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Основни проблеми, пред които са изправени бежанците в град София  
Бежанците на територията на София са нееднородна група. Те имат различен 
произход, етническа, религиозна и расова принадлежност. Присъствието им в 
столичния град е обусловено от различни фактори, които на свой ред изправят 
тези хора в положението на търсещи и нуждаещи се от закрила, подкрепа и 
приемане както на техните културни различия, така и на техния социален 
произход и степен на образование. Не може да се отрече единната държавна 
политика по отношение на бежанците в България. Политика, която приключва до 
пребиваването на гражданите от трети страни в бежанските центрове. В 
последната една година се забелязва и промяна по отношение на приемането на 
бежанците от страна на обществото, което премина от пълното отхвърляне на 
тяхното присъствие в сраната, до по-толерантни форми в последните месеци. Като 
цяло, обаче, се отбелязва тенденция за отблъскването на бежанците и неприемане 
на тяхното участие в обществения и културен живот на българското общество. 
Основна роля в процеса на приемане на бежанците в страната имат самите 
граждани на трети страни. Съвсем естествено е в този диалог те да са по-слабата 
страна, по обективни и обясними причини. Мнозина от тях търсят спасение от 
военни действия в собствените си държави, други търсят по-спокоен живот, трети 
съвсем съзнателно правят избор да пребивават в страна от Европейския съюз, 
четвърти желаят да използват България като временна спирка, за да заминат за 
друга европейска страна. Като външна граница на ЕС, България е първата страна 
от общността, в която бежанците попадат под въздействието на единната 
европейска политика. Нерядко именно тук се крие конфликтът в отношенията 
бежанци – местна власт – общество. Бежанците са неподготвени за условията на 
живот в България, те не познават местното законодателство, обичаи и традиции.  
По данни на Държавната Агенция за бежанците към Министерския съвет към 
30.07.2014 г. в центровете за временно настаняване на бежанците са настанени 
1881 бежанци, което е 41% от капацитета на центровете в страната. Според 
справката най-много бежанци са настанени в Харманли - 893, най-малко в село 
село Баня 43. От справката прави впечатление големия брой сирийски бежанци, 
което ги превръща в основна група.   
По данни на Агенцията по заетостта към 30.06.2014 г. в бюрата по труда в 
страната са регистрирани като търсещи работа 48 лица с предоставен статут на 
бежанец или хуманитарен статут. 27 от тях са регистрирани през второто 
тримесечие на 2014 г. Търсещите работа лица, с предоставен статут на бежанец и с 
хуманитарен статут, са от 14 държави, като най-много са от Сирия – 18.  
Според изготвени от Агенцията по заетостта малко над 100 профила на бежанците 
става ясно, че сред бежанците преобладават лица със средно и висше образование, 
които притежават различни професионални умения – шивачи, шофьори, готвачи, 



 
 
строители, учители и др. Профилите са изготвени с цел намиране на работа и 
оказване на съдействие при регистрациите в Бюрата по труда.  
От данните прави впечатление малкия брой търсещи работа на фона на 
значителния брой регистрирани в приемателните центрове бежанци, както и 
живеещите на външни адреси, което означава слаба информираност или 
нежелание за започване на работа. Трябва да се отчита и факторът „работа на 
черно”, която няма как да бъде обхваната от подобен анализ поради невъзможност 
за достъп до подобни данни.  
По данни на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището 
(ЕСПОУ/EASO) през 2013 г. в страните от ЕС има безпрецедентен растеж на 
молбите за убежище. 435 760 лица са подали молби за международна защита. Това 
е с над 30% в сравнение с 2012 г.  
Безспорно военният конфликт в Сирия е една от най-сериозните хуманитарни 
кризи в днешно време. Бягащите от режима на Асад достигнаха до 2,5 милиона 
души в първите пет месеца на  2014 г. До края на годината се очаква броят на 
бежанците да достигне до 4 милиона души. До май 2014 г. малко над 80 000 от 
сирийските бежанци са потърсили закрила в страните от Европейския съюз.  
Основните проблеми, с които бежанците се сблъскват, попадайки на територията 
на страните от Европейския съюз, са получаване на статут и визи за пътуване, 
ограничени възможности за презаселване и работа, както и сложните 
правила, които възпрепятстват събирането на разделените семейства. Именно 
поради тези и други причини, търсещите убежище в Европа бежанци често 
поверяват живота си на трафиканти, което ги превръща автоматически в жертви.  
България настоява за промяна в Дъблинското споразумение, според което  
бежанците са грижа на онази страна от ЕС, в която те за първи път са стъпили на 
територията на общността. Такива страни, освен България са Италия, Испания, 
Малта и Гърция. Повечето от тези страни изпитват икономически и финансови 
проблеми, затова  настояват за промяна в Дъблинското споразумение по такъв 
начин, че в бъдеще разпределението на бежанците да става пo-солидарно – според 
броя на населението и икономическите възможности на всяка държава. 
 
