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Целта на проучването е да покаже връзката между Целите 
за устойчиво развитие на ООН и как те могат да спомогнат за 
справянето с миграционните предизвикателства. Изследването ще 
се използва за информиране на обществеността и предоставяне на 
една по-широка гледна точка за миграционните процеси от eвропейска 
и глобална перспектива. Методологията при разработването на 
материалите включва документално проучване, както и информация, 
събрана от дълбочинни интервюта с бежанци или мигранти. Дават се 
препоръки, които да бъдат включени в доклада и да бъдат фокусирани 
върху жизненоспособни алтернативи на преобладаващите негативни 
тенденции към бежанците и мигрантите. 



2

Броят на международните мигранти в световен мащаб продължи 
да нараства бързо през последните години, достигайки приблизително 
272 млн., с 51 млн повече в сравнение с 2010 г. Докато много от тях 
мигрират по свой избор, броят на насилствено разселените лица 
достигна 70 млн., сред които 26 млн. бежанци и 41 млн. вътрешно 
разселени лица1.

Данните за България сочат, че през 2019 г. общият брой на 
международните мигранти е 168.5 хиляди, от тях броят на бежанците 
е 21.8 хиляди2. При преброяването на населението през 2021 г. за 
първи път ще се събира информация относно лицата с предоставена 
международна закрила: относно вида на предоставения им статут, 
както и в кои общини са се установили. Тези данни ще послужат 
за подобряване на интеграционната политика за бежанците и 
мигрантите.

1	 	United	Nations.	Shaping	Future	together.	Migration.	Online	-	https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html
2	 	UN	DESA.	Inernational	migration.	Country	Profiles.	
Bulgaria	https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp

Въведение



2

Броят на международните мигранти в световен мащаб продължи 
да нараства бързо през последните години, достигайки приблизително 
272 млн., с 51 млн повече в сравнение с 2010 г. Докато много от тях 
мигрират по свой избор, броят на насилствено разселените лица 
достигна 70 млн., сред които 26 млн. бежанци и 41 млн. вътрешно 
разселени лица1.

Данните за България сочат, че през 2019 г. общият брой на 
международните мигранти е 168.5 хиляди, от тях броят на бежанците 
е 21.8 хиляди2. При преброяването на населението през 2021 г. за 
първи път ще се събира информация относно лицата с предоставена 
международна закрила: относно вида на предоставения им статут, 
както и в кои общини са се установили. Тези данни ще послужат 
за подобряване на интеграционната политика за бежанците и 
мигрантите.

1	 	United	Nations.	Shaping	Future	together.	Migration.	Online	-	https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html
2	 	UN	DESA.	Inernational	migration.	Country	Profiles.	
Bulgaria	https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp

Въведение

3

За справяне с растящите потоци от бежанци и мигранти на 
глобално равнище Общото събрание на ООН прие Декларацията от 
Ню Йорк за бежанците и мигрантите от 19 септември 2016 г., в 
която се призовава за разработването на два глобални пакта, един за 
бежанците и един за други мигранти. Двата пакта бяха приети през 
декември 2018 г. Тези пактове „дават възможност да се постигне 
напредък в укрепването на нормите, принципите, правилата и 
процесите на вземане на решения, които ще дадат възможност за 
по-ефективно международно сътрудничество в отговор на явление, 
което е въпрос от определящо значение“. 

Докато Глобалният пакт за бежанците не предизвика спорове 
и България се присъедини към него3, Глобалният пакт за безопасна, 
организирана и законна миграция събуди спорове и съмнения. 
България гасува „въздържал се“ при подписването на Глобалния 
пакт под натиска на антиимигрантски настроения, изразявани от 
коалиционни партньори в правителството и от опозицията.

Все пак е важно за обществеността да знае, че това е правно 
необвързваща рамка за повече международно сътрудничество по 
въпросите на миграцията. Целта на Глобалния пакт за миграцията е 
миграцията да се осъществява по безопасен, организиран и законен 
начин. Той съдържа конкретни действия, които ще помогнат на 
държавите да намалят незаконната миграция, например чрез 
засилено сътрудничество за справяне с причините за миграцията, 
борба с трафика на хора и контрабандата на мигранти, управление 
на границите и улесняване на връщането. Той също така ще спомогне 
вниманието да се съсредоточи върху законните канали за миграция.
3	 	Глобалният	пакт	за	бежанците	не	замества	действащите	международноправни	документи,	той	има	четири	основни	цели:	
да	намали	натиска	върху	държави,	приели	голям	брой	бежанци;	да	подпомогне	бежанците	да	стъпят	на	краката	си;	
да	разшири	достъпа	до	трети	страни	чрез	разселване	или	други	варианти;	да	подкрепи	процеси,	които	да	позволят	
на	бежанците	да	се	върнат	в	родните	си	места.	

Глобална перспектива
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Европейският съюз (ЕС) управлява миграцията с помощта на 
множество правни и политически инструменти. След високите 
равнища на миграционни потоци към Европа през 2015 г. тази 
политика се основава главно на Европейската програма за 
миграцията. Мерките включват връщане и обратно приемане на 
незаконни мигранти, които нямат право да влизат или пребивават 
на територията на ЕС, борба срещу контрабандата на мигранти, 
защита на външните граници на ЕС, създаване на законни пътища за 
лицата, които се нуждаят от международна закрила, създаване на 
стабилна политика на ЕС в областта на убежището въз основа на 
баланс между солидарността и отговорността, както и предприе-
мане на действия във връзка с миграцията в сътрудничество с 
трети държави чрез политически и финансови средства.

Четирите стълба на Европейската програма 
за миграцията от 2015 г.

Намаляване на стимулите за незаконна миграция, засилване 
ролята на Frontex във връзка с връщането на мигранти; нов план 
за действие с мерки, целящи трафика на хора да се превърне 
във високорискова дейност, която не носи голяма печалба, и да 
се въздейства върху причините, които водят до миграция, чрез 
сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ;

Управление на границите – спасяване на човешки животи и 
обезпечаване на сигурността по външните граници, най-вече 
чрез засилване на ролята и капацитета на Frontex; помощ за 
укрепване на капацитета на страни извън ЕС да управляват 
границите си; по-нататъшно обединяване, когато е необходимо, 
на някои функции на бреговата охрана на равнище ЕС;

Европейската перспектива
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Дълг на Европа да защитава чрез солидна обща система 
за убежище: Приоритетът е да се гарантира пълно и 
последователно прилагане на общата европейска система 
за убежище, най-вече чрез насърчаване на систематично 
идентифициране и снемане на пръстови отпечатъци и чрез 
полагане на усилия за намаляване на злоупотребите с нея, 
като се подсилят разпоредбите за сигурна страна на произход 
в Директивата за процедурите за убежище; оценяване и 
евентуално преразглеждане на Регламента от Дъблин през 
2016 г.;

Нова политика за законната миграция: Акцентът се 
поставя върху запазването на привлекателността на Европа 
като дестинация за мигранти на фона на наблюдавания в нея 
демографски спад. Това ще стане най-вече чрез модернизиране 
и реформиране на схемата „синя карта“, чрез промяна на 
приоритетите на политиките в областта на миграцията и 
постигане на максимална полза от миграционната политика 
за отделните лица и страните на произход, включително като 
се улеснят по-евтините, по-бързи и по-безопасни парични 
преводи.

ЕС е установил подробни общи стандарти в няколко регламента и 
директиви, но действителното прилагане на политиката в областта 
на убежището и миграцията е отговорност на държавите членки, 
които трябва да гарантират, че националното им законодателство 
е в съответствие както с правото на ЕС, така и с международните 
споразумения. 

Глобална перспектива
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Външната политика на ЕС в областта на миграцията е част от 
общия подход на ЕС към миграцията и допълва външната политика на 
ЕС и сътрудничеството за развитие. Тя се основава на общи цели, 
определени от държавите членки, и е отразена в общата европейска 
система за убежище (ОЕСУ). 

Сътрудничеството с трети държави е включено в глобалния 
подход към миграцията и мобилността (ГПММ), чрез който ЕС започна 
политически диалог и създаде партньорства с трети държави.

