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Въведение

Настоящият доклад съдържа преглед на състоянието и напредъка 
в изпълнението на Целите за устойчиво развитие в България, свързани 
с миграцията. Направен е обзор на институционалната и правната 
рамка в Република България в сферата на миграцията, предоставянето 
на убежище и интеграцията и на съответствието й с европейските 
изисквания към страната ни като страна член на ЕС. Представени са 
факти и данни за напредъка. Приложени са статистически данни. 
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1. Миграция и Цели за 
устойчиво развитие

Миграцията представлява значим в макроикономически и социален 
план проблем в световен мащаб. Налице е неотложна нужда да се спрат 
незаконните миграционни потоци, които доведоха до толкова много 
страдание и нарушения на правата на човека. В същото време законната 
миграция и мобилността на човешкия ресурс е с потенциал да допринася 
за ликвидиране на бедността, за намаляване на неравенствата, за повече 
контакти и международно сътрудничество. 

Дневен ред 2030 на ООН за устойчиво развитие признава приноса на 
миграцията за устойчивото развитие. Още във въвеждащата част на 
Декларацията от септември 2015 г. „Да преобразим нашия свят: Дневен 
ред 2030 за устойчиво развитие“ е записано: „Отбелязваме положителния 
принос на мигрантите за приобщаващия растеж и устойчивото развитие. 
…. Ще си сътрудничим в международен план, за да се гарантира безопасна, 
организирана и законна миграция при пълно зачитане на човешките права 
и хуманно отношение към мигрантите независимо от техния статут 
на мигранти, бежанци и разселените лица. …. Подчертаваме правото 
на мигрантите да се завръщат в държавата, на която са граждани, и 
припомняме, че държавите трябва да гарантират надлежното приемане 
на своите завръщащи се граждани“1.

Гарантирането на безопасна, организирана и законна миграция 
при пълно зачитане на човешките права и хуманно отношение към 
мигрантите е един от аспектите на връзката между миграция и Целите 
за устойчиво развитие. Вторият аспект е отразен в разбирането, че 
миграцията е механизъм, който може да допринесе за постигането 
на много от Целите за устойчиво развитие. По думите на Генералния 

1	 	Да	променим	нашия	свят:	Програма	2030	за	устойчиво	развитие.	Сборник	Документи.	Дружество	за	ООН	в	България	София,	2016	г.,	21-22.	
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директор на Международната организация за миграция „Огромният дял 
от миграцията е безопасна, законна, подредена - и е не само неизбежна, но 
и полезна…Тоест, не трябва да се фокусираме върху усилията за спиране 
на миграцията, а върху създаването на условия, при които миграцията е 
избор, а не необходимост и се осъществява по законови канали и действа 
като катализатор за развитието“2. 

Следователно поставянето на миграцията сред целите и 
индикаторите по изпълнението на Целите за устойчиво развитие има 
двупосочно значение. Постигането на Целите за устойчиво развитие 
може да помогне за решаване на проблемите с миграцията и обратно, 
подреждането и регулирането на миграционните процеси може да 
подпомогне постигането на много от индикаторите по ЦУР до 2030 г. 
Така например паричните преводи в България от българи емигранти са 
средно 78.47 млн. Евро от 2004 г. до 2019 г.3 и носят 3.8% от Брутния 
вътрешен продукт на страната през 2017 г. 4

Миграцията е проблем или решение, който може да се отнесе към 
всички Цели за устойчиво развитие от Дневен ред 2030 на ООН. 10 от 
индикаторите са свързани с миграцията, 24 индикатора могат да бъдат 
дезагрегирани в търсене на специфичното присъствие на мигрантите и 
проблемите с миграцията. Особено важно е, че основният принцип „никой 
да не бъде изоставен“ се отнася в голяма степен за мигрантите. 

2	 	STATEMENT	William	Lacy	Swing,	Director	General	International	Organization	for	Migration	Thematic	session	2:	Addressing	drivers	of	migration,	including	adverse	
effects	of	climate	change,	natural	disasters	and	human-made	crisis,	through	protection	and	assistance,	sustainable	development,	poverty	eradication	conflict	prevention	
and	resolution.	Panel	1:	Sustainable	development	and	poverty	eradication	22	May	2017,	UN	Headquarters,	New	York
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/Director-General-Statement-Second-Informal-Thematic-Consultation.pdf	
3	 	Bulgaria	Remittances.	Trading	Economics.	Online.	https://tradingeconomics.com/bulgaria/remittances		
4	 	World	Bank,	Remittance	Inflows	to	GDP	for	Bulgaria	[DDOI11BGA156NWDB],	retrieved	from	FRED,	Federal	Reserve	Bank	of	St.	Louis;	https://fred.stlouisfed.org/
series/DDOI11BGA156NWDB,	November	8,	2019.
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Включването на миграцията в Дневен ред 2030 г. на ООН предлага 
редица възможности: ЦУР са универсални и се отнасят за страни с всички 
видове миграционен контекст, включително както за развитите, така 
и за развиващите се страни; повишава се осведомеността относно 
темите за миграцията и взаимовръзката им с развитието; процесите 
на проследяване, преглед и докладване на ЦУР помага за идентифициране 
на най-добри практики, свързани с всички аспекти на миграцията, както 
и за подобряване на данните за миграцията.

В обобщение, Дневен ред 2030 на ООН подкрепя разбирането, че 
улесняването, а не ограничаването на миграцията може да доведе до 
разширяване на възможностите на хората да реализират своя потенциал 
чрез мобилност. Именно заради това Целите за устойчиво развитие 
подпомагат възможността за координация, управление и сътрудничество 
по отношение на миграцията на местно, национално, регионално и 
международно ниво. 

