.europa.eu/immigration/generalinformation/emn_fr

EMN – Европейска мигрантска мрежа

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/networks/european_migration_network_en

EU Skills Profile Tool for Third Country
Nationals

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/

ENIC-NARIC – Gateway for recognition of
academic

https://www.enic-naric.net/

Labour-Int

http://www.labour-int.eu/

Национални държавни организации и източници на информация
Държавна агенция за
бежанците при МС
Закон за чужденците в РБ

https://www.aref.government.bg/index.php/bg/node/29
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/law_on_foreigners_in_bulgaria_bg_1.pdf

Мулти Култи Колектив

www.multikulti.bg/

Български съвет за бежанци и
мигранти

www.bcrm-bg.org

Съвет на бежанките в България

www.crw-bg.org

Неправителствени организации
Amnesty International
Migrant Integration Lab

https://www.amnesty.org/en/i-welcome-community-2/what-youcan-do/things-businesses-can-do/
http://migrantintegrationlab.strikingly.com/#mentoring

UNHCR (Agence des Nations Unies pour
les réfugiés)

https://www.unhcr.org/livelihoods.html

Представителство на ВКБООН в
България

www.unhcr.org/bg/

Каритас София

https://www.caritas-sofia.org

Мулти Култи Колектив

www.multikulti.bg/

Български съвет за бежанци и мигранти

www.bcrm-bg.org

Съвет на бежанките в България

www.crw-bg.org
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Граждани от трети страни / работници извън ЕС

Гражданите на трети страни /включително търсещите убежище, бежанци или мигранти/ са
граждани извън ЕС и нямат право на свободно движение в Шенгенското пространство. Те
пребивават в страна членска на ЕС и имат достъп до пазара на труда, съгласно местното
законодателство.
Всяко лице, от която и да е държава, има право да потърси убежище (международна закрила) в
България, когато е преследван или когато съществува заплаха за живота или безопасността му.

Убежище
Правото на убежище в Република България е регламентирано с Конституцията на Република
България и Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Конституцията определя правомощията на
Президента да предоставя убежище. Съгласно чл. 27, ал. 2 от Конституцията „Република
България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в
защита на международно признати права и свободи.“

Международна закрила
Международна закрила се предоставя по силата на Конвенцията за статута на бежанците,
съставена в Женева на 28 юли 1951 г., и Протокола за статута на бежанците от 1967 г.,
ратифицирани със закон на международни актове по защита правата на човека и на ЗУБ.
Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут, които се предоставят
с решение на председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ).
Статут на бежанец
Този вид закрила се предоставя на чужденец, който поради основателни опасения от
преследване, основани на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност
към определена социална група, се намира извън държавата си по произход и поради тези
причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в
нея.
Хуманитарен статут
Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за
предоставяне на статут на бежанец и е принуден да напусне или да остане извън държавата си
по произход, тъй като в тази държава е изложен на реална опасност от тежки посегателства като
смъртно наказание или екзекуция, изтезание, нечовешко или унизително отношение или
наказание. Хуманитарният статут се предоставя и в случай на война, когато за хората от
определена държава съществуват тежки и лични заплахи срещу живота или личността им като
цивилни лица поради насилие, произтичащо от вътрешен или международен въоръжен
конфликт.
Следователно, един чужденец трябва да отговаря на записаните в закона изисквания и
основания, за да му се предостави бежански или хуманитарен статут в България. Чужденецът,
на когото е предоставен бежански или хуманитарен статут, е лице, получило международна
закрила.
Етапи на производство по предоставяне на международна закрила
Процедура по кандидатстване:
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Подаване на молба до Държавна агенция за бежанците
Регистрация от ДАБ
Провеждане на интервю със служители на ДАБ
Вземане на решение по молбата за закрила

