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 Общата цел на проекта „Заедно в Европа” е да направи видими 
за обществеността проблемите на търсещите убежище в страната 
чужди граждани и също така да обедини усилията на институции и 
неправителствени организации при взимането на решения, свързани с 
бежанците.  
 Подчинявайки изследването си именно на тази цел, предлагаме 
следния анализ за нуждите на проекта „Заедно в Европа”, изготвен в 
периода 01.07.2014 – 31.07.2014 г.: 
 
 1.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. Имайки предвид трудното категоризиране на 
бежанците в отделни групи, задачата за интегриран подход при 
адаптацията им на територията на България е свързана с редица 
усложнения и особености. 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. В този процес основна роля имат медиите, които понякога 
тенденциозно и съвсем открито внушават враждебно отношение към 
бежанците, без да се интересуват от причините за едно или друго 
събитие, което отразяват. 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. Те попадат в ситуации, в които 
дори помощта, която им оказват властите, се приема като враждебно 
отношение и недостатъчна грижа. В тези ситуации, изправяйки се 
срещу институциите и техния подход, бежанците проявяват на свой ред 
агресивно и неадекватно поведение. Така нерядко в този кръг на 
взаимно отхвърляне се стига до крайни подходи, като например 
прогонването на групи бежанци от отделни селища в България. Разбира 
се, забелязва се и обратната тенденция, но тя е твърде рядка на фона на 
общата картина в България. Бежанците нямат достъп до медиите и 
социалните мрежи, чрез които биха могли да повлияят на 
общественото мнение, изразявайки своята гледна точка. Достъпът им 
до тях е спорадичен и е единствено в случаите, в които журналисти, 
представители на НПО и местни власти очакват да чуят тяхното 
мнение.     
  

1.1. Профил на бежанците  
 
По данни на Държавната Агенция за бежанците към 

министерския съвет /наричана накратко в този документ Агенцията 
за бежанците/ 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,  
- в Приемателния център в Овча купел - 286,  
- в Ковачевци - 268,  
- във Военна рампа, София - 219,  
- най-малко са бежанците във Враждебна, София - 49 и   
- в село Баня 43.  
 
От общо 1881 души в центровете, 1313 са сирийци. 2264  са 

лицата, които плащат наем в някои от местата за настаняване, а други 
вече са на външен адрес за собствена сметка. 



 
 

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. 

Най-много от регистрираните в Дирекциите „Бюро по труда” 
бежанци и лица с хуманитарен статут са в ДРСЗ /Дирекция 
"Регионална служба по заетостта"/ София – 26, следва  ДРСЗ 
Благоевград – 15; ДРСЗ Пловдив – 4; ДРСЗ Хасково – 2 и в ДРСЗ 
Бургас – едно лице.  

Прави впечатление, че 13 от общо 15-те лица в Благоевградско, 
са регистрирани в Бюрото по труда в Гоце Делчев, където има и 
засилен интерес от страна на работодатели за наемане на лица, търсещи 
убежище в страната.  

В София бежанците основно са регистрирани в Бюрата по труда 
„Възраждане” – 11 души и „Сердика” – 8 лица. 

 
Търсещите работа лица, с предоставен статут на бежанец и с 

хуманитарен статут, са от 14 държави:  
Сирия – 18;  
Ирак – 8;  
Армения – 5;  
Иран – 4;  
Саудитска арабия – 3;  
Нигерия – 2 и  
по едно лице от Афганистан, Босна и Херцеговина, Гвинея, 

Конго, Мали, Руанда, Судан и Танзания. 
От общия брой регистрирани бежанци и лица с хуманитарен 

статут 16 са жени, 9 са до 29 г. възраст и 4 са младежи до 24 г.  

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. 
/Информацията за работа без договор е получена от разговори с 
бежанци, които запазват своята анонимност./  

1.2. Търсене на убежище 

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. 
Почти сигурно е, че данните за 2014 г. ще отбележат ръст в търсенето 
на убежище. Това е тревожна тенденция, която налага адекватни мерки 
във всяка страна от Европейския съюз, отбелязват от EASO.  

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. Това на практика 
са само 3% от общия брой хора, избягали от конфликта. Като външна 
граница на ЕС България се превърна в първа страна на влизащите в 
Общността бежанци, най-вече от Турция,  на чиято територия има една 
от най-компактните маси бягащи от Сирия хора. Всъщност 70% от 
търсещите убежище в Европа са сирийски граждани.  