Заради оставащите различия между държавите по отношение 
на реформата на Регламента от Дъблин, с който се определя 
държавата членка, отговорна за разглеждането на молба от 
лице, търсещо убежище, както и заради вътрешен натиск в някои 
държави, заключенията на Европейския съвет дават приоритет на 
укрепването на външните граници на ЕС. 

Всички лидери от ЕС, участвали в дебатите за бъдещето на 
Европа в Европейския парламент през изтеклия през 2019 г. мандат, 
признават, че миграцията е едно от основните предизвикателства 
пред ЕС, и са съгласни, че на него може да се отговори само на 
равнището на ЕС. Има консенсус по въпроса, че е необходимо да се 
засили сътрудничеството с държавите на произход или транзитно 
преминаване на мигрантите. Някои европейски лидери подкрепят 
увеличение на финансирането, или по-амбициозна и конкретна 
инициативи, като например „план Маршал“ за Африка. Сумите в 
следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021-
2027 г. за свързани с миграцията въпроси е почти три пъти по-
голяма от преди, достигайки над 34,9 милиарда евро в сравнение с 
14 милиарда евро за периода 2014-2020 г. 

Интеграционните мерки са в компетенциите на държавите 
членки и се съобразяват с техните нужди, история и правна 

Глобална перспектива
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рамка. Тези мерки трябва да се осъществяват в съответствие 
с достиженията на правото на ЕС (чл. 79, ал. 4 от Договора за 
функционирането на ЕС (ДФЕС), Стокхолмската програма, Общите 
основни принципи (ООП) на политиката за интеграция на имигранти 
в ЕС и др.).
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8

След безпрецедентния натиск от смесени потоци от мигранти и 
търсещи убежище, с които се сблъсква Република България в края на 
2013 година, в държавата се предприемат спешни мерки. Подобряват 
се националните процедури, като се има предвид, че защитата и 
надзорът на държавната граница е правно обвързващо задължение. 
Независимо от това страната се стреми да спазва принципите за 
недискриминация и неотблъскване, дефинирани в Конвенцията на 
ООН за бежанците, Хартата на основните права на Европейския 
съюз, Договора за функциониране на ЕС ДФЕС, Кодекса за границите 
на Шенген и други свързани инструменти. България предоставя на 
всички лица възможност да кандидатстват за хуманитарна защита 
и убежище.

В периода след 2016 г. в България са изпълнени поредица от 
мерки за въвеждане в националното законодателство на новоприети 
директиви на ЕС в областта на легалната миграция, регламентиращи 
правото на пребиваване и мобилност в рамките на ЕС на граждани 
на трети страни. Приети и вече действащи са националните 
разпоредби, транспониращи Директива 2014/36/ЕС на ЕП и на Съвета 
относно условията за влизане и престой на граждани на трети 
страни с цел заетост като сезонни работници, Директива 2014/66/
ЕС на ЕП и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване 
на граждани на трети страни в рамките на вътрешнокорпоративен 
трансфер и Директива 2016/801/ЕС на ЕП и на Съвета относно 
условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни 
с цел научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, 
програми за ученически обмен или образователни проекти и работа 
по Програми „au pair“. 

През 2014-2019 г. дейностите на българското правителство са 
насочени към увеличаване на капацитета за приемане и настаняване 

Правна уредба в България
и национални институции
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на чужденци, кандидатстващи за международна закрила. Използват 
се и средства от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) 
на ЕС.

През 2015 г. българското правителство приема Национална 
стратегия за миграцията, убежището и интеграцията за периода 
2015-2020 г. Тя е насочена към създаване на всеобхватна и стабилна 
правна и институционална рамка за управление на законната 
миграция и за предотвратяване на нелегалната миграция, за 
интеграция и грижа за лицата, търсещи международна закрила, и 
лицата, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен 
статут. През юли 2017 г. е приета Наредба за условията и реда за 
сключване, прилагане и прекратяване на Споразумение за интеграция 
на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

Законът за предучилищното и училищно образование гарантира 
възможност децата на бежанци и мигранти да посещават български 
училища при същите условия като българските деца. Чужденците, на 
които е предоставено постоянно пребиваване, получават медицинска 
помощ на равни начала с българските граждани. Децата, които 
не са навършили 18 и повече години, ако посещават училище като 
редовни ученици, до завършване на средно или висше образование, са 
здравно осигурени от държавния бюджет и имат право на безплатно 
медицинско и социално обслужване. Редовният мигрант има равни 
права с тези на българските граждани в областта на заетостта. 
Законът за признаване на професионални квалификации от 2016 г. 
предвижда чужденци и лица с бежански или хуманитарен статут, 
които са практикували някаква професия в чужбина, но не могат да 
представят документи, да могат да се явят на изпит.

През 2016 г. парламентът приема Закон за трудовата миграция 
и трудовата мобилност. Разпоредбите му се фокусират главно 

Правна уредба в България
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върху осигуряване на достъп до българския пазар на труда; издаване 
на единно разрешение за пребиваване и работа; Синята карта на ЕС 
и регулирането на самостоятелната заетост.

През юли 2017 г. е приета Национална стратегия за борба с 
трафика на хора. Документът определя дългосрочната визия на 
правителството за борба с трафика, като акцентира върху ранната 
превенция, подкрепа и реинтеграция на жертвите, като се отчита 
уязвимото положение на жените и децата и преследването на 
извършителите.

Комисията за защита от дискриминация (ОЗР) и омбудсманът 
полагат усилия за подобряване на техните системи за защита на 
правата на човека.

През 2019 г. Правителството приема Постановление № 226, с 
което се създава Национален съвет по миграция, граници, убежище и 
интеграция4. Този орган има отговорност да формулира и координира 
изпълнението на държавните политики в областта на миграцията 
и интеграцията на граждани на трети страни, включително на 
лицата, получили международна закрила в България. В Съвета са 
представени и органи на местната власт.

В България управляващ орган на Фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ е дирекция „Международни проекти“ (ДМП) – структура 
на Министерството на вътрешните работи за управление на 
програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз 
и от други международни програми и договори.

 

4	 	Със	същото	постановление	се	отменя	Постановление	№	21	на	Министерския	съвет	от	2015	г.	за	създаване	на	Национален	съвет	по	миграция	и	
интеграция	(обн.,	ДВ,	бр.	12	от	2015	г.;	изм.	и	доп.,	бр.	50	от	2015	г.	и	бр.	76	от	2016	г.).
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Общият брой на гражданите на трети страни, които законно 
пребивават на територията на Република България, трайно 
се увеличава през последните години. Расте мобилността на 
населението. Увеличава се и интересът за трудова реализация 
в България и това променя съотношението между имигранти и 
емигранти, като съответно нетният коефициент на миграцията 
намалява от -2.2 през 2010 г. до -0.7 през 2019 година5. В подкрепа на 
този процес се вземат мерки за стимулиране на работодателите и 
привличане на квалифицирани специалисти в България.

Много по-труден е процесът на интеграция на гражданите на 
трети държави, получили международна закрила, т.е. на бежанците. 
Експертите говорят за „нулеви години“ в интеграцията на бежанците 
още от 2014 г. насам и отчитат непоследователност и стихийност 
в приемането на стратегически документи и при изработването 
на програми6. „Вместо приемане на нов тригодишен програмен 
план съгласно утвърдения модел на Интеграционната програма, 
правителството приема две Национални стратегии, съответно през 
2014 и 2015 г., които преместват отговорността за интеграцията 
на бежанците от ДАБ към общините”7. В приетата през 2015 г. 
Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и 
интеграцията 2015-2020, която според правителството обединява 
три други подобни стратегии, приемани в периода 2008-2014 г., пос-
тавя акцент върху гарантиране сигурността на външните граници на 
ЕС, ефективно противодействие на трафика, справедлива и прозрачна 
процедура при разглеждане на молбите за закрила, утвърждаване на 
доброволното връщане като приоритетна политика.
5	 	UN	DESA.	Inernational	migration.	Country	Profiles.	Bulgaria	https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp	
6	 	 Иларева,	 В.	 (2017)	 Нулева	 интеграция	 за	 бежанците.	 Икономист,	 1.01.17.	 Кръстева	 Анна.	 Изследовател	 и	 автор	 –	 Българският	 миграционен	
парадокс.	Миграция	и	развитие	в	България.	НКФ	„Каритас	България“,	София,	2019,	с.	33.
7	 	Пак	там,	с.	34.