В срок до 6 месеца от образуване на производство по общия ред председателят на ДАБ взема
решение, с което предоставя или отказва статут на бежанец, или хуманитарен статут в Република
България. Административният орган може да продължи този срок с още 9 месеца, като
чужденецът се уведомява за това лично или със съобщение с обратна разписка, при сложни
фактически и/или материалноправни въпроси, както и когато голям брой чужденци едновременно
потърсят международна закрила, което затруднява вземането на решение в горепосочения срок.
Максималният срок за произнасяне по молбата за международна закрила е 21 месеца от датата
на подаването й.
Отказ на молбата за получаване на международна закрила
При отхвърляне на молбата за закрила, Държавна агенция за бежанците (ДАБ) изпраща писмо,
с което кани лицето, търсещо закрила да вземе копие от отрицателното решение. Лицето има
право да обжалва отказа на ДАБ пред съда в срок от 7 или 14 дни, като конкретният срок е
посочен в решението. Срокът зависи от вида на производството за предоставяне на
международна закрила; в ускорено произвоство или в производство по общ ред, съответно.
Важно е лицето, търсещо закрила, да потърси юридическа помощ при обжалването на
решението с цел подаване на жалба чрез ДАБ. ДАБ трябва да изпрати жалбата до
Административения съд в 3-дневен срок от получаването. Решението на Административния съд
може да се обжалва пред Върховния административен съд.
Ако окончателното решение на съда е в полза на ДАБ, лицето няма да има вече права на търсещ
закрила. В този случай лицето ще бъде третирано като нелегално пребиваващ мигрант в
България и следва да бъде задържано с цел връщане.
При наличие на отказ на молбата за закрила, лицето може да се възползва от програмата за
подпомагане на доброволното завръщане и реинтеграция на Международната организация за
миграция (МОМ) или да потърси възможност за обезпечителни мерки по Закона за чужденците в
Република България.
Когато съществуват пречки чужденецът да напусне незабавно страната или да влезе в друга
страна и няма насрочени действия за предстоящото му извеждане, органът, издал заповедта за
налагане на принудителната административна мярка, или директорът на дирекция "Миграция"
след преценка на индивидуалните обстоятелства и на опасността от укриване разпореждат със
заповед, изпълнението заедно или поотделно на някоя от следните обезпечителни мерки:
1.
чужденецът се задължава да се явява ежеседмично в териториалната структура на МВР
по местопребиваването си;
2.
чужденецът внася парична гаранция;
3.
чужденецът предава във временен залог валиден паспорт или друг документ за пътуване
в чужбина, който получава обратно при изпълнение на връщането или експулсирането.

Работник, гражданин на страна извън ЕС работи в държава, в която няма гражданство и
няма статут на защитено лице.
Гражданите на трети държави имат опростена процедура за получаване на единно разрешение
за работа и пребиваване в България след последните изменения от 01.06.2021 г. на Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност. Към момента разрешението за работа се издава
от Министерство на вътрешните работи на РБългария като Агенцията по заетостта дава
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единствено писмено становище по заявлението. След положителното становище на Агенция по
заетостта МВР издава и самото разрешение за работа. То се издава на граждани на трети
държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети
по трудово правоотношение от работодател, установен на територията на Република България.
За необходимите документи и процедура за кандидатстване:
https://migrantlife.bg/bg/articles/razresheni%D0%B5-za-prebivavane-i-rabota.
Синя карта на Европейския съюз - такава карта се издава само на висококвалифицирани
чужденци. Необходимите изисквания за получаване на Синя карта са: висше образование,
продължило минимум 3 години, брутна работна заплата най-малко 1,5 пъти по-висока от
средната работна заплата в България, срок на трудовия договор не по-кратък от 12 месеца.
Отново трябва да притежавате виза D или разрешение за продължително пребиваване в
България.

Бежанците и лицата с хуманитарен статут
 Статут на бежанец
Бежанският статут, определен от Международната женевска конвенция от 1951, се дава на
лице, което има основателен страх да не бъде преследвано в страната си на произход поради
своята раса, религия, националност, членство в определена социална група или политическо
мнение.
 Хуманитарен статут
Една страна може също така да предостави хуманитарен статут на всяко лице, което не
отговаря на условията за статут на бежанец, но е изправено пред риск да бъде осъдено на
смърт, да бъде подложено на изтезания или на нечовешко или унизително отношение или
наказание, или бяга от военна зона.
Бежанците и лицата с хуманитарен статут имат право да работят при същите условия като
тези на българските граждани - без специално разрешение за това.

Хора без гражданство
Конвенцията на ООН от 28 септември 1958 г. определя статута на лицата без гражданство като
"физически лица, които не се считат за граждани съгласно действието на законите на която и да
е държава".

Икономически мигрант
Икономически мигрант е някой, който е напуснал страната си в търсене на по-добър стандарт на
живот в друга страна. Икономическите мигранти не могат да получат убежище, защото не
мигрират по хуманитарни причини.
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Непридружени непълнолетни лица
Непридружените непълнолетни лица са на възраст под 18 години и са отделени от законните си
представители. Като малолетни или непълнолетни лица те нямат правоспособност и при липса
на законни представители, се считат се за изолирани и се нуждаят от защита.