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. Пътуванията, на които биват подлагани 
бежанците, са рискови, животозастрашаващи и опасни. По данни на 
ЕСПОУ крайните дестинации на бежанците са Германия, Италия и 
Швеция, където гражданите на трети страни се стремят да стигнат 



 
 

независимо дали легални или нелегални методи. В края на юли 2014 г. 
Германия обяви, че ще върне в България 3000 бежанци, които 
нелегално са пристигнали на нейна територия от България. След 
намесата на председателя на Държавната агенция за бежанците 
Николай Чирпанлиев германската страна е обещала да изчака 
международно признатите три месеца и ако в този срок чужденците не 
намерят работа и подслон да ги върне в България, където те са 
получили документите си  за статут. Междувременно 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.  

В годишния доклад на Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището /ЕСПОУ/ за тази година е отбелязан 
непропорционалния натиск, на който са били подложени отделните 
държави по отношение на значителния брой бежанци, които са били 
длъжни да приемат. Като пример в документа е посочена България, 
„която с благодарение на експертната и техническа помощ от ЕСПОУ и 
финансовата подкрепа на Европейската комисия успя да преодолее 
първоначалните трудности и понастоящем разполага с работеща 
система за убежище и прилични условия за настаняване”./цитат от 
Доклада на ЕСПОУ за 2013 г./. Критичната ситуация, на която бяха 
подложени българските институции и общество, превърна проблемите 
на бежанците в проблеми на страната, които изложиха на риск редица 
сектори за определен период от време в началото на 2014 г.   

По отношение на сирийските бежанци през май 2014 г. 
европейските лидери иницираха международната кампания „Европа 
действа сега!”. Целта беше отделните държави в ЕС да предприемат 
мерки за спасяване живота на търсещите убежище от режима на Асад 
бежанци. Кампанията беше организира от Европейския съвет за 
бежанци и изгнаници (ЕСБИ) и беше подкрепена от над 100 
организации от 34 страни. В рамките на кампанията генералният 
секретар на ЕСБИ Майкъл Дидринг призова: „Препятствията, които 
Европа умишлено поставя по пътя към закрилата, трябва да бъдат 



 
 

отстранени”. Кампанията направи видими историите на бежанците 
като използваше за това социалната мрежа Туитър. В България 
кампанията беше подкрепена от държавните институции, но по мнение 
на анализаторите не достатъчно. Пример е сайтът на Държавната 
агенция за бежанците, където банер на инициативата препращаше към 
текст за това, че зад всяко име на бежанец се крие неговата лична 
история. Лични истории обаче в сайта не присъстват. Малко по-
различно към кампанията се присъединиха неправителствени 
организации, но поради ограниченото въздействие на социалната 
мрежа Туитър, както и слабото й отразяване, тя не можа да намери 
своето присъствие в българските медии и така остана невидима за 
обществото.   

1.2.1. Достъп до  информация 

„В началото като дойдох, близо десет дни не разбрах нищо какво 
трябва да направя, къде се подават документи. Нямах интернет и 
научих нещо чак когато дойде един сирец, който вече беше отдавна в 
България.”  

Този разказ все още може да чут в бежанските лагери, въпреки, 
че във всички конвенции за правата на човека достъпът до 
информираност е заложен като едно от най-важните изисквания. От 
години Агенцията за бежанците предоставя информация и то често още 
на границата, за необходимите стъпки, които всеки който възнамерява 
да остане в България е длъжен да извърви. Интензивното прииждане на 
бягащите от войната сирийци наложи повишаване на 
информираността. Към момента повечето отговорни ниституции са 
предоставили на сайтовете си подробна информация. В препоръките на 
Върховния комисариат на ООН за бежанците са приети общи 
принципи с цел да се гарантира, че към всички търсещи убежище, 
административните органи ще постъпят с еднаква отговорност. Затова 
е препоръчано на  правителствата на държавите-членки да прилагат в 
своето право и в административната си практика следните принципи: 
 

1. Всички молби за предоставяне на убежище се разглеждат 
обективно и безпристрастно. 

2. Решението по молбата за предоставяне на убежище се взема 
само от централен орган. 

3. На органите, които осъществяват граничен контрол, както и на 
местните органи, до които се отправят такива молби, се дават ясни 
инструкции във връзка с изискванията за предоставяне на убежище. В 



 
 

частност, тези инструкции: 
а/ обръщат специално внимание на задължението на посочените 

органи да спазват принципа за неотблъскване на бежанците; 
б/ изискват от тези органи да препратят на централния орган 

цялата възможна информация с оглед разглеждането на молбата; 
в/ подчертават нуждата да се вземе предвид особеното 

положение, в което се намира молителят, както и трудностите, които 
той изпитва при изразяването на своето мнение. 
 