Специфични проблеми в
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Непоследователност се вижда в търсенето на практически 
решения. Така например на 12 август 2016 г. Министерски съвет 
приема постановление за приемане на Наредба за условията и реда за 
сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция 
на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. На 31 
март 2017 Наредбата е отменена. На 19 юли 2017 г. правителството 
приема нова Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение 
и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците 
с предоставено убежище или международна закрила. Тази нова 
интеграционна политика премества фокуса върху местната власт 
– кметовете и общините. За съжаление поради „липсата на интерес 
и дори отказ на общините да се ангажират с интеграцията дори 
на малък брой бежанци“ интеграцията не се случва. „Липсата на 
политическа воля за поемане на отговорност на държавно ниво, 
прехвърлянето на тази отговорност на местните власти, без 
необходимата за това подготовка, е основополагащият проблем“8. 

Трябва да се отчете още наличието на негативен обществен и 
медиен дискурс, които допринасят за антиимигрантски настроения 
и съответен политически резонанс. Според Анна Кръстева 
спецификата на българския случай е свързана „не толкова с липса 
на законодателство или на конкретна политика като достъп до 
образование или бизнес възможности, колкото до политическия 
контекст на популистка секюритизация, който минира самата 
възможност за политики на интеграция и формира негативно 
обществено мнение“9. Агресивният и мощно звучащ публичен 
антиимигрантски дискурс и невидимостта на редките добри 

8	 	Иларева,	В.	(2017)	Нулева	интеграция	за	бежанците.	Икономист,	1.01.17	Цитирано	по	Кръстева,	Анна,	цит.	Произведение,	с.	33.	
9	 	Кръстева,	Анна.	Изследовател	и	автор	–	Българският	миграционен	парадокс.	Миграция	и	развитие	в	България.	НКФ	„Каритас	България“,	София,	
2019,	с.	31.
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8	 	Иларева,	В.	(2017)	Нулева	интеграция	за	бежанците.	Икономист,	1.01.17	Цитирано	по	Кръстева,	Анна,	цит.	Произведение,	с.	33.	
9	 	Кръстева,	Анна.	Изследовател	и	автор	–	Българският	миграционен	парадокс.	Миграция	и	развитие	в	България.	НКФ	„Каритас	България“,	София,	
2019,	с.	31.
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практики за интеграция още дълго ще забавят и възпрепятстват 
интеграцията на бежанците10.
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10		Пак	там,	с.	36
11		Илиев,	С.	(2017)	Има	ли	желание,	има	и	начин.	Ангажираност	на	частния	сектор	в	заетостта	на	получили	международна	закрила	лица.	Sofia:	UNHCR	
Bulgaria.	Цитирано	по	Кръстева,	А.	цит.	Произв.,	с.	32
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Проведени са три дълбочинни интервюта с помощта на анкета, 
приложена в този документ. В обсега на допитването попадат 
двама граждани на трети страни, влизащи и легално пребиваващи 
(краткосрочно и дългосрочно) в България с цел работа и обучение и 
едно лице, търсещо закрила. 

Първият случай е на млада жена с палестински произход, 
омъжена, с малко дете, съпругът е палестинец с израелско 
гражданство, мигрират под влияние на фамилни връзки, при наличие 
на възможност за заетост в роднинска компания. Основна причина за 
вземане на решение да емигрират от Израел и да имигрират легално 
в България, е търсенето на по-спокойна и сигурна политическата 
среда, подходяща заетост и добри условия за живот.

От допитването с нея могат да се направят следните изводи:
• В случаите, когато работниците мигранти са наети от 

чужда компания с местен клон в България, те не срещат 
трудности в получаването на достъп до достоен труд. 
Компанията и нейните юристи се грижат за преодоляване 
на административни пречки при справяне с необходимите 
процедури. Респондентката лесно намира сама информация за 
една или друга процедура.

• Работниците мигранти нямат пречки пред записване на 
децата в училище, в случая оказват предпочитание на 
международни частни училища, за да са подготвени при 
евентуално мигриране в друга държава. 

• Работниците мигранти търсят устойчива социална среда, 
открита в конкретния случай в групова миграция на роднини. 

• Получаването на българско гражданство не е приоритет.

Анализ на резултатите от 
дълбочинните интервюта
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• Здравеопазването е много скъпо, в конкретния случай не се 
споменава използване на здравна осигуровка.

• Интегрирането в местната среда е затруднено от 
стереотипно отношение към жените, носещи забрадки. 

Вторият случай е на млад човек от смесен брак на българка 
и сириец, има българско гражданство, но предпочита да влезе в 
България като чуждестранен студент, защото е получил средно 
образование в трета държава. Записва медицина, но заради високите 
такси се прехвърля и завършва Международни отношения в СУ. 

От допитването с него могат да се направят следните изводи:
• Чуждестранните студенти получават много добро обучение 

в първата подготвителна година. 
• Чуждестранните студенти се нуждаят от повече подкрепа 

и достъп до услуги, например до студентски общежития. 
Респондентът предлага подобрения в механизма за 
кандидатстване на студенти чужденци, например в 
калкулирането на цената за платено образование да се 
включва услугата студентско общежитие.

• Доброто равнище на знание на български език е голямо 
предимство. Чуждестранни студенти или чужденци с 
добър български език и знание на други езици са полезни на 
организации като МОМ за работа в приемни центрове за 
мигранти и търсещи убежище граждани на трети държави.

• Доброто образование и квалификация дават възможност за 
достоен труд, в конкретния случай респондентът работи в 
момента на допитване в чужда коммпания като представител 
за арабския свят. 

Анализ на резултатите от 
дълбочинните интервюта



16

Третият случай е на млад човек от Афганистан, изминал трудния 
път на бежанеца, бягащ от несигурността в родината си, където 
според него от 40 години се водят военни действия. 

След влизане в България остава 2.5 месеца в приемния център 
за бежанци край София Бусманци и 3.5 години в регистрационно-
приемателния център в Харманли. Учи самостоятелно български език, 
помага като преводач на Международната организация по миграция 
и като профайлър за Български Хелзинкски комитет при престоя си 
в Харманли. Не получава статут на бежанец и сега е в Гърция в 
опит там да потърси такъв статут. Коментира много негативно 
процедурите както в Бългия, така и в Гърция. В България получава 
три пъти отказ с довод, че в Афганистан няма доказателства за 
военно положение и няма опасност за живота му.

• Докато е в приемателен център от отворен тип няма 
възможност да работи официално. Сроковете са твърде дълги 
до получаване на такова право.

• Не приема тълкуването на българските институции за 
официална и неофициална война в Афганистан.

• Отчита лошо отношение на персонала в приемните центрове, 
включително от медицинския персонал. Свидетел е на насилие, 
включително той е бил жертва на насилие от полицаи и от 
персонала.

• Препоръчва повече обучения и занимания при престоя в 
приемателните центрове. „Седиш и чакаш храната, това те 
кара да се чувстваш като евтино човешко същество“.

• Препоръчва по-активно присъствие на неправителствени 
организации. Според него на кандидатите за убежище е нужна 
помощта на юрист, на социален работник, на психолог.

Анализ на резултатите от 
дълбочинните интервюта



16

Третият случай е на млад човек от Афганистан, изминал трудния 
път на бежанеца, бягащ от несигурността в родината си, където 
според него от 40 години се водят военни действия. 

След влизане в България остава 2.5 месеца в приемния център 
за бежанци край София Бусманци и 3.5 години в регистрационно-
приемателния център в Харманли. Учи самостоятелно български език, 
помага като преводач на Международната организация по миграция 
и като профайлър за Български Хелзинкски комитет при престоя си 
в Харманли. Не получава статут на бежанец и сега е в Гърция в 
опит там да потърси такъв статут. Коментира много негативно 
процедурите както в Бългия, така и в Гърция. В България получава 
три пъти отказ с довод, че в Афганистан няма доказателства за 
военно положение и няма опасност за живота му.