Търсене на работа  
Лицата, които търсят работа, включително и чужденците с предоставен статут на 
бежанец, имат право да получат всички услуги, които предоставя Агенцията по 
заетостта. Условието е регистрация в Бюрата по труда. По данни на Агенцията от 
началото на 2014 г. на едва 20 лица е оказано съдействие за започване на работа 
или включване в обучение за възрастни, като 15 от тях са се възползвали от 



 
 
посредническите услуги на ДБТ през второто тримесечие на 2014 г. ключови 
компетентности.  
Прави впечатление, че Агенцията по заетостта реализира допълнителни мерки и 
инициативи в подкрепа трудовата реализация на бежанците. Съвместно с 
Държавната агенция за бежанците е изготвена информационна брошура, 
преведена на арабски, френски и английски езици, относно предлаганите 
посредническите услуги от Бюрата по труда. Проведени са и информационни 
срещи в центровете за временно настаняване на бежанци. На тези своеобразни 
трудови борси са проведени персонални срещи между работодатели и 
интересуващите се от работа бежанци.  
Мнозина от бежанците в лични срещи и при персонални интервюта споделят, че 
полезност намират единствено в личните срещи, а съдържащата се на страниците 
на българските институции информация е недостатъчна.  
За чужденците с предоставен статут на бежанец  намирането на работа е стъпка 
към тяхната интеграция в България. Упражняването на трудова дейност е не само 
възможност за получаване на доходи и самоиздръжка, но и начин те да се чувстват 
полезни, да възвърнат сигурността и вярата в собствените сили. Най-често обаче 
бежанците търсят работа чрез познати, които са от дълго време в България и по-
рядко се обръщат към институциите. Почти всички разказват, че тук всички 
работодатели избират работници от собствената си националност. Признават, че 
те също най-често намират работа при хора от техния етнос.  
Малцина са тези, които търсят работа чрез Бюрата по труда. Малко са и 
работодателите, които търсят да наемат бежанци за отделни позиции в бизнеса, 
който ръководят.  
 
Квалификация на бежанците  
Проблемите в намирането на работа за бежанците  са многобройни и специфични 
поради особеното положение, в което се намират. По-голяма част от тях не 
владеят български език и трудно намират работа. Повечето не разполагат с 
документи, доказващи тяхното образование и професионална квалификация, и не 
могат да кандидатстват за намиране на работа по специалността и за по-високо 
заплащане. Още по-често, оставащите в България бежанци, са без никаква 
квалификация. В този смисъл те трябва задължително да преминат курсове за 
усвояването на професия, за да могат да търсят работа, която да осигури нормален 
живот на семействата им.  
В изготвените от Агенцията по заетостта профили самите бежанци определят 
способностите си, като малцина могат да удостоверят твърденията си с документи. 
Голяма част от тях са заявили, че са шофьори, шивачи, строители, търговци, 



 
 
готвачи, фризьори. Като по-висококвалифицирани се определят по-малка група 
бежанци, които твърдят, че са инженери, счетоводители, компютърни техници, 
адвокат, зъботехник, фармацевт, маркетинг специалист.   
Основен проблем в намирането на работа за бежанците е, че те често не 
разполагат с документи за трудов и/или осигурителен стаж от страните, от които 
идват. Те не могат да си набавят тези документи лично или по служебен път. Това 
създава големи трудности в устройването им на работа, тъй като не могат да 
докажат своя трудов стаж и професионален опит. Така чужденците с предоставен 
статут на бежанец стават част от групите в неравностойно положение на трудовия 
пазар в България.  
През тази година социалното министерство разработи отделна програма за 
безработни, придобили бежански статут. Целта е 200 души да се запишат на курс 
по български език и курс за професионална квалификация, а 100 от тях да 
започнат работа. Заплатите им ще се финансират от държавата. 
 