Търсещи убежище лица
Търсещо убежище лице е човек, който е поискал убежище, за да получи статут на бежанец. Всички
бежанци са търсещи убежище, но не на всички лица, търсещи убежище, се предоставя статут на
бежанец.
Търсещите закрила лица имат право да работят 3 месеца след подаването им на молба за
закрила, както е предвидено в чл. 29 (3) от Закона за убежището и бежанците. Държавната
агенция за бежанците издава специална служебна бележка, която удостоверява правото на
работа по време на процедурата.

➔ European Commission - Employment, Social Affairs and Inclusion:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=470&langId=fr
➔ Фондация за достъп до права:
http://www.farbg.eu/index.php/bg/contact
Migrantlife.BG
➔
Български хелзински комитет
https://www.bghelsinki.org
➔
Център за правна помощ – Глас в България
https://www.centerforlegalaid.com
➔
Международна организация по миграция
https://www.iom.bg/bg/
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Административни процедури
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компаниите/работодателите

7.

EUROPEAN REFUGEES
INTEGRATION ACTION SCHEME

Незаконно е да се работи в България без разрешение за работа.
Преди да подпише трудово споразумение, работодателят трябва да провери дали бъдещият служител има
разрешение за работа, издадено от съответните органи. Неизпълнението на това може да доведе до
наказателно преследване за работодателя, който може да понесе глоби и други санкции.

Информирайте се преди да подпишете трудов договор
 Режими за упражняване на трудова заетост на граждани на трети държави в Република
България







Разрешителен
Единно разрешение за пребиваване и работа
Синя карта на Европейския съюз
Вътрешнокорпоративен трансфер
Сезонна заетост (при работа за повече от 90 дни без прекъсване в рамките на една
календарна година)
Командироване (при продължителност повече от 3 месеца в рамките на една календарна
година)
Упражняване на трудова заетост от членове на семейство след проведена процедура за
събиране на семейство и др.






Регистрационен
Командироване за срок до 3 месеца в рамките на 12 месеца
Командироване за срок до 6 месеца в рамките на 12 месеца за упражняване на контролни и
координационни функции в сферата на туристическите услуги
Сезонна заетост за срок до 90 дни без прекъсване в рамките на календарната година
Заетост на научни работници
Заетост на студенти
Заетост на стажанти












Декларативен
Заетост на членове на семейства на български гражданин
Заетост на членове на семейства на дългосрочно и постоянно пребиваващи в Република
България граждани на трети държави
Заетост на членове на семейства на граждани на държава – членка на Европейския съюз,
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с
Европейския съюз имат право на свободно движение и др.





•
•
•
•

Свободно упражняване на трудова заетост
Не се изисква разрешение, регистрация или деклариране на трудова заетост за следните
групи лица:
Дългосрочно и постоянно пребиваващи граждани на трети държави в Република България
Съдружници и управители в български търговски дружества, получили разрешение за
продължително пребиваване в Република България
Представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговскопромишлена палата, получили разрешение за продължително пребиваване
Граждани на държава – членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по силата
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на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно движение и
др.



Синя карта на ЕС“ е разрешение с обозначението „синя карта на ЕС“, което дава

право на притежателя да пребивава и да работи на територията на държава-членка
на Европейския съюз, за целите на висококвалифицирана трудова заетост
Бележка: Синя карта на ЕС е единен документ (издаван на картов носител), който
инкорпорира издадените в хода
на процедурата решение за достъп до пазара на
труда и разрешение за пребиваване в Република България
„Висококвалифицирана заетост“ – наемане на работа на лице, което притежава
необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование,
което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от
компетентен орган след обучение с продължителност не по-малка от три години,
проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната
държава