• Докато е в приемателен център от отворен тип няма 
възможност да работи официално. Сроковете са твърде дълги 
до получаване на такова право.

• Не приема тълкуването на българските институции за 
официална и неофициална война в Афганистан.

• Отчита лошо отношение на персонала в приемните центрове, 
включително от медицинския персонал. Свидетел е на насилие, 
включително той е бил жертва на насилие от полицаи и от 
персонала.

• Препоръчва повече обучения и занимания при престоя в 
приемателните центрове. „Седиш и чакаш храната, това те 
кара да се чувстваш като евтино човешко същество“.

• Препоръчва по-активно присъствие на неправителствени 
организации. Според него на кандидатите за убежище е нужна 
помощта на юрист, на социален работник, на психолог.

Анализ на резултатите от 
дълбочинните интервюта

17

• От личен опит и наблюдения определя България като 
„транзитна държава“ за по-голямата част от лицата, подали 
молба за закрила в България.

Анализ на резултатите от 
дълбочинните интервюта
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Постигането на Целите за устойчиво развитие е задача на 
широк кръг заинтересовани групи, не само на правителството. В 
тази връзка основната препоръка е: 

1. Да се полагат усилия за изграждане на мрежа за сътрудничество 
и оперативно взаимодействие между максимално широк кръг 
заинтересовани участници от държавните институции, 
представителите на органите на местното самоуправление 
и неправителствения сектор в процеса на адаптацията и 
социалното включване на всички целеви групи, свързани с 
миграционната политика в България. 

Малката извадка не позволява да направим заключения за целия 
обхват от теми, засегнати в първата част на този доклад. Можем 
да направим няколко препоръки, свързани и с изпълнението на Целите 
за устойчиво развитие на ООН в България.

По отношение на чуждестранните студенти:
2. Да се подобрят комуникационните канали за привличане на 

чуждестранни студенти и за осигуряване на заетостта 
им по време на обучението, включително за създаване на 
предпоставки най-добре подготвените да останат да 
работят в България.

По отношение на жените мигранти или жени от семейства 
на работници мигранти:

3. Да се изграждат мрежи за работа с жените от общностите 
на работниците мигранти и да се наблюдава процесът на 
тяхната социална интеграция в България, за да се създадат 
предпоставки за позитивен ефект от имиграционните 
процеси в България.

4. Да се предлагат целенасочено разнообразни платени и 
безплатни курсове и програми на жените мигранти за 

Заключение и препоръки
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постигане на позитивен образ за България и за възможностите, 
които страната ни предлага за дългосрочно съжителство и 
интеркултурно общуване.

По отношение на търсещите международна закрила:
1. Повишаване на квалификацията и на чувствителността на 

работещите в приемателните центрове и на граничните 
пунктове. 

2. Осигуряване на среда, защищаваща правата и достойнството 
на човека в приемните центрове.

3. Подобряване на образователната интеграция на децата 
бежанци чрез обмен на добри практики между училищата и 
детските градини, които приемат по-значителен брой деца 
бежанци. 

4. Активни и постоянни мерки за промяна на нагласите в 
българското общество чрез интеркултурно образование и по-
специално включване на теми от образованието по права на 
човека и глобално образование в образователните стандарти 
и програми.

Заключение и препоръки
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Данни: име, пол, възраст, статут.

Въпроси:

• Какво работите и къде живеете в момента? Откога сте в 
България?

• Защо напуснахте страната си? Какви бяха причините? Как 
тръгнахте?

• С какво се сблъскахте след като пристигнахте по отношение 
на процедурите и системата - намиране на работа, 
намиране на място за живеене, достъп до здравеопазване 
и образователна система? Посочете какво работи и какви 
трудности срещнахте по отношение на тези неща?

• Подобри ли се нещо за Вас и какво откакто сте в България?

• Кое беше най-голямото предизвикателство пред Вас?

• Кои са сферите, в които е необходима промяна?

• Как може да се подобри работата на системата, механизмите 
и процедурите, според Вас?

• Запознати ли сте с документите, които защитават правата 
Ви? Кои са те?

• Бихте ли се върнали в страната си? Да/не - защо?

Цел: Идентифициране на основните причини за и последствия 
от миграционните процеси и връзката им с Целите за устойчиво 
развитие на ООН.

Приложение 1. 
Анкетна карта
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Име: Уала Муса
Пол: жена
Възраст: 27 г.
Произход: 
Палестина
Статут: мигрант

Уала е омъжена и има дъщеря на няколко месеца. 
Тримата със съпруга є живеят в София от 2 г.

Уала е завършила публична администрация в 
Палестина, работи като продавач-консултант преди 
да се преместят в България. Фирмата, в която работи 
съпругът є, който е с израелско гражданство, отваря 
клон в България преди няколко години. Двамата обсъждат 
дали да се преместят и, след като сравняват условията 
на живот и политическата обстановка в Палестина и 
в България, преценяват, че и за двамата е по-добре да 
са в България. Сестрата на съпруга є също живее в 
България заедно със своето семейство, нейният съпруг 
(зет) е собственикът на компанията, която работи в 
сферата на маркетинга и финансовите пазари.

Преди да роди се опитва да си намери работа в 
България, но няма възможност да работи, тъй като 
визата є е за придружител (разрешение за пребиваване) 
на съпруга є и не позволява това. Споделя, че не е 
запозната с условията за придобиване на работна виза, 
но мисли, че не е трудно.

Двамата нямат особени проблеми с 
административните процедури и работа с документация 
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в България, тъй като адвокатът на фирмата се грижи 
за тези дела за тях и семейството им.

Дъщерята на Уала има само израелско гражданство, 
тъй като няма право да има и българско. Двамата 
решават, че за детето е по-добре да има израелско 
гражданство, защото позволява да пътуват по-лесно 
към Палестина и Израел. Уала е донякъде запозната с 
процедурата за придобиване на гражданство и изисквания 
период на пребиваване, но счита процедурата за трудна.

На въпроса доколко са осезаеми последиците от 
липсата на българско гражданство отговаря, че за нея 
има значение главно по отношение на пътуването с 
палестински паспорт. Тъй като съпругът є има израелско 
гражданство, може да пътува от България директно 
към Палестина, като минава през Израел, докато тя 
трябва да мине през Турция и Йордания, за да стигне до 
Палестина. Дъщеря є не може да пътува с нея, а само 
с бащата, тъй като е с израелско гражданство, а при 
преминаване на границата между Йордания и Палестина 
има два отделни изхода за палестинци и израелци.

Уала споделя, че планират да останат в България 
и в бъдеще. На въпроса дали знае какво отражение 
ще даде израелското гражданство на дъщеря є при 
записване в детска градина и училище, казва според 
нея няма да има проблем. Снаха є има 3 деца и те учат 
без проблем в частни училища в България. Предпочели 
са да ги запишат в частно международно училище, за 
да са подготвени, ако решат да напуснат България и 
заминат в друга държава.
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Двамата със съпруга є не изпитват трудности 
при намирането на жилище, тъй като фирмата се 
грижи за това предварително, преди да пристигнат в 
България. Имат допълнително здравно осигуряване от 
компанията, но според нея здравеопазването в България 
не е много добро и е скъпо. Споделя, че за да заведе 
дъщеря си в болницата, тъй като има температура, 
трябва да заплати 250 лв. за изследвания и преглед.

По отношение на административните процедури в 
България казва, че са твърде бавни. Рядко им се налага 
да се справят с тях сами обаче, тъй като адвокатът на 
фирмата, в която работи съпругът є подготвя всички 
нужни документи за тях.

На въпроса къде и как намира информация за 
различните правила и процедури в България, отговаря, 
че проверява всичко в Google, където, според нея, има 
достатъчно информация на английски. Ако липсва 
такава, превежда от български към английски с Google 
преводач. Съпругът є пък по-често разчита на колегите 
във фирмата си, за да разучи тази информацията.