Дори и да се вземе предвид, че на бежанците се предоставя 
информация, както и че органите на реда и обществото вече започват 
да имат по-приемливо отношение към тях, по наше мнение липсата на 
информация все още е водеща в разказите на новодошлите. Брошурите 
на различните организации са от полза, но търсещите убежище се 
оплакват, че в тях пише в коя институция трябва да отидат, но не и 
къде се намира тя и с какъв транспорт се стига до нея. Бежанците се 
оплакват още и от липса на информация за срокове, които трябва да 
спазят, като и от това, че след като получат статут, трябва да се 
запишат в интеграционната програма към  центъра, в който са приети 
иначе губят финансовата помощ. Десетки семейства твърдят, че заради 
това, че не са знаели, че има такъв срок, са останали без никакви 
средства. 
 
 1.2.2. Достъп до услугите, които предоставят институциите  
   

Дейности на Агенцията по бежанците: Видовете закрила, 
които  Агенцията за бежанците предоставя са:  

- убежище,  
- статут на бежанец,  
- хуманитарен статут и  
- временна закрила. 
 
Предивид по-големия брой бежанци, влезли в страната, се 

увеличават и решенията за предоставяне на закрила. По данни от 2013 
г. те са се увеличили с 34 %, като преобладава хуманитарния статут и 
субсидирана закрила.  

Как бежанците в центровете за временно настаняване се 
информират за възможностите за получаване на статут по Закона за 
убежището и бежанците? По техни данни, те получават информация на 
границата, от служителите в центровете за настаняване и най-вече от 



 
 

техни съграждани или други бежанци, които вече са минали по този 
път.   

За неизползваните възможности по отношение на 
информираността на бежанците говори и качената на сайта на 
Държавната агенция за бежанците анкета, която е насочена към 
бежанците – мигранти. На въпроса: „ Как оценяване информацията, 
която получихте от сайта” към 31.07.2014 г. близо 60 % от 
гласувалите я определят като недостатъчна, тя е полезна за 28%, 
интересна – за близо 7 на сто от гласувалите и едва 5% я определят 
като достатъчна. Сайтът на Агенцията има версия на английски, където 
е качено съдържанието и на българската версия на сайта.      

Всъщност английската секция на сайта не е добре структурирана, 
което е един съществен недостатък. Въпреки, че Агенцията за 
бежанците разполага с преводачи и експерти, които работят на терен с 
бежанците, версия на арабски или друг език на документите не 
съществува. 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.   

 
Дейности на Агенцията по заетостта: 

  Лицата, които търсят работа, включително и чужденците с 
предоставен статут на бежанец, имат право на следните услуги: 

1. информация за обявени свободни работни места; 
2. информация за програми и мерки за запазване и насърчаване 

на заетостта; 
3. посредничество по информиране и наемане на работа; 
4. психологическо подпомагане; 
5. професионално ориентиране; 
6. включване в обучение на възрастни; 
7. включване в програми и мерки за заетост и обучение; 
8. стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за 

времето на обучението. 
 

След регистрация в Бюрата по труда, бежанците и лицата с 
хуманитарен статут се ползват с всички права, относно 
посредническите услуги на Бюрата, съгласно чл. 17 и чл. 18 на Закона 
за насърчаване на заетостта. По данни на Агенцията по заетостта от 
началото на 2014 г. на 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. Съдействие за заетост е оказано на 14 лица – 11 
са започнали работа на първичния пазар на труда, а 3 са включени в 
програма за заетост. В обучения за възрастни са включени 6 лица – 4 в 
обучение за придобиване на професионална квалификация, а 2 в 
обучение за 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 (ДАБ) 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 – в кв. Военна рампа и кв. Овча 
купел в гр. София, с. Пъстрогор, общ. Свиленград, гр. Харманли, с. 
Баня, общ. Нова Загора и с. Ковачевци, обл. Перник. На тези срещи, 
които са своеобразни трудови борси, са проведени персонални срещи 
между работодатели и интересуващите се от работа бежанци като им е 
била представена информация относно необходимите документи за 
регистрация в Бюрата по труда, услугите, насочени към търсещите 
работа лица и условията за включване в програми за заетост и 
обучение. Все още резултатността от подобни срещи е 
незадоволителна, като трябва да се отбележи активността на 
институциите Агенция по заетостта и Агенция по бежанците. За 
съвместната дейност на двете агенции говори и фактът, че в Агенция 
по заетостта са постъпили заявки от Агенцията за бежанците за 
наемане на 49 безработни лица по Национална програма за заетост и 
обучение на бежанци. Местоработата е в центровете за настаняване на 
бежанци в гр. София – кв. Овча купел и Военна рампа; гр. Харманли; с. 
Пъстрогор; с. Баня и с. Ковачевци. Работните места са усвоени до края 
на месец май 2014 г.  