Източници на информация

контакти

Бюро по труда

https://www.az.government.bg/contacts/offices/

Агенция по заетостта

https://www.az.government.bg/

Национален център за
информация и
документация

http://nacid.bg/

Национална агенция по
приходите

www.nra.bg

Национален осигурителен
институт

www.nssi.bg

➔ Има ли допълнителни такси за наемане на чужденци за работници?
Не
➔ Има ли регулирани професии? Каква е процедурата за признаване на
квалификация?
Повече информация в областта на признаването на професионални
квалификации и регулираните професии може да се получи от Националния
център за информация и документация.
ENIC-NARIC – Gateway for recognition of academic - https://www.enic-naric.net/
➔ Как да намеря ГТС за служител?
Включете се в информационната система за работни места, предлагани за бежанци
- Информационна система – свободни работни места предлагани за бежанци
(refugee-integration.bg)
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➔ Признаване на шофьорска книжка на ГТС?
Шофьорска книжка
В случай че ГТС не притежава шофьорска книжка от страната на произход, е
небходимо да завърши шофьорски курс. За придобиване на основния тип шофьорска
книжка – категория B (която позволява управление на лек автомобил) курсът
продължава между един и три месеца в зависимост от интензивността, като включва
както теоретична, така и практическа подготовка.
След завършване на курса кандидат-шофьорите полагат официален държавен изпит,
който също включва теоретична и практическа част. Изпитът може да бъде положен на
български или на английски език.
Необходимите документи за записване на изпит са:
• Копие на лична карта;
• Уверение, издадено от Министерството на образованието и науката, с което се
признава завършен най-малко десети клас;
• Карта за оценка на физическата годност на кандидат за придобиване на
правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия
лекар;
• Една или две паспортни снимки;
• Копие на удостоверение за завършен еднодневедн курс по първа долекарска
помощ за шофьори, който се организира от Българския Червен кръст.
Уверението от Министерството на образованието и науката се издава от
Регионалното управление на образованието в рамките на един месец от подаване
на следните документи:
• Заявление;
• Оригинална диплома от страната на произход;
• Документ за платена държавна такса.
Дипломата трябва да е преведена на български език, но за бежанци и лица с
хуманитарен статут не е необходима процедура по легализирането й.
В случай че ГТС притежава валидна шофьорска книжка от страната на произход, може
да я използва в продължение на една година от получаването на бежански или
хуманитарен статут. Препоръчително е да разполага с легализиран превод на
шофьорската книжка. След изтичане на този период трябва да се положи държавен
шофьорски изпит на теория и практика. Небходимите документи са описани по-горе.
Шофьорска книжка се издава от звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на
вътрешните работи и Областните дирекции на МВР.
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Отдадени служители



Изграждане на по-добро бъдеще: бежанците, на които е издадено разрешение за
работа, са силно мотивирани и ангажирани с работата си, тъй като знаят, че
навлизането на пазара на труда е ключов етап в процеса на тяхната интеграция.
Следователно те са решителни, проактивни и не закъсняват.

Наемане и обучение на служители според нуждите на компанията


Бежанците желаят да преодолеят всякакви трудности и са готови да се обучат бързо, така че
да могат да работят оперативно. Важно е да ги подкрепяте през целия процес на интеграция
и да им предложите възможности за обучени, които отговарят на нуждите на компанията.

Интеграция и разнообразие: корпоративна социална отговорност и културно многообразие


Положителен аспект на бизнеса е компанията да се представя и възприема като атрактивна,
открита за служители, клиенти и доставчици.



Наемането на служители от широк кръг – по отношение на произход, националност, умения
показва чувствителен към социалната среда бизнес и това може да се превърне в
конкурентно предимство.



Разширяване на културното разнообразие в компанията ще разшири и мирогледа на
служителите, които ще са информирани за предизвикателствата и възможностите, които
наемането на хора от различни страни поставят пред фирмата.



Проучвания показват, че разнообразието стимулира иновативността и повишава
продуктивността и креативността в екипите. Привличането на хора с нови технически,
езикови и междукултурни компетенции е в полза на бизнеса.

➔ Factsheet 4: Програми за интеграция

➔ www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/
➔

Работа в България - EURES.BG - Агенция по заетостта
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Трудова характеристика
 Избройте всички свои очаквания по отношение на компетенции и персонални умения,
свързани с очакваните резултати от служителя в рамките на един ден, една седмица и в края
на пробния период.
 Дефинирайте дейностите на служителя и изискваната техника
 Задайте си въпросите:
Компанията има ли налично работно място с необходимата техника?
Компанията има ли необходимите лични предпазни средства налични?
Компанията следва ли всички здравословни безопасни изисквания за труд?
Може ли работното място да се достигне с обществен транспорт?

Административни процедури
 Финализиране на процедурите по наемане и обучение, при нужда ангажиране на Център за
образование и обучение
 Подготовка на всички документи за подпис от служителя: трудов договор, документи, свързани
с инструктажа за безопасна работа и др.
 Да се създаде или актуализира трудова книжка и досие на служителя
 Да се организира запознаване на служителя с екипа и работните помещения

Екип, вътрешна комуникация
 Повдигане на темата за културните различия и евентуални трудности с националния език за
новия служител.
 Избягване на предразсъдъци.
 Наблягане на възможностите, които културното разнообразие може да създаде за
компанията.