Нужди на бежанците  
Чужденците, получили статут на бежанец или хуманитарен статут са задължени в 
определен срок да напуснат регистрационно-приемателния център и сами да 
осигурят жилище и адрес, на който да се регистрират. По закон това трябва да 
стане 14 дни след получаването на статута. Практически по-голяма част от 
чужденците, получили закрила обаче, не са в състояние сами да си осигурят 
жилище, в което да се настанят след връчване на решението за статут. В повечето 
случаи, за да изпълнят изискванията те се регистрират на адреса на свои близки 
или сънародници, което решава временно жилищните им проблеми. 
Всички лица, търсещи убежище и бежанци трябва да имат пълен достъп до 
здравните заведения, независимо от техния правен статут. Медицинският 
преглед на лицата, търсещи убежище, трябва да бъде  възможен още при 
пристигането им. Какво се случва обаче в действителност. Бежанците получават 
здравна помощ, но често те я оценяват като недостатъчна и не навреме. 
Проблемът не е в нежелание на българските здравни власти да лекуват, а в 
обстоятелства като незнанието на езика и в кое здравно заведение трябва да се 
отиде. Освен това изглежда задължително да бъде създадена ясна правна рамка за 
достъп до здравеопазване на хора без здравни осигуровки и статут на бежанец.  
Обучението на езика на приемащата държава е от решаващо значение за 
интеграцията на бежанците. След първоначалните курсове по езика всички трябва 
да имат достъп до образование. Това важи особено за децата. В някои училища 
учителите не са квалифицирани да преподават на смесени групи ученици или деца 
с майчин език, различен от този на страната на убежище. Понякога те нямат 
достъп до специализирани образователни ресурси, необходими за ангажирането 



 
 
на бежанските деца в училищните дейности или въвеждане на културното 
многообразие като важна част от училищната програма. Подготвителните езикови 
курсове не винаги са достатъчно интензивни или продължителни, за да дадат 
възможност на децата и младежите да придобият основни езикови умения, 
необходими за участие в общообразователната система. Голям брой деца отпадат 
от училище, губейки така възможностите за образователна и лична реализация.  
Като цяло може да се твърди, че българското общество приема търсещите 
убежище в страната, толерантно е, склонно е да дари средства и вещи от първа 
необходимост на бежанците. И това до момента, в който не се окаже, че 
бежанците са настанени в града или в съседния квартал. Тогава срещу бежанците 
се изсипват купища обвинения, а някои местни власти търсят начини да не дадат 
разрешение за настаняване на бежанци на територията на града.  
Като цяло, обаче, трябва да се отбележи, че неинформираността на обществото 
за това откъде идват бежанците, какъв е техния социален статус, желания и 
намерения да се заселят в България, е основна причина за нетолерантното 
отношение. В медиите се появяват повече критични материали или теми, 
свързани с финансирането на една или друга дейност, свързана с бежанците, която 
съотнесена към кризата, в която живее българското общество, провокира 
негативно отношение. Няма как да не отбележим периода, в който стана ясно, че 
страната ни отделя малко над 1000 лв. за издръжката на един бежанец месечно. 
Няколко седмици тази тема беше основна в репортажи по медиите в негативен 
аспект и с коментари, защо и социално-слабите българи не получават подобна 
издръжка. Без да се отчита факта, че повечето от бежанците са хора, които бягат 
от война, страхуват се за живота си и често са без никакви финансови 
възможности.  
 