Агенцията по заетостта е информирала посолствата на 
държавите, от които са по-голяма част от бежанците, с идеята да се  
осъществи сътрудничество и съвместни дейности за трудова 
реализация на бежанците.  

Дейности на неправителствени организации: Тези дейности 
основно са свързани с помощ при търсенето на информация за 



 
 

пребиваването в България, помощ в бита и ежедневието, социална 
адаптация, обучителни курсове. 

В бежанските центрове Враждебна, Военна рампа, Ковачевци, 
Баня, Пъстрогор, Харманли различни организации провеждат обучение 
по български език. Това е дейност, която най-лесно приобщава 
бежанците към културата и традициите в България. Обикновено 
курсовете са тримесечни, обхващат отделни групи от живеещите в 
бежанските центрове. Предимството на тази дейност е, че 
преподаването е поверено на квалифицирани преподаватели. Като 
основен недостатък на това обучение можем да отбележим краткия му 
времеви период /обикновено 3 месеца/, което за изучаването на чужд 
език е крайно недостатъчно. Поради ограничение на програмите на 
обучение, като и недостатъчното финансиране, тези курсове нямат 
своето продължение в по-горни нива на изучаването на езика или те се 
провеждат много след завършването на предното ниво, като така не 
постигат максимален ефект за обучаемите.  

Основна дейност на неправителствените организации, както и на 
отделни юридически или физически лица е благотворителната дейност 
по отношение на бежанците. Тя разчита на спонтанността, на 
историите на самите бежанци и обикновено е спорадична, което я 
прави невъзможна за прогнозиране. Благотворителните кампании 
обикновено са ориентирани около по-големи проблеми и кризи, 
свързани с бежанците, а с техните ежедневни битови и житейски 
проблеми, които обикновено не събират съпричастност. 
Организациите, които разчитат на това да съберат средства по време на 
кампании, ги ориентират към големи  празници – като Коледа, 
Великден, Рамазан и др. Напр. „Каритас София” организира през 
декември 2014 г. Коледен базар на пазар „Красно село” в рамките на 
който се продаваха храни и предмети, изработени от бежанците като 
средствата отидоха за децата бежанци.    
 

Различните европейски програми и проекти, финансирани от 
европейски фондове дават възможност за изучаване както на български 
език, така и на история на България и други курсове, подпомагащи по-
лесната адаптация на бежанците у нас. Такова финансиране предстои 
да предостави Европейския фонд за интеграция на граждани на трети 
страни /ЕИФ/, който чрез Агенцията по заетостта набира проектни 
предложения. Чрез тази програма ще бъдат подпомогнати дейности, 
целящи привличане на висококвалифицирани специалисти, както и 
подкрепа за провеждане на курсове за обучение и гъвкави форми на 



 
 

обучение по български език, гражданска ориентация, българска 
история, традиции, обичаи, работа и условия на живот в България и др. 
За съжаление тези програми нямат за цел да обхванат бежанците.       
 
 1.2.3. Степен на информираност 
  

1.3. Търсене на работа 
Според Закона за насърчаване на заетостта чужденците с 

предоставен статут на бежанец могат да работят в Република България, 
без да се изисква разрешение за това. Достъпът до трудовия пазар, 
възможността за професионална квалификация и упражняване на труд 
са едни от най-важните човешки права. За чужденците с предоставен 
статут на бежанец  намирането на работа е стъпка към тяхната 
интеграция в Република 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.  

 
 1.3.1. Квалификация на бежанците 

 
Проблемите в намирането на работа за бежанците  са 

многобройни и специфични поради особеното положение, в което се 
намират: 

1. По-голяма част от чужденците с предоставен статут на 
бежанец не владеят български език и трудно намират работа. 

2. 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.   
 
 1.3.2. Възможности за намиране на работа. 

 
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. 

Изложените по-горе проблеми показват, че чужденците с 
предоставен статут на бежанец са сред групите в неравностойно 
положение на трудовия пазар в България. В същото време, обаче, всеки 
чужденец с предоставен статут на бежанец, който не работи и желае да 
започне работа, има право да се регистрира като безработен, но липсата 
на документи за образование го поставят в графата „безработни, без 
образование” и така шансовете намаляват. 

Затова  от Агенцията по заетостта са се ангажирали да 
организират срещи между сирийци и работодатели във всички  
центрове в Харманли, Пъстрогор и софийските квартали.  
Целта е експертите да запознават чужденците с услугите, които 
представя институцията, като им раздават брошури, преведени на 
различни езици, включително и арабски. 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. 
 