Наставничество
 Изберете хората ,които ще отговарят за новопостъпилия служител
 Изберете ментор или наставник, който ще наблюдава напредъка на новия служител и ги
дръжте информирани за евентуални предизвикателства.
 Задайте си въпросите:
Менторът/наставникът имат ли готовност и желание да приемат задачата?
Менторът/наставникът добри учители ли са?
 Ако служителят няма предишен опит като ментор/наставник осигурете обучение на тема
интеграционна подкрепа

➔ Fact sheet 11 – Създаване на наръчник за служителя
➔ Fact sheet 10 – Приемане на културните различия

➔

Длъжностна характеристика - насоки за разработване и образец (ctc-bg.com)
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Наблюдения


Да се преместиш в друга страна под стрес и заплахи не е лесно. При наличие на
изключителни трудности и заплахи /война, насилие, постоянно преместване/, мигрантите
трябва да изоставят познатата среда и да се впуснат в напълно нови начинания, в различна
страна с придружаващия културен шок. Това често може да причини стрес, anxiety, тъга и
объркване в новата среда, която е чужда за културното многообразие.



Адаптирането към новата култура и насърчаването на нова културна идентичност може да
бъде дълъг процес. Бавният процес на адаптация е често съпътстван с бързо променящата
се работна среда.



Все пак социалната интеграция и интеграцията в обществото ще бъде улеснена ако
бежанецът се влее в пазара на труда като намери работа в някоя компания.

Разнообразието и ежедневната работна среда


Успешната интеграция на един бежанец в компанията изисква всички ангажирани страни
/новопостъпилият и останалите служители/ да се съобразяват с правилата за поведение и
културните особености, за да се улесни комуникацията и взаимното разбиране.
Недоразумения в комуникацията, фрустрация и дори конфликти могат да възникнат между
колеги заради различни работни практики, стилове на комуникация, приоритети и лично
поведение.



Неформален обмен на информация за различните навици и обичаи трябва да се насърчава,
например като обсъждане на хранителни навици или да се организира специална
обучителна сесия за улеснение на междукултурната комуникация.

Препоръки


Балансиран подход и разумно отношение са начините за избягване създаването на бариери
между служителите. Най-добрият подход е да не се обръща внимание на „кой какво казал“.



Диалогът, толерантността и обмен на опит трябва да са приоритет, вместо конфронтацията
и изтъкване на правилата.



Контактът между различните култури може да бъде труден в началото, но после води до
взаимно обогатяване. Не забравяйте, че разнообразието може да доведе до икономическо и
културно развитие.
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Наръчник за новия служител


Подобно помагало цели лесния прием на новопостъпилите служители, които имат статут на
бежанци и съдържа информация, която да улесни интеграцията им в компанията.



Уверете се, че новият служител разбира основната информация, в случай че все още не
комуникира свободно на български.

Примерно съдържание


Думи за добре дошъл, от името на компанията, описание на бизнеса, екипа, мисия, ценности
и др.



Въведение: история, дейност, клиенти и др.



Организационна структура:
•
•
•
•
•

Управление
План на помещенията
Съоръжения за служителите (гардероб, кафене, зони за почивка, санитарен възел и
тн.)
Представяне на всеки отдел /в случай че има/ цели, ресурси, полезна информация за
новопостъпилия
Представяне на отдела, в който ще работи служителя, името на прекия ръководител,
ментора /когато е определен/, структура на звеното и контакти



Правила и изисквания към служителя: колективен трудов договор, здраве и безопасност при
работа, къде могат да се намерят съответните документи.



Практична информация: достъп до обществен транспорт, достъп до сградата/помещенията,
работно време, платен отпуск, отпуск по болест, здравно осигуряване, допълнително
здравно осигуряване, политика за обучения и др.



Полезни контакти.

Tози списък не е изчерпателен. Наръчникът трябва да е адаптиран за нуждите на всяка
компания.
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Прием на новия служител





Посрещнете го лично.
Приемете, че може да е нервен и познанията по езика да не са отлични.
Бъдете подготвени да повторите важната информация, за да бъде разбрана напълно.
Уверете се, че служителят има удобен транспорт, с който за идва на работа.