Според Уала не е много трудно да се живее в 
България. Подобно на Палестина, но политическата 
ситуацията там не е добра. Споделя, че ако се върнат, 
съпругът є ще трябва да работи в клона на фирмата в 
Тел Авив, а тя ще трябва да остане в Палестина и няма 
да могат да се виждат. За да получи разрешение да 
живее в Израел, казва, че трябва да премине през доста 
документация. Според нея животът в Палестина не се 
усеща като много по-различен от България, докато не 
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се наложи да преминат през някой от пропусквателните 
пунктове - тогава усещат, че са под окупация.

Биха се върнали в Палестина, ако ситуацията се 
подобри. Уала споделя част от трудностите, породени 
от политическата обстановка обратно у дома, например 
изискванията и разрешенията, нужни за придвижване и 
престой между и в Израел и Палестина. Палестинците 
могат да влязат в Израел единствено с разрешение, в 
което е посочен конкретен времеви период на престой, 
а израелците могат да влизат в Палестина без особени 
трудности. Казва, че пътуването между двете граници 
е сложно заради дните, които трябва да се предвидят в 
разрешителното и споделя, че именно тези малки неща 
пречат на щастието. Майка є има израелски документи, 
но когато са се родили баща им е преценил, че няма 
нужда да имат такива, тъй като тогава е било лесно 
да се придобият и не са мислели, че политическата 
обстановка ще се влоши така и ще има значение.

На въпроса дали може да сподели някои проблеми, 
които поражда политическата ситуация за тях, дава 
пример с брат си, който е прострелян в таза и до ден 
днешен накуцва. Иронията е, обяснява тя, че израелците 
го прострелват, но той трябва да отиде в болница в 
Израел, за да се лекува, тъй като в Палестина няма 
подходящи. Престоява около 1 месец в болница за 
войници в Израел. За престоя си трябва да плати около 
половин милион. 

Мисли, че има разлика между нея и съпругът є 
другите мигранти и смята, че за нея и семейството 
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є всичко е много по-лесно заради това, че фирмата се 
грижи за тях. Не всички служители са обгрижвани по 
този начин, иракчани и сирийци имат проблеми.

Смята, че българите се държат неловко, когато 
видят забрадката, но не вижда проблем в това. Когато 
пристигат, мъжът є я предупреждава да внимава, тъй 
като знае, че тук хората не са свикнали да виждат 
много хора със забрадки. Снаха є носи по-традиционната 
забрадка и ги е предупредила преди да дойдат, че хората 
ще ги гледат странно. Смята, че причината хората 
да се държат странно и неловко е в това, че не знаят 
някои неща или знаят грешните такива. 

Име: Шади Махмуд
Пол: мъж
Възраст: 30 г.
Произход: България/
Сирия
Статут: мигрант

В момента Шади живее във Варна, но израства в 
Киев (6 години) и Сирия (12 години). Завършва средното 
си образование в Сирия и идва в България, за да учи 
медицина. Една година учи медицина в МФ на СУ "Св. 
Климент Охридски", но повишават таксите (от 4000 
евро на 8000 евро за чуждестранни сутденти) и решава 
да запише специалност международни отношения (МО). 
Завършва МО през 2014 г. и работи на няколко места 
докато учи и след това.
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Работи в контактни центрове, а след това в 
Международната организация по миграцията (MOM) в 
България като data collector, който разследва потока 
на хората - откъде минават и как стигат до България. 
Година и половина се занимава с това по проект на 
организацията, работил е почти във всички лагери в 
България, затворени и отворени. След края му заминава 
за Кипър за 1 година, където се опитва да работи за 
сходна като вид организация, но там основната дейност 
в тази сфера е AVR (assisted voluntary return - доброволно 
завръщане) и не си намира работа, защото не знае език, 
а му е нужен, за да посещава лагерите. Намира друга 
възможност да работи, след което се връща в България 
и вече от 1 г. работи в представителство на словенска 
компания, която се занимава със стомана и желязо. 
Представител е за целия арабски свят, включително 
България, Турция, Румъния и Кипър. 

Майка му в момента живее в Кипър с брат му, което 
е и причината да прекара тази една година там, за да 
и помага. Баща му живее в Сирия - декан е в Дамаския 
университет и няма как да напусне страната.

Шади има и българско гражданство, затова 
няма проблеми при идването в България. Записва 
се в университета като чуждестранен студент, 
въпреки че има гражданство, тъй като средното му 
образование не е от България и не знае български. Като 
чуждестранен студент започва да учи езика по програма 
за чуждестранните студенти (ИЧС), в която участ 
български език 1 г. и след това влизат и започват да 
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ходят на лекциите по специалността в университета). 
Наема си квартира и започва работа, за да може да се 
издържа. 

Да учи в България е по-лесно заради българското 
гражданство, но след като завършва средно образование 
има и друга опция - Русия, където е чичо му. Шади избира 
България, за да има европейска диплома, когато се върне 
в Сирия. Искал е да работи в МВнР на Сирия, когато 
се върне, но след случилите се събития се отказва 
от завръщането там. Пътува си до там всяка година 
или през година. През лятото има директни полети до 
Ливан, а от Бейрут до Дамаск пътува с кола.

Трудностите, които среща при идването в България 
са свързани с това, че не знае езика. Знае руски обаче 
и според него пречупването на езика е по-лесно, 
отколкото да научи изцяло нов език.

Намирането на квартира е много трудно. Разликата 
във валутата се оказва от огромно значение, тъй 
като цените в България са много високи и постоянно 
се вдигат. Намирането на работа в България също е 
трудно, защото навсякъде търсят опит, което според 
него е голяма пречка за младите хора, независимо дали 
са бежанци и мигранти или не. 

Чуждестранните студенти влизат в университет 
без изпит, тъй като са платени. Според него това е по-
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НАМАЛЯВАНЕ НА
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След началото на събитията в Сирия, родителите 
му не могат да му изпращат пари заради високата 
инфлация там. Затова тегли кредит в България, който 
изплаща още докато учи, благодарение на това, че 
работи. 

На въпроса какво може да се подобри в системата 
за хора в сходно на неговото положение, споделя, че 
ако студентите кандидатстват още от чужбина, 
тук трябва да има отговорен човек , който да се 
погрижи за тях, да ги вземе от летището, да ги 
настани в общежития. Първите 2 години има голям 
проблем с общежитията, защото по това време 
според процедурите платени студенти нямат право 
на общежитие. Сирийското посолство се намесва, за 
да помогне на него и още 4-5 сирийски студенти да се 
настанят в общежития, защото няма къде да живеят, 
а родителите им не могат да ги издържат и да им 
изпращат средства заради инфлацията. Ако преди 
инфлацията служителите в Сирия са вземали 2000 
долара заплата, то сега вземат едва 120 долара. Тук 
тези пари не са нищо особено, изтъква Шади, дори баща 
му да ги изпрати. Баща му живее с тях там месец. Преди 
да отидат при ректора, за да го убедят да ги допусне 
до общежитие, проучват къде и колко стаи са свободни, 
в кои блокове. Отиват при него с официална молба за 
конкретен блок и стая, за да не може да им откаже и да 
каже, че стаята е заета. Това се случва във втори курс. 
За чуждестранните студенти от Европа е по-лесно 
според Шади, защото идват с друга валута и могат да 
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си наемат каквото жилище пожелаят за 200-300 евро. 
За студенти от Близкия изток това са много пари. В 
неговата специалност МО в неговия випуск няма много 
чуждестранни студенти - има хора от Турция и той, 
който е от Сирия, както и руснаци, които в повечето 
случаи са деца на дипломати и има къде да живеят.

На въпроса дали може да даде предложения за 
промени в системата, които да адресират някои от 
предизвикателствата, които той среща, обяснява, че 
според него трябва да има човек, който да помага на 
чуждестранните студенти. Те трябва да имат достъп 
до общежитията, защото са приход на страната, без 
значение дали са платени или не. Ако студентът е 
платен, според него, настаняването може да се включи 
в цената на образованието и университетът директно 
да получи парите за общежитието, независимо дали 
студентът реши да живее или да не живее там. Това 
е най-добрият вариант според него, защото така 
всички чуждестранни студенти ще живеят на едно 
място, ще могат да бъдат намерени лесно и това е 
най-функционално. 

Според него, подготовката по български за тази 
1 година ИЧС, която предоставя университетът, е 
много добра и е достатъчна, за да започнеш след това 
да учиш, но трябва да се полага старание. В противен 
случай няма как да се възползваш пълноценно от нея. 
Зависи от студента, казва той. 