 1.3.3. Степен на информираност 
  

1.2. Нужди на бежанците. 
  

 Нуждите на бежанците със статут са като тези на всички 
останали хора.  



 
 

 
 
1.2.1 Нужда от жилище 
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. Причините за това са 
комплексни: 

• липса на достатъчно средства за наемане на жилище – 
бежанците нямат доходи, по-голяма част от тях не разполагат с лични 
средства както за покриване на месечния наем, така и за заплащане на 
комунално-битовите разходи. Сериозна пречка за наемането на 
квартира е исканата от наемодателите предплата за минимум 6 месеца; 

• незнанието на езика води до невъзможност бежанците сами да 
търсят жилища, да преговарят за условията на наемните договори и да 
ги сключват; 

• в някои случаи се наблюдава дискриминационно отношение и 
нежелание наемодателите да предоставят квартира на чужденци със 
статут на бежанец или хуманитарен статут; 

• срокът за намиране на квартира, регистрация в общината (14 
дни след връчване на решението за статут) и подаване на заявление за 
документ за самоличност, е нереален и се явява като пречка за достъпа 
до социално подпомагане и регистрация в дирекция „Бюро по труда”. 

В повечето случаи, за да изпълнят изискванията чужденците, 
получили статут на бежанец или хуманитарен статут, се регистрират на 
адреса на свои близки или сънародници, което решава временно 
жилищните им проблеми. 

В Закона за убежището и бежанците съществува специална 
разпоредба  относно възможността на чужденец с предоставен статут 
на бежанец или хуманитарен статут, да бъде оказана финансова помощ 
за настаняване в жилище за срок до 6 месеца от връчване на решението 
за предоставяне на статут.  

Държавната агенция за бежанците обаче не разполага с целеви 
финансови средства за прилагане на тази разпоредба, поради което в 
определени случаи се преминава към подпомагане на бежанци със 



 
 

специални нужди, чрез удължаване срока за пребиваване в центровете 
към агенцията. 

 Решението за удължаване на срока за пребиваване се взима след 
оценка на здравословното, семейно и материално положение на 
чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут.  

Посочените възможности не решават проблема с жилищното 
настаняване на чужденците, получили закрила в България, който по 
оценка на самите бежанци и организациите, работещи с тях, 
представлява най-голямото препятствие в процеса на тяхната 
интеграция в страната. 

Бежанската вълна през последните месеци не подмина пазара на 
недвижими имоти в София. Най-бедните бежанци остават в лагерите, а 
по-заможните се ориентират към наемането на тристайни жилища, като 
в тях се настаняват по няколко семейства. Хората с арабски произход  
проявяват интерес основно към три столични квартала – Овча купел, 
Красна поляна и Западен парк. Често предпочитат и райони като 
Надежда, Обеля и Орландовци. Към центъра на София около района на 
Женския пазар също има интерес. 

 
1.2.2. Нужда от здравни услуги 
 
Всички лица, търсещи убежище и бежанци, следва 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. Държавата трябва да отговаря 
пряко или по косвено за проверката на здравословното състояние на 
лицата, търсещи убежище и следва да осигури адекватно финансиране 
за осъществяването му. 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. 
Затова предоставянето на здравна информация за търсещите убежище и 
бежанците трябва да се подобри чрез раздаването на листовки, радио и 
телевизионни програми, домашни посещения от медицински сестри, 
както и информационни сесии на различни езици. Най-добре това би се 
порлучило чрез взаимно сътрудничество между неправителствените 
организации и здравните власти. 

Освен това изглежда задължително да бъде създадена ясна 
правна рамка за достъп до здравеопазване на хора без здравни 



 
 

осигуровки и статут на бежанец, за да се избегне разчитането 
единствено на добрата волята на доставчиците.  

Подобряването на здравето следва да се разглежда като активен 
процес, който да кара хората да се почувстват, че те са част от 
обществото. Това включва: липса на заболявания, личен ангажимент за 
започване на нов живот и включване в приемащото общество. 
 
   1.2.3.Нужда от образование 
   

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. Голяма част от бежанците, обаче, имат притеснения 
да изпратят децата си в бъларските училища. Смятат, че трябва да се 
обърне специално внимание към повишаване на осведомеността за 
бежанските проблеми сред учениците на приемащата страна, за да се 
постигне по-голямо приемане на емигрантите и търсещите убежище в 
обществото, и да се противодейства на ксенофобията и расизма. Освен 
това прокудените от родните си места деца не винаги могат да 
предоставят доказателства за завършена образователна степен и затова 
често биват записвани в по-нисък клас. 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. Възрастните бежанци също имат право на образование 
след като са достигнали достатъчни езикови познания, за да продължат 
образованието си, ако не са завършили такова в родината си. 
 