Управление на работното място



Организирайте обиколка на компанията, така че служителят да получи първо впечатление за
нея.
Посочете зоните за служители: санитарен възел, гардероб, стая за почивка и др.

Представяне на екипа



Представете всички служители, с които новодошлият ще работи.
Уверете се, че новият служител знае името на своя ментор.

Представяне на компанията и обучението /в случай, че се предвижда такова/





Представете очакванията си за работата.
Разделете различните дейности, които трябва да се извършат по време на обучението.
Предайте наръчника на служителя
Представете работата на компанията на език, който той може да разбере – вътрешни правила,
място за хранене, кетъринг, почивки, изисквания за облеклото, здравното осигуряване и
процедури и др.

Въвеждане в работата и професионалните задължения




Осигурете необходимото оборудване за да започне работа – консумативи, компютър, пароли,
др.
Подкрепяйте новия служител от първия ден.
Оформете документите за здравно осигуряване за да бъдат подписани и разбрани в
подробности от служителя.

Доклад в края на първия работен ден



Попитайте човека за обратна връзка от първия работен ден, отговорете на въпросите му и се
уверете че напуска работното място положително настроен.
При нужда, предайте обратната информация към обучаващите новия служител

➔ Fact sheet 14 – Оценка на уменията
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Подкрепа и оценка на новия
служител

13.

EUROPEAN REFUGEES
INTEGRATION ACTION SCHEME

Регулярна информация за интеграцията





Поискайте от служителя да подава регулярна информация към ментора си за да се улесни
диалога и да се ускори интеграцията.
Помолете служителя да предаде доклад в края на първия месец, включващ първи
впечатления и работете за преодоляване на културните различия, ако са забелязани такива.
Разговаряйте със служителите за интеграцията в компанията и оценете до каква степен са
интегрирани чрез предварително определени индикатори /знания за компанията,
представяне, общи умения и др..
Окуражавайте и съветвайте за подобряване на отношенията.

Примерни цели:


Познаване на компанията:
• Познава организационната структура и процеси (и клиенти, според различните случаи)
• Познава ценностите и мисията на компанията
• Представя се като част от екипа
• Познава процедурите за сигурност



Длъжностна характеристика:
• Разбира задълженията и задачите, които кореспондират на длъжността
• Владее работата с машини / съоръжения, които изисква длъжността
• Постига цели по отношение на количество, качество, крайни срокове и др.
• Спазва инструкциите за сигурност
• Поема инициатива

➔ Fact sheet 14 – Оценка на уменията
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14. Оценка на уменията

EUROPEAN REFUGEES
INTEGRATION ACTION SCHEME

РЕЗУЛТАТИ
Показател

Оценка
+

+/-

Коментари
-

Поведение на работното място
Точност
Спазване на правилата
Независимост
Проактивност
Мотивация, ангажираност
Интеграция /компания и екип/
Критична самооценка
Професионални умения и практика
Разбира поставените цели
Може да комуникира свободно
Работи успешно с
машините/съоръженията и техниката,
свързани с длъжността
Съобразява се с изискванията за
здравословен и безопасен труд
Изпълнява целите, свързани с
длъжността
Може да организира работата си



Силни страни:

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................



Трудности:

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................



Области, които се нуждаят от подобрение:

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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15. Списък на съкращенията

EUROPEAN REFUGEES
INTEGRATION ACTION SCHEME

Списък на съкращенията
БСБМ – Български съвет на бежанците и мигрантите
БТПП – Българска търговско-промишлена палата
БЧК – Български червен кръст
ВКБООН – Върховен комисариат за бежанците на Организацията на обединените нации
ВУЗФ – Университет по финанси, бизнес и предприемачество
ГТС – Гражданин на трета страна
ДАБ – Държавна агенция на бежанците
ЕИП – Европейско икономическо пространство
ЕС- Европейски съюз
ЗПОО - Закона за професионалното образование и обучение
МВР - Министерство но вътрешните работи
МОМ Международна организация по миграция
МТСП – Министерство на труда и социалната политика
НАСО РБ - Национална асоциация на секретарите на общините в Република България
НЗОК – Национална здравно-осигурителна каса
НИЕМ - Национален механизъм за оценка на интеграцията
НПИБ Националната програма за интеграция на бежанците
НПО – Неправителствена организация
НСОРБ - Национално сдружение на общините в Република България
ФАР – фондация за достъп до права
ФУМИ – Фонд убежище, миграция и интеграция
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