Когатo си търси работа, Шади винаги търси 
възможности за такава с езици, както и свързана с 
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дипломата си по МО, тъй като се оказва по-лесно да 
намери такава. В словенската фирма, в която работи, 
използва всички езици, които знае: арабски, английски, 
руски, български.

На въпроса дали и откъде е запознат с правата 
си като мигрант, казва, че е наясно с рамката главно 
заради университета и това, че в специалността 
се учат много правни дисциплини. Знае долу-горе за 
правата и задълженията си. 

Шади споделя, че би се върнал в Сирия. За него 
целта на идването и образованието в България е била 
да завърши и да се върне да служи на страната си. 
Кризата в Сирия го кара да се откаже от този план, 
а и баща му не го иска в Сирия, тъй като положението 
не е добро – може да излезе и да не се върне. По тази 
причина го насърчава да търси реализация в чужбина и 
той решава да се възползва от наличната възможност. 
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Име: Омид Ниази
Пол: мъж
Възраст: 22 г.
Произход: Афганистан
Статут: търсещ закрила

Омид прекарва 2,5 месеца в затворения лагер в 
Бусманци, след което е прехвърлен в Харманли. Лагерът 
в Харманли през 2016 г. е с население около 3000 души, 
там прекарва около 3,5 г. Докато пребивава в Харманли 
е активен и познава всички в града добре. Работи в 
различни роли за няколко от хуманитарните организации, 
които подпомагат хората в лагерите. Преводач е за 
Международната организация по миграцията (MOM) от 
април 2016 г. до декември 2018 г., а 4 месеца работи 
и като data collector за тях. Междувременно работи и 
като профайлър (paralegal counselor) за БХК между 2016-
2018 г. В момента се намира в Гърция.

Заминава за Гърция след като му бива отказан 
статут на бежанец в България. Казва, че се бори за 
оставането си в България дълго време, но губи битката. 
Получава отказ от агенцията за закрила в Харманли, 
обжалва в Административния съд, който отсъжда в 
негова полза. Решението обаче е поставено под съмнение 
от агенцията в Харманли, затова делото стига до 
Върховния съд. Там се взема финалното решение, което 
той няма право да обжалва или, ако го обжалва, трябва да 
престои в затворен лагер докато то бъде взето. Такъв 
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е редът. Казва, че загубата на тази битка е страшно 
трудна за него, тъй като това не е просто отказ на 
статут и административна процедура, а унижение. 
Подава документи 3 пъти подред и всеки път получава 
тотален отказ. Не разбира защо. Посочената за отказа 
на статут причина, е че войната в Афганистан не се 
смята за официална и доказателствата, които Омид 
е предоставил, за да докаже опасността за живота 
си, не са достатъчни. По това време е в България 
под гаранция и трябва да предостави информация за 
адрес на пребиваване на миграционните власти. Всеки 
понеделник ходи в полицейското управление, за да се 
подпише и докаже своето присъствие, но няма право 
да работи официално. Харманли е малък град, но той 
се интегрира в обществото и познава всички, опитва 
се да се приспособи и да мине през този тежък период. 
Независимо, че не може да работи, го използват като 
преводач от полицейските управления и миграционните 
власти. Липсата на заплащане обаче, прави животът 
труден. Една сутрин се събужда, взема си раницата, 
напуска България и оставя целия си живот назад. Трудно 
му е да напусне България. Казва, че не напуска само 
града, а и хората, езика. Отива към още една държава, 
в която не познава никого, не познава езика и културата 
и няма представа как ще живее там.

В момента живее в Пиргос. Заминава за Гърция сам. 
В Гърция процедурата по търсене на закрила е сходна 
като тази в България. Обстановката в приемните 
центрове е много сурова. Ежедневно има конфликти, 
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момичетата са в риск да бъдат изнасилени. Много е 
хаотично и трудно. За щастие той пристига директно 
в Атина, като използва познанията си по български, 
така че да не го разпознаят на границата. Пристига в 
града в 4 през нощта. Опитва да намери някой, който 
говори английски, за да попита каква е процедурата 
там. Tърси в интернет и гугъл карти хуманитарни 
организации, които работят на място. Среща много 
афганистанци и разбира, че Атина е нещо като център 
на миграцията и има зони, в които има бежанци от 
различни държави като Пакистан, Афганистан, Иран. 
Дават му информация за процедурата. Трябва да се 
обадиш на скайп номер, на който отговарят различни 
хора, всеки от които говори с всяка от различните 
националности в определен ден от седмицата. Веднъж 
или два пъти седмично може да се обадиш на номера, 
ако ти вдигнат, тъй като линията е обикновено заета, 
има много пристигащи. Той има късмет, вдигат му след 
няколко опита. След това му правят снимка онлайн и 
насрочват среща, за да бъде регистриран. След тази 
процедура обикновено дават на човека определена 
дата, в която трябва да се яви в една от агенциите 
за закрила, например в Пиргос. Както и в България, в 
агенцията ти правят снимка, вземат отпечатъци и 
питат дали си бил в други страни членове на ЕС. Той 
обяснява, че е бил в България и идва от там. След това 
му дават карта за убежище, в Гърция наричана още 
„бяла карта“. Докато си в търсене на убежище, трябва 
да я подновяваш на всеки 6 месеца.

Приложение 2. 
Пълен текст на интервютата



34

Мисли, че ще е по-лесно да си намери работа в 
хуманитарна организация и в Гърция заради опита 
си като преводач, но се оказва също толкова 
трудно. Предизвикателствата са свързани отново с 
осигуряването на нужните документи, които дават 
позволение на търсещите закрила и бежанците да 
работят. Обяснява, че когато пристигнеш в Гърция, 
трябва да придобиеш номер за социално осигуряване, 
както и данъчен номер. За да си извадиш тези документи, 
е нужен адрес, а за да имаш адрес, трябва да си наемеш 
квартира. Около 2 месеца живее в мотели, защото има 
финансови проблеми. След това намира човек, който да 
му помогне да излезе на адрес. Когато вече има адрес 
обаче, току що губи бялата си карта. В агенцията за 
закрила казват, че ще може да му извадят нова след 2 
месеца. Дотогава работи като доброволец и се опитва 
да се издържа сам. Докато изминат 2-та месеца и има 
нова карта, дясната партия печели изборите в Гърция 
и ограничават изваждането на номера за социално 
осигуряване на бежанци и търсещи закрила (т. нар. 
АМКА), а без нея не може да работи. Разбира, че все 
пак на някои места може да си издаде такава и след 2 
дни си намира работа като преводач в Solidarity Now, 
партньори на UNHCR и MOM. Работи с тях в един от 
лагерите, който е на 2,5 часа от Атина и пътува всеки 
ден натам и обратно, като става в 5 сутринта. Всеки 
ден пътува по 5-6 часа и решава да напусне в края на 
ноември. Връща се при MOM. Към момента е в Пиргос и 
работи в убежище за жени като преводач за MOM.

ИЗКОРЕНЯВАНЕ
НА БЕДНОСТТА
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осигуряването на нужните документи, които дават 
позволение на търсещите закрила и бежанците да 
работят. Обяснява, че когато пристигнеш в Гърция, 
трябва да придобиеш номер за социално осигуряване, 
както и данъчен номер. За да си извадиш тези документи, 
е нужен адрес, а за да имаш адрес, трябва да си наемеш 
квартира. Около 2 месеца живее в мотели, защото има 
финансови проблеми. След това намира човек, който да 
му помогне да излезе на адрес. Когато вече има адрес 
обаче, току що губи бялата си карта. В агенцията за 
закрила казват, че ще може да му извадят нова след 2 
месеца. Дотогава работи като доброволец и се опитва 
да се издържа сам. Докато изминат 2-та месеца и има 
нова карта, дясната партия печели изборите в Гърция 
и ограничават изваждането на номера за социално 
осигуряване на бежанци и търсещи закрила (т. нар. 
АМКА), а без нея не може да работи. Разбира, че все 
пак на някои места може да си издаде такава и след 2 
дни си намира работа като преводач в Solidarity Now, 
партньори на UNHCR и MOM. Работи с тях в един от 
лагерите, който е на 2,5 часа от Атина и пътува всеки 
ден натам и обратно, като става в 5 сутринта. Всеки 
ден пътува по 5-6 часа и решава да напусне в края на 
ноември. Връща се при MOM. Към момента е в Пиргос и 
работи в убежище за жени като преводач за MOM.