 
 2.Основни проблеми на приемането на бежанците  
  

2.1. Приемане/неприемане от страна на обществото 
 



 
 

 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. Много 
спорен е примера с Нова Загора, където Агенцията за бежанците беше 
решила да изгради къщи, в които да настани бежански семейства. През 
юни, обаче, когато настаняването вече трябваше да бъде факт, 
общинският съвет в Нова Загора отказа да даде разрешение за това, че 
идеята за строителството на къщите и настаняването на бежанците е 
станало непрозрачно и в услуга на партийни интереси.    
 В края на 2013 г., когато беше пика на бежанската вълна от 
Сирия, проучване на агенция „Медиана” показа, че една трета от 
българите са на мнение, че бежанците трябва да бъдат изгонени. 
Според 20 % страната ни не трябва да им помага. 42 % от запитаните 
искат бежанските лагери да бъдат затворени.  
 Против настаняването на бежанци се изправиха гражданите във 
Варна, Сливен, Карлово и др. селища в страната. Стигна се до митинги 
и блокиране на пътища. Тези протести бяха подкрепени от политически 
партии, които издигаха лозунги в подкрепа на прогонването на 
чужденците. В същото време други политически партии подкрепиха 
приемането на бежанците, а на много места в страната, цели семейства 
бяха настанявани без проблеми.  
 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.  
 



 
 

 2.1.1. Степен на информираност на обществото по отношение 
на бежанците  

 
Типичен пример на неинформираност на обществото по 

отношение на бежанците е събирането в тяхна помощ на дрехи в 
студените месеци на 2013 и началото на 2014 г. Разчитайки на 
толерантността на българското общество, организации обявиха 
кампания за събиране на помощи – вещи, дрехи, обувки, за настанените 
в бежанските центрове. Помощите бяха събрани и предоставени на 
бежанците. Докато в първите дни на кампанията те безусловно 
приемаха помощта, то в следващите дни обществото ни стана свидетел 
на купища с разпилени дрехи и обувки в и около бежанските центрове. 
Помощта се оказа ненужна заради количеството и в някои случаи 
качеството на изпратените вещи. И тук вместо да постигне ефекта на 
приемане от страна на обществото и благодарност от страна на 
бежанците, кампанията провокира напрежение и от двете страни. И 
двете страни се оказаха обидени и дори нещо повече – обществото се 
настрои отрицателно заради неприетата помощ. Медииите се включиха 
в общия хор и така и не станаха докрай ясни причините поради които 
хората от бежанските центрове отказаха помощта.  

Радко 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. Като пример за добра практика при отразяването на 
живота на бежанците у нас е репортаж на БНТ 1 от 04.08.2014 г. в „По 
света и у нас” в 20:00 часа, в който бяха разказани две истории на 
бежанци и беше потърсена гледната точка към техния проблем с 
помощта на интервюта с шефовете на Агенцията по бежанците и 
Агенцията по заетостта. Репортерът беше провокирал и действие по 
отношение на едното от семействата, на което Агенцията по бежанците 
и столичната община потърсиха жилище и работа.     
 

2.1.2. Влиянието на медиите и неправителствения сектор по 
отношение на информираността по отношение на бежанците  

 
Ролята на медиите е с ясен 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 рядко се прави. 



 
 

 Това, за което бежанците критикуват медиите 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. Журналистите не 
представят и законовите ангажименти на държавата към бежанците- 
казват още от общностите. Твърдят още, че често не са искали да бъдат 
снимани, но никой не се е интересувал от негодуванието им и 
конституционното им право. 

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 непарвителствените организации 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. 

Държавни институции съдействат за успешна интеграция, както 
и за подпомагане на доброволното репатриране. Съветът на жените 
бежанки в България работи за адаптацията и интеграцията  специално 
на жените-бежанки, предоставя информация относно техните права и 
задължения в България, осигурява превод и представителство в 



 
 

контактите им с различни институции, изразява гласа на бежанците на 
обществени форуми, организира честване на традиционните празници 
на бежанската общност и ги популяризира сред българската 
общественост. 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. Тя се опира на организациите членки на 
„Каритас” в София, Пловдив и Русе, и разполага с развита мрежа от 
доброволчески групи в над 30 населени места в страната. 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. 

 
  
 2.2. Приемане/неприемане на бежанците от страна 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, за която 
говорихме по-горе.  

 
 
2.2.1. 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. 