Ролята на медиите  
Медиите са фактор както за засилването на даден проблем така и за неговото 
овладяване. Опознаването на хората, които идват от други държави и култури, 
несъмнено става най-лесно и бързо чрез медиите. Опознаването обаче става чрез 
разказването на личните истории на тези хора, което засега почти не се прави. 
Рядко истории на бежанци и техните семейства стават обект на журналистически 
репортажи. Ако това става, то е в контекста на проблемни репортажи и теми, в 
които на преден план излизат критични публикации.  
Това, което бежанците отбелязват е, че журналисти и институции ги поставят под 
общ знаменател и националност, а те идват от най-различни държави и са много 
различни като култура, възможности, социален и професионален статус.  



 
 
Случката на един алжирец, който нападна човек по сред бял ден в столицата и 
после това мина под общото мото „вижте какво правят бежанците”, е показателна 
за това уеднаквяване. Това се случи точно по време на най-силната бежанска 
вълна от Сирия и това посегателство, описано по този начин, без да се потърсят 
причините,  доведе само до страхове у хората. Пак под общ знаменател 
българските граждани започнаха да се страхуват от „бежанците”. Провокирани от 
този страх пък, медиите наблягат предимно на темата за националната сигурност, 
когато става дума за бежанския поток. В различни изследвания за това какви теми 
пропускат медиите в отразяването на бежанците са посочени еднотипни проблеми. 
Например какво правят за интеграцията и образованието на децата, които са най-
уязвими, организации като ЮНЕСКО и Държавната агенция за закрила на децата, 
например. Тези теми засега не вълнуват медиите, но препоръката и на 
Европейската комисия е темите с бежанците да бъдат представяни пред 
обществото подобаващо, за да може приобщаването им към съответната 
националност да бъде по-бързо и по-качествено. 

 
Ролята на неправителствените организации  
Тя е основна при работата с бежанците. В редица доклади на Европейската 
комисия и ООН се посочва, че точно те са пряката връзка на бежанците с 
държавните институции и най-първите помощници при стъпването им в чуждата 
държава. В България по темата с подобряването на системата работят редица 
неправителствени организации. Една от най-известните сред бежанците е 
Българския червен кръст. Адвокатска защита при бежанската вълна осигурява 
Българския хелзинкски комитет. Дружеството за ООН в България също работи за 
сплотяването на българската общественост и приемането на новодошлите в 
страната. „Миграционна служба Каритас” България е събрала значителен опит, 
работейки от 1999 г. по проекти, свързани с търсещи убежище и бежанци. 
Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ си сътрудничат и 
обменят опит в работата с бежанци и търсещи закрила, преживели изтезания, 
репресии и травми. 
 
Ролята на институциите 
Институциите приемат бежанците като проблем, върху който трябва да работят. 
Несъмнено бежанският поток от миналата година е предизвикателство за 
българските институции и много от тях, като например Агенцията за бежанците и 
Агенцията по заетостта, са започнали да разпознават добре основните групи 
бежанци. Те се запознават с техните специфични нрави и проблеми и бежанците 
започват да срещат все по-голямо разбиране от страна на институциите. 



 
 
Неприемането се изразява в липса на интерес към личните болки и истории и 
недобрата информираност. 

 
Степен на информираност на институциите по отношение на бежанците  
По мнение на анализатори и експерти институциите в България са наясно с 
проблемите на бежанците и търсещите убежище. Отношението се промени след 
голямата бежанска вълна от Сирия, която постави на изпитание българските 
власти. Основните институции и ведомства, които имат отношение към 
първоначалното обслужване на бежанците, а по-късно са ангажирани с тяхното 
битово и социално устройване, са информирани за основните им нужди. Сериозен 
проблем пред тях и пред месните власти е липсата на достатъчно финансиране, 
което в някои случаи съкращава и променя начините, по които трябва да се 
подходи при осигуряване на нормален начин на живот на търсещите убежище 
хора.  
Много от експертите по бежанските въпроси отчитат и факта, че българското 
законодателство все още не е докрай адаптирано към европейските норми, които 
поставят на преден план правата и задълженията на търсещите убежище така, че 
да бъде зачетено тяхното право на достоен живот и защита на основните свободи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пълният анализ, както и повече информация за проекта “Заедно в Европа”, 
можете да намерите на уеб страницата на Център за развитие на медиите  

и на фейсбук страницата на проекта 
 
 
 

www.mediacenterbg.org 
www.facebook.com/zaednovevropa 