ИЗКОРЕНЯВАНЕ
НА БЕДНОСТТА
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Казва, че той е един от малкото хора, които 
наистина искат да останат в България. Повечето от 
познатите му от 2016 г. насам са заминали в Германия, 
Швейцария, Франция, това са основните дестинации. 
Голяма част от хората си тръгват по онова време, тъй 
като България е транзитна държава. Малко са хората, 
които са склонни да останат в България след първия 
отказ на убежище от агенцията. Много от тях още 
преди това отиват към Сърбия и след това западна 
Европа. Ако имат финансови трудности, предпочитат 
да отидат в Гърция. По-близо е и има голям шанс да си 
намерят работа. Когато започва хуманитарна работа, 
тя докосва сърцето му и не мисли за заминаване. Мисли 
си, че България е мястото, на което ще остане. Опитва 
се да научи езика, въпреки че няма уроци по български в 
Харманли. Не знае дали ще му дадат убежище в Гърция, 
тъй като е наясно, че за неговия случай все още важи 
регламент „Дъблин III“. Бори се, за да остане и в Гърция, 
тъй като му казват, че трябва да се върне в България, 
такава е дъблинската процедура.

Казва, че Афганистан е държава, която е във война 
последните 4 десетилетия и това не е скрито за целия 
свят. Знае, че за да се считаш за бежанец, според 
законодателството в ЕС трябва да имаш личен проблем, 
да бъдеш преследван на лична основа. Обяснява, че 
обстановката в Афганистан винаги е била напрегната. 
Омид има завършено единствено средно образование, но 
още на 15 г. вече може да говори английски. Родният му 
град по това време е едно от дискомфортните места 
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в Афганистан, а по-късно градът попада и под контрола 
на Ислямска държава. Обяснява, че той и семейството 
му са преследвани на базата на социална дейност, 
която извършват, тъй като сестра му тогава работи 
в НПО (в момента също, само че в Кабул), а брат му е 
в армията. След като завършва гимназия става учител 
по английски в града си. Повечето хора от Афганистан 
бягат заради обстановката. Спомня си, че в града му 
е имало 2-3 сблъсъка. Казва, че не би искал да живее 
там, нито децата му. Не е преследван лично, но не е 
сигурен дали за него и децата му е добре да виждат 
такива травмиращи ситуации. Не е сигурен, че иска да 
пусне детето си навън и да падат бомби на тротоара. 
Хората не са преследвани, но ситуацията в Афганистан 
наистина ги принуждава да напуснат. Според него 
е много жалко, че когато дойдат трябва да обяснят 
това и че съществува такова нещо като официална 
и неофициална война. Това е нещо, за което спори и в 
съда в България – кое е официална и кое неофициална 
война. Представя доклади и данни, но не успява да 
спечели делото. Според него решението за отказ на 
статута му е базирано на дискриминация. Мисли, че са 
го използвали, че някой не иска да бъде там, защото е 
бил активен и работи за хуманитарна организация. 

На въпроса дали знае за други хора от Афганистан, 
които са получили статут на бежанец, споделя за 
единствените, за които има информация - жена и дъщеря 
й. Има спомен и за мъж, който е част от българския 
отбор по крикет, среща го на състезание в Гърция. 
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Маршрутът, по който стига до България, минава 
от Афганистан през Пакистан и Иран, докато стигне до 
Турция. Пътуването е страшно, ходи се през пустинята 
без вода. През Иран ходи 7 дни, след това пътуване за 
кратко с кола, отново ходи, минава през гора и пустиня. 
Стига Турция и остава там 4-5 месеца. След това 
идва в България през границата. 12 пъти го връщат, 
успява да влезе в страната на 13-тия път. В Турция не 
прави нищо, тъй като казва, че пазарът на труда там 
експлоатира хората. Работиш 12-14 часа, а плащат 
200-300 долара на месец, с които се живее трудно в 
Турция. Нямаш достъп до здравни, социални и правни 
услуги. Приходите му там идват от игра на крикет.

Докато е още в затворения лагер в Бусманци много 
иска да научи български език. Спомня си, че в Бусманци 
му дават повече храна, защото знае малко български 
още през първите няколко дни. Знае номера си, казва им 
добро утро. Държанието на миграционните служители 
също е малко по-добро по тази причина, което не е 
обичайно. Обяснява, че обичайното им държание е много 
лошо. Разбира се, има и добри служители, но повечето 
не са такива. Обяснява, че служителите в лагера се 
подиграват на хората там, шокиран е от медицинския 
персонал. Казва, че е чувал неща за Европа, но е бил 
напълно шокиран от нещата, които вижда. Спомня си 
за случай, в който има обрив и му дават лекарство, за 
което той казва, че не е достатъчно, и лекарката му 
се разкрещява. Решава, че може би нарочно се държат 
така в центровете, за да поддържат страшната 
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обстановка – тактика, с която да отблъснат хората. 
Казва, че е бил ритан от полицай и други служители 2-3 
пъти в центъра за задържане заради лоша комуникация. 
Казва, че усещането е, че те имат контрола и затова 
могат да правят каквото си искат. Първите 2-3 месеца 
от пристигането си не среща нито една организация, 
единствено представители на БХК веднъж. Докато е в 
Бусманци го интервюират от Frontier. Не знае защо е 
бил толкова интересен за тях, но разбира, че са много 
впечатлени как знае толкова езици след като е само 
на 19 г. Казват му, че не е наистина афганистанец 
и трябва да разкрие идентичността си. Уплашен е 
и не разбира какво става. Водят го при служител на 
афганистанското посолство, който му задава различни 
въпроси, с отговорите на които да докаже произхода си 
– за регионите в Афганистан, цвета на флага и др. След 
това го пускат заедно с други хора, които са задържани 
без причина. В Бусманци храната е лоша, служителите 
се държат зле, имат само 30 мин. навън. Чувства се 
като затворник. Казват им, че ще ги изпратят в лагер 
на турската граница – в Харманли. Казва, че толкова 
много е искал да види европейска обстановка, какви са 
хората, езика, но това не се е случило. 