 
 2.2.2. Услуги, предоставяни на бежанците от страна на 
институциите и местната власт  

 
Основната цел на Националната програма за интеграция е 

новопризнатите бежанци да се адаптират към новата приемаща среда и 
за период до една година: да проговорят български език, да усвоят  
професия, да се запознаят с държавното устройството, институциите, 
традициите и културата ни и да преминат към пълна самоиздръжка 
Интеграционните мерки дават възможност за осигуряване на 
минимална социална защита на бежанците за периода на тяхното 
обучение и включват: финансова помощ за жилищно настаняване, 
социално подпомагане, здравно осигуряване, обучение по български 
език, социална ориентация и културна адаптация, професионално 
обучение, преводачески услуги и съдействие за реализиране на основни 
права и възможности.  

Задължително условие за достъп до финансово подпомагане е 
участието  на бежанците в курсове за изучаване на български език, 
социално ориентиране и професионално обучение. Социалната работа с 
бежанците е насочена към решаване на социални, битови, семейни, 
здравни и други проблеми на бежанците и техните семейства.  

Интеграционният център осъществява посредничество при 
контактите на бежанците с други институции, като: общински 
структури, дирекции по социално подпомагане, бюра по труда, 
Национална агенция по приходите, неправителствени организации и 
др. 

Специални мерки се прилагат за социална защита на уязвимите 
групи бежанци – самотни родители, непридружени малолетни, 
бременни жени, многодетни семейства, инвалиди и възрастни хора. 

Много от всичко това обаче не се случва – такова е мнението на 
бежанците. 



 
 

 

Част от историята на семейството на един сирец –Абдул 
Хамид Аулая, разказана пред „Дарик радио”: 

 
„Преди да дойдете в нашата страна знаехте ли нещо за 

България? 
Рим, съпруга: Не, нищо не знаех за България, но честно казано не 

съм предполагала, че ще преживеем толкова трудни моменти тук... 
Абдул, съпруг: Аз по принцип съм чувал много хубави неща за 

България, че народът е много добър и гостоприемен, но не съм знаел 
какъв живот очаква бежанците тук. Като цяло – дезорганизация. 
Правителството не помага. Това, което знаем, че се полага на 
бежанците, тук не го видяхме. Как може дори адаптирано мляко за 
бебето да не можем да осигурим?! Как да го нахраним? Съпругата ми 
нямаше мляко! Първото, което ме изненада, когато бяхме в „Майчин 
дом" е, че бяха облекли бебето с техни дрешки, защото ние не знаехме 
какъв е редът и какво трябва да купим. Съблякоха го и ни го дадоха 
чисто голо... А тогава беше много студено. Другото е свързано с 
ваксините. Оказа се, че на децата бежанци не им се полагат ваксини, 
сега вече бебето ни е на пет месеца и е ваксинирано единствено в 
болницата, а останалите необходими ваксини не са му направени... 

 
Разкажете за настаняването ви в бежанския лагер, след като 

разбрахте, че трябва временно да останете тук. 
Абдул: Тъй като съпругата ми беше бременна, а голямата ми 

дъщеря е сърдечно болна, останахме в затворения кампус в Любимец 
само една седмица. След това ни преместиха за десетина дни в 
Пъстрогор, а след това в „Овча купел" в София. 

 
Домът от доста време е пренаселен, това ли беше основният 

ви проблем там, липсата на лично пространство и това, че няма 
достатъчно места за всички? 

Абдул: Ние живяхме в една стая шестимата с бебето и 
последните дни настаниха при нас още едно семейство, също от шест 
души... Няма никакво отопление нито в Пъстрогор, нито в София. 
Пускат съвсем слабо парното за един час на ден през зимата. Когато 
го спираха, умирахме от студ. В „Овча купел" това, което ни направи 
впечатление беше, че на нас ни се полагаха 65 лв. на месец, а те 
периодично ни даваха колкото преценят – по 35 лв., понякога 40 лв. Без 



 
 

да ни дадат никакво обяснение за какво се взимат тези пари. С тях 
ние купувахме храна за децата, защото там не се полага. „ 

 
 3. Анализ и изводи 
  

3.1. Основни нужди на бежанците по отношение на 
приемането от обществото 
 

Бежанците в България имат основни битови нужди, нужда от  
здравеопазване, образование и работа. За мнозина получаването на 
статут е основното, от което имат нужда. Освен това обаче, подгонени 
от собствените си държани, те търсят тук разбиране и подкрепа. Казват, 
че не искат българите да се страхуват от тях. Обидно им е, когато ги 
отхвърлят преди дори да са ги чули какво питат. Казват, че подгонени 
от войната не са имали време да опознаят българските обичаи и 
празници, но имат голямо желание да наваксат този пропуск. Особено 
жените твърдят, че им е още по-трудно да свикнат в държава, в която 
няма ограничения за женския пол, каквито има в техните държави, 
етноси и семейства. За цели семейства целият свят са стените на 
центъра в който са настанени. Казват, че биха учили, работили, биха се 
занимавали с изкуство.   

