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Нормативна база за работа с бежанци 

  
От 1993 г. БЧК е партньор на ВКБООН по проекти за интеграция на 

бежанците в България. 

През 1997 г. се създава Бежанско-мигрантската служба. 

•Закон за БЧК  / 1995 г./– чл.4 т.6 /1999 г./ - БЧК “подпомага 

чужденците , търсещи и получили закрила в РБългария по ЗУБ”  

•Закон за убежището и бежанците – съгл.чл.53,54,56  БЧК е основен 

партньор  на ДАБ при МС в областта на приемането на бежанците, 

обучението по български език и професионалната квалификация, 

достъп до образование, социална, медицинска и психологическа 

помощ . 

•Национална програма за интеграция на бежанците в България 

2005-2007, 2008 -2010 , 2011-2013 
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Дейности на БЧК за интеграция на бежанци 

в България в периода 1993-2013 г. 

• Предоставяне на ежедневни социални консултации и насочване към институции 

и НПО  

• Съдействие за получаване на медицинска, психологическа и психиатрична 

помощ и осигуряване на животоспасяващи лекарства 

• Превенция на социално значими заболявания – туберкулоза, диабет, сърдечно –

съдови заболявания, хипертония, хепатит и др. 

• Организиране на обучение по български език –1993 – 2006 г. 

• Подпомагане образованието на децата –летни лагери с усилено изучаване на 

български език – 1999 – 2013 г. 

• Разработване на индивидуален интеграционен план с бежанеца –1996-2006 г. 

• Провеждане на професионални курсове  -по готварство, сладкарство, 

сервитьорство, шев и кройка, аранжиране на цветя, компютърни умения  

  1996 -2012г. 

• Съдействие за регистрация в бюро по труда и намиране на работа 

• Предоставяне на еднократна, месечна и целева финансова помощ – в периода 

1993-2011 г. 
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Дейности на БЧК за интеграция на бежанци в 

България в периода 1993-2013 г. 

• Подпомагане на бежанци със специални нужди –възрастни, хронично болни, 

самотни родители, бременни жени, непридружени непълнолетни, с увреждания 

• Осигуряване на хуманитарна помощ за бежанци по линия на Партньорска 

мрежа за благотворителност и дарения  

• Информационни сесии с бежанци за : права и задължения на бежанеца в 

РБългария, културно и социално ориентиране, превенция на сексуално и 

свързано с пола насилие 

• Консултиране и съдействие за доброволно връщане 

• Издирване роднини на бежанци чрез МКЧК  

• Провеждане на обучения “връстници обучават връстници”  

• Поддържане мрежа от доброволци-ученици и студенти, българи и бежанци 

• Подпомагане и развиване капацитета на организации на бежанските 

общности като Съвета на жените-бежанки в България и Етиопското 

земляческо дружество. 
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Лобиране и застъпничество за интеграцията на 

бежанци в България БЪЛГАРСКИ  

 ЧЕРВЕН КРЪСТ 

•Изграждане на положителен образ на бежанеца в българското общество 

•Отбелязване на културни и религиозни празници на бежанските общности 

•Участие в работни групи , комисии, конференции и при разработване на 

програмни документи и проекти  на национално и европейско ниво 

•Активно взаимодействие с държавни институции и НПО за реализиране 

правата на бежанците 

•Обучения на представители на държавни институции и местна власт  
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Лобиране и застъпничество за интеграцията на 

бежанци в България 

•  Мониторинг на условията за прием на лица търсещи закрила в България 

•  Международно сътрудничество  по линия на бежанците : 

 Член на Европейския съвет за бежанци и изгнанници /ECRE / от 1996 г. 

 Член на Платформата на Европейските национални дружества на 

Червен кръст за сътрудничество по онтошение на бежанците, 

търсещите убежище лица и мигрантите 

 Партньор по проекти на Британски, Шведски и Австрийски  Червен 

кръст по изпълнение на дейности с и за бежанци  

 

• През 2005г. Българският Червен кръст , Български Хелзинкски комитет 

и Национална католическа федерация Каритас - България учредиха  
Български бежански съвет – независимо и неполитическо сдружение, 
което има за цел да подпомогне усилията на своите членове да оказват 
по-ефективна закрила на лицата, потърсили и получили закрила в 
България.  



Основни донори и партньори 1993-2013 г. 

Основни донори: 
 Върховен комисариат за бежанците към ООН 

 Глобален фонд за превенция на ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза 

 Европейски бежански фонд  

 Държавна агенция за бежанците при МС 

 Швейцарски , Холандски ,Австрийски, Британски, Германски ,

 Американски Червен кръст 

Основни партньори : 

 Върховен комисариат за бежанците към ООН 

 Държавна агенция за бежанците  

 МВР- Главна дирекция “Гранична полиция” и Дирекция “Миграция” 

 Министерство на здравеопазването 

 Български Хелзинкски комитет, Каритас-България ,Съвет на 

 жените бежанки, Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти, 

 Български съвет за бежанци и мигранти 

 

Обща стойност на реализираните проекти – близо 7 млн. лева 

 

 
. 
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Добри практики при интеграцията на бежанци 

 Проекти за интеграция на бежанци, финансирани от ВКБООН:  
• Осигуряване на стипендии на бежанци, които желаят да продължат във 

ВУЗ 

• Насърчаване и съдействие за развиване на малък бизнес 

• Съдействие за съхранение на традиции и култура на бежанските 

общности в България и запознаване на българското общество с тях – 

отбелязване на празници, издаване на готварска книга, информационни 

брошури , участие в публични прояви  и др. 

• Подкрепа на бежанци за участие в различни национални и международни 

форуми 

 Проекти по линия на Европейски бежански фонд: 

• подбор и обучение на бежанци за социални медиатори 

• въвеждане механизма на социална медиация при работа с лица търсещи 

закрила и бежанци 

 Проекти по линия на Глобалния фонд за борба с ХИВ/СПИН, малария 

и туберкулоза – включване на бежанци в екипите на проектите за 

достигане до общностите 
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Подготовка за изпълнение на Програма за 

презаселване на бежанци в България 

• Участие в заседанията на Международната работна група по 

презаселване / WGR /  в периода 2012 – 2013 г.  

• Участие в Годишните тристранни консултации по презаселване на 

ВКБООН, правителства и НПО  /ATCR/  2012 - 2013 г. 

• Обмяна на добра практика в САЩ и Турция  по покана на Държавния 

департамент на САЩ, Бюро за населението, бежанците и 

миграцията - 2012 г. 

• Участие със статут на наблюдател в Междуведомствената 

комисия към ДАБ по подготовка на Програмата за презаселване 

• Провеждане на кръгла маса по презаселване – 19 юни 2012 г. 
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Предизвикателства 
БЪЛГАРСКИ  

 ЧЕРВЕН КРЪСТ 

Устойчиво 
финансиране на 

мерките за приемане и 
интеграция  

Механизъм за оценка 
на ефективността на 

мерките 

Участие на представители на 
бежанските общности в 
процеса на вземане на 

решения относно тяхната 
интеграция  

Включване на 
общините в 

разработване и 
прилагане на 

мерките за 
интеграция на 

бежанци 



www.redcross.bg  

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

http://www.redcross.bg/