Пристига в Харманли в 4 сутринта, чувства, че го 
местят от един затвор в друг. Вземат им пръстови 
отпечатъци, но не знае защо, не знае и кои са хората, 
които го правят, няма никаква информация. Не знае какви 
права има след като му вземат отпечатъци, какво ще 
прави там и колко ще трябва да чака. Разбира, че е много 
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полезен за тази общност и хуманитарната дейност, 
защото е един от малкото, които знаят английски там. 
Винаги е бил много любопитен да се среща с чужденци 
и в началото е развълнуван да е там. MOM са активни 
там, но нямат офис - имат екип, който идва понякога. 
БХК също не са там по това време, идват по-късно. 
Тъй като иска да научи български, си говори всяка вечер 
с охраната и заедно с него упражнява да брои, пише в 
тефтер, държи се приятелски, затова и те се държат 
така с него. Когато Чeрвеният кръст носи провизии за 
раздаване, той е един от доверените им хора, които 
раздават нужните материали на хората в лагера. Среща 
хора в София, присъединява се към няколко групи онлайн 
и разбира за няколко възможности да работи като 
преводач. Пуска пост там в някои от групите, че говори 
няколко езика, в Харманли е и си търси работа. Социален 
работник от Хасково вижда поста и си организират 
среща с него и единствения друг афганистанец преводач 
от MOM, който има хуманитарен статут и живее със 
семейството си в София. Пасва на изискванията на MOM. 
Проблемът е, че според българското законодателство 
трябва да чака 9 месеца, за да получи разрешение за 
работа, а той е там само от 2 месеца. Среща и други 
служители на MOM, впечатлени са от езика му, но за 
съжаление не могат да го наемат, трябва да почака. В 
момента му липсва това, което е правил, за да помага на 
хората там. Пътува, занимава се с различни активности, 
помага на горепосочения социален работник. Работата 
му дава доста комфорт. 
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Разказва за бунт в лагера в Харманли, който започва 
като мирен протест и прераства в размирици. По това 
време в лагера има 3000-3500 души. Затварят ги и не 
ги пускат в града, питат защо, в лагера има недостиг 
на ресурси, не могат да бъдат покрити нуждите 
на хората. Казват им, че местните са се оплакали 
от това, че имат кожни обриви. Хората с обриви 
са няколко, но всички трябва да преминат преглед 
преди да бъдат пуснати навън. Минава една седмица. 
Медицинският екип не се появява. Преводачът според 
него не превежда правилно, казва нещо съвсем различно. 
Хората се ядосват и започва да буйстват. Подпалват 
огньове, замерят служителите с камъни. Той и други 
се опитват да спрат бунтуващите се. Той е един 
от малкото, които могат да говорят 3-4 езика там. 
Някои хора записват с камери всичко, някой се опитва 
да запали българският флаг, той го взема от тях и го 
предават на уплашен служител. Ситуацията е ужасна. 
Повикани са специални части, които не отвръщат, само 
се защитават. В лагера има само един супермаркет и 
всички 3000 души се опитват да се снабдят с храна. 
Специалните части се опитват да въдворят ред. Това 
е вечерта след бунта. Използват халосни патрони. 
Той действа като преводач за специалните части, но 
всички са отчаяни и се бутат, за да се снабдят с храна. 
Полицията започва да бие хората, момчета изпадат в 
безсъзнание, след което ги извличат в коли. Според него 
тогава са получили разрешение да бият хора и да ги 
арестуват. Хората се крият в стаите си, но полицията 
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от това, че имат кожни обриви. Хората с обриви 
са няколко, но всички трябва да преминат преглед 
преди да бъдат пуснати навън. Минава една седмица. 
Медицинският екип не се появява. Преводачът според 
него не превежда правилно, казва нещо съвсем различно. 
Хората се ядосват и започва да буйстват. Подпалват 
огньове, замерят служителите с камъни. Той и други 
се опитват да спрат бунтуващите се. Той е един 
от малкото, които могат да говорят 3-4 езика там. 
Някои хора записват с камери всичко, някой се опитва 
да запали българският флаг, той го взема от тях и го 
предават на уплашен служител. Ситуацията е ужасна. 
Повикани са специални части, които не отвръщат, само 
се защитават. В лагера има само един супермаркет и 
всички 3000 души се опитват да се снабдят с храна. 
Специалните части се опитват да въдворят ред. Това 
е вечерта след бунта. Използват халосни патрони. 
Той действа като преводач за специалните части, но 
всички са отчаяни и се бутат, за да се снабдят с храна. 
Полицията започва да бие хората, момчета изпадат в 
безсъзнание, след което ги извличат в коли. Според него 
тогава са получили разрешение да бият хора и да ги 
арестуват. Хората се крият в стаите си, но полицията 
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влиза и там и продължава да ги бие и после ги извлича 
в колите. По земята в коридора има кръв. Крие се под 
легло. Много хора всъщност не протестират, а стоят в 
стаите си, готвят, говорят по телефона, докато навън 
се чуват удари и писъци. Това е през 2016 г. в Харманли. 
Арестуват около 500 души, някои бягат към планините 
около Харманли. Арестуваните са съблечени и поливани 
със студена вода. Чува ужасни истории за затворени 
лагери, че бият хората, не им дават храна, депортират 
хората без да подписват нищо – насилствено. Хората 
в лагера са уплашени, всеки ден идват специални части 
и проверяват камерите за това кой е хвърлял камъни. 
Тероризират ги всеки ден като ги изкарват навън. След 
това стават няколко пъти пожари. Събужда се през 
нощта от пушек от пожар, запален в коридора. Идват и 
разследват кой е запалил пожара. Обяснява, че цялото 
преживяване е било психологически изтощително. 
Казва, че е имал нужда от психологическа подкрепа, но 
по това време такава липсва.

На въпроса каква друга подкрепа може да бъде 
осигурена за хората в лагерите, казва, че бежанската 
общност и мигрантите трябва да бъдат оставени 
да бъдат по-независими. Хората идват от различни 
места и трябва да бъдат създадени възможности за 
интеграция – уроци по език, различни активности, 
спорт, занаяти. Казва, че ако живееш някъде и имаш 
какво да правиш всеки ден, е по-трудно да се ядосаш 
и бунтуваш. Животът ти ще тече като на нормален 
човек, няма да мислиш като бежанец. Вместо това, в 
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лагера хората чакат, отиват всеки ден в офиса, чакат 
храната. Казва, че това те кара да се чувстваш като 
евтино човешко същество. Ако имаш активност, това 
прави нещо с тебе психологически и физически и е много 
полезно, особено в отворени лагери.

Другите специалисти, които са нужни, са правист и 
социален работник. Психологът обаче е задължителен. 
Ситуацията е много тежка за бежанците и 
мигрантите. За младежите е имало треньори, които 
идват и играят футбол с тях. Социализирането между 
бежанци и местни според него е много добра идея. По 
този начин бежанците и местните момчета могат 
да си комуникират и разбулят всички слухове, които 
местните са чували, но не са истина. Чрез досега с 
търсещите закрила, местните променят концепцията 
си за бежанците и вече не се плашат. Научават, че 
Афганистан не е гора, и това, което са чували, не е 
истина. Ходил е в местни училища, за да говори с 
местните за културните разлики. Обяснява, че децата 
имат страшно много въпроси, защото са чували и 
виждали в медиите различни неща. В момента, в който 
се запознаят с реалността, се държат приятелски, 
любопитни са, искат да комуникират. По този начин се 
изкоренява расизмът и различията, както и страхът, 
който хората изпитва около бежанците. Според него 
правителствата и властите имат интерес да държат 
дистанция между бежанци и местни, това е политическо 
решение. Смята, че хуманитарните организации трябва 
да разгърнат повече своята дейност, да добавят добре 
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интегрирани бежанци в екипа, както и експерти в 
различни сфери. Трябва да има възможност местните 
да се срещат с бежанците и да говорят един с друг. 

Друго важно нещо според него е образованието. 
Чрез него бежанците могат да развият своите умения. 
Също така могат по-лесно да се запишат в училище 
и да се интегрират. Казва, че хората намират начин 
да комуникират, стига да имат условията. В началото 
хората в Харманли са много любопитни. Учителите 
в училище са впечатлени от децата бежанци, дори 
и консервативните такива. Казва, че учителите се 
впечатляват от носенето на хиджаб, но се научават, 
че независимо от цвета на кожата, хората са същите, 
само начинът на живот е различен.

Животът в Харманли му е харесвал, имал е приятни 
преживявания с местната общност, бил е активен. 
След работа ходи на фитнес, играе крикет, излиза с 
местните младежи. Липсва му, тъй като е имал добри 
връзки със съседите, давали са му храна. Бягал е в 
маратон и е правел много различни неща. Има добри 
и лоши спомени, разбира се, но хората са били много 
мили с него, а колегите му много насърчаващи. Въпреки 
това смята, че накрая са го използвали, защото когато 
имал нужда от помощ, всички са се отдръпнали, не са 
лобирали за него и статута му.

В момента има връзка със семейството си, но не 
би се върнал в Афганистан никога. Би искал да изведе 
семейството си оттам.
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Знае правата си и документите, които ги регулират, 
заради работата си с хуманитарните организации. Като 
част от нея често комуникира с прависти, делегации 
от други ЕС държави, с медийни групи. Винаги е бил 
заинтересован от европейското законодателство по 
темата. 
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Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския 
съюз. Съдържанието на документа е отговорност единствено на 
Българската платформа за международно развитие и в никакъв 
случай не може да бъде считано за отразяващо позицията на 
Европейския съюз.

Тази публикация е част от проект „Цели за устойчиво развитие 
и миграция – мултиплаери и журналисти се обръщат към 
вземащите решения и гражданите на ЕС“, който се реализира в 
рамките на програма „Образование за развитие и повишаване на 
осведомеността“ (DEAR) на Европейската комисия.
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