 
 3.2. Основни нужди на обществото по отношение на 
приемането на бежанците 

  
Основното, от което има нужда българското общество, е 

информация. Показването на лицето на непознатите за нас. Показване 
на многоликостта им, на културните им различия. Това е и пътят 
обществото да се отръси от съмнението и страха към бежанците. 
Множеството уплашени хора, които твърдяха, че се страхуват да 
излязат вечер в квартала си, защото наблизо има бежански център, е 
показателен. Институциите, местната власт и медиите са длъжници на 
обществото по отношение на информираността за живота на бежанците 
и за това какво прави държавата за хората, търсещи убежище. 
Обществото най-общо казано има нужда да се сблъска с живота на тези 
хора и да успее да научи, че никой не застрахован от участта да бъде 
бежанец. 
 
 3.3. Действия и ефект, които проектът „Заедно в Европа” 
може да постигне със заложените дейности    



 
 

 
В партньорството между Центъра за развитие на медиите и 

Район „Овча купел” и подкрепата на Столична община, Агенцията 
за бежанците и Агенцията по заетостта, проектът „Заедно в Европа” 
разполага с възможности и има всички шансове да постигне целите си. 
С извеждането на преден план на проблемите на бежанците, техния 
начин на живот и основни проблеми, ще бъде преодоляно наслагваното 
през годините недоверие и отричане на ценностите и възможностите, 
които тези общности носят.  

 
По време на Двата информационни дни трябва ясно да бъдат 

дефинирани и решени основните проблеми, а именно: 
 

1. От каква информация се нуждаят бежанците – за статут, работа, 
образование, жилищно настаняване, други.  

2. Да се отделят висококвалифицираните от по-ниско 
квалифицираните специалисти сред бежанците в центъра за 
настаняване в Район „Овча купел” и спрямо оформените две или 
повече групи да се подходи по различен начин съобразно 
професионалната им квалификация.   

3. Да се обърне внимание на жените-бежанки, като с тях се 
направят отделни срещи в рамките на Информационните дни, 
като по възможност с тях разговарят жени експерти. 

4. При информирането за различни видове услуги и намиране на 
работа да се има предвид важността на семейството и 
спецификата на начина на живот на бежанците. 

5. При възможност да се използва преводач на местния език на 
бежанците. 

6. При поемането на ангажимент от страна на експерт, работодател 
или представител на месната власт, ангажираните по проекта 
„Заедно в Европа” да проследят изпълнението, за да се гарантира 
неговата устойчивост във времето. 

7. Информационните дни да бъдат достъпни за журналисти като се 
отчита факта, че трябва да бъде пазено достойнството и 
свободите на бежанците. 

  
 



 
 

 
По време на Кръглата маса по проблемите на бежанците е 

необходимо пред институциите, неправителствения сектор, медиите и 
обществото да имат предвид следното: 

 
1. Още в самото начало на обсъждането да се дефинират основните 

проблеми на бежанците, като и проблемите, пред които са 
изправени институциите, местните власти и обществото при 
приемането на бежанците;  

2. Споделянето на опит при справянето на проблемите с бежанците 
може да изведе на преден план добри практики, затова трябва да 
бъде насърчавано; 

3. Критикуването на действия на различни институции трябва да 
бъде маркирано, но да се избягва коментирането по същество, за 
да не се навлезе в порочния кръг на обвинения;  

4. По време на Кръглата маса да се оповестят  основните изводи от 
проведените Информационни дни, които да станат обект на 
дискусия;  

5. При обсъждането за бежанците да не се говори като за обща маса 
от хора, а да има персонализиране, като за целта да се насърчи 
разказването на отделни истории, около които да има дискусии 
как могат да се решат проблемите на тези хора; 

6. Да се излъчат изработените по проекта две видеоформи, които 
също ще провокират дебат; 

7. Да се редуват мненията на представители на институциите и тези 
на неправителствения сектор, за да се избяга от 
институционализиране на Кръглата маса; 

8. Кръглата маса да излезе с общ документ – решение или петиция 
за проблемите на бежанците; 

9. Материалите от Кръглата маса да бъдат обобщени и качени на 
страницата на проекта и изпратени до всеки един от участниците 
в събитието. 