Целите за устойчиво развитие, в които се споменава миграция

4.b Значително увеличаване до 2020 година броя на отпусканите в световен план стипендии за 
студенти от развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни, малките 
островни развиващи се държави и страните в Африка – за записване във висши учебни 
заведения в развитите страни и други развиващи се страни, включително в програми за 
професионално обучение, информационни и комуникационни технологии, технически, инженерни 
и научни специалности.

5.2 Премахване на всички форми на насилие спрямо всички жени и момичета в публичната и 
частната сфера, в това число трафика на жени и момичета, сексуалната и другите видове 
експлоатация

1. Миграция и Цели за 
устойчиво развитие
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8.7 Предприемане на незабавни и ефикасни мерки за изкореняване на принудителния труд, 
ликвидиране на съвременното робство и трафика на хора, осигуряване на гаранции за 
забрана и премахване на най-тежките форми на детския труд, включително набирането 
и използването на деца войници, както и ликвидиране до 2025 година на детския труд във 
всичките му форми.

8.8 Защита на трудовите права и насърчаване на безопасна и сигурна работна среда за всички 
работници, включително работещите мигранти, по специално жените мигранти и лицата с 
несигурна заетост.

10.7 Улесняване на законната, организирана, безопасна и отговорна миграция и мобилност на хора, 
включително чрез прилагане на планирани и добре управлявани миграционни политики.

10.c Намаляване до 2030 година до под 3% на разходите по сделки за изпращане на парични преводи 
от мигранти и ликвидиране на коридорите за изпращане на парични преводи с разходи, по-
високи от 5%.

16.2 Слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на мъчения и 
насилие над деца.

17.18 Засилване до 2020 година на подкрепата за развиващите се страни за изграждане на 
капацитет, включително за най-слабо развитите страни и малките островни развиващи 
се държави, с цел значително увеличаване наличието на висококачествени, навременни 
и надеждни данни, дезагрегирани по доход, пол, възраст, раса, етнически произход, 
административен статут на мигрантите, увреждане, географско местоположение и други 
характеристики в зависимост от спецификата на националния контекст.

По-конкретно позоваване на миграцията в Целите за устойчиво 
развитие е направено в цел 10.7 - „Улесняване на законната, организирана, 
безопасна и отговорна миграция и мобилност на хора, включително чрез 
прилагане на планирани и добре управлявани миграционни политики“. 
Другите цели, които директно се отнасят за миграцията, споменават 
трафик, парични преводи, международна мобилност на студенти и други. 

При търсене на напредък в изпълнението на ЦУР, свързани с 
миграцията, се стига до проблем с липсата на достатъчно дезагрегирани 
данни, за да е възможно установяване и измерване на някакви резултати 
от едни или други усилия. Само с по-подробни и ясно фокусирани данни 

1. Миграция и Цели за 
устойчиво развитие
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можем да определим уязвими групи и така да гарантираме, че „никой не 
е изоставен“. Така например цел 17.18 призовава специално за разделяне 
на данните по миграционен статус. Постигането на това е възможност 
да се получат по-добри данни за различни измерения на ситуациите на 
мигрантите, за да се разберат по-добре техните условия на живот и да се 
разбере как миграцията влияе върху здравето, доходите, образованието и 
други области. Необходима е и по-голяма дезагрегация, за да се интегрира 
миграцията като междусекторна тема в други сфери на развитието.
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Методът на изработване на този документ е обзор и анализ на 
документи, доклади и статистически данни. Обект на изследване е 
връзката между миграцията и Целите за устойчиво развитие на ООН 
с ограничение до транснационалната или международната миграция. 
Конкретен предмет на изследване е напредъкът на България в 
изпълнението на Целите за устойчиво развитие, свързани с миграцията, 
като се прави опит да се очертава разлика в отношението към бежанци 
и към „работници мигранти“. Основен източник на информация за 
напредъка е Отчетът за изпълнение на Националния план за изпълнение 
на Националнанта стратегия в областта на миграцията, убежището и 
интеграцията за 2018 г. 

В препоръките на ООН за статистическо отразяване на 
международната миграция, като международен мигрант се дефинира 
онова лице, което е сменило своята страна на обичайно пребиваване. При 
това се прави разлика между „краткосрочни мигранти“ (които сменят 
страната на обичайното си пребиваване за най-малко три месеца, но по-
малко от една година) и „дългосрочни мигранти“ (тези които правят това 
за най-малко една година)5. В този смисъл в данните на ООН оценките 
за мигрантите се отнасят до онези хора, които живеят извън страната 
на своята националност за повече от една година. Тези оценки включват 
работниците мигранти, мигранти в нерегулирана ситуация и бежанци. 
Не са включени милионите сезонни работници, които се движат през 
границите и работят в съседни или по-далечни страни за кратко време. 
Те обаче са включени в дефиницията за „работници мигранти“.

През последнате години сме свидетели на растящи мигрантски 
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потоци. В тях се смесват бежанци и мигранти и става по-трудно 
прилагането на международните норми. От гледна точка на техните 
човешки права има разлика и тази разлика има значение, а смесването им 
води до проблеми и за двете групи мигриращи хора. 

Бежанците са лица, бягащи от въоръжен конфликт или 
преследване. Те търсят спасение в съседни държави и след като 
минат национални граници, могат да търсят убежище и да получат 
статут на бежанци, съответно с достъп до помощ от държавите, 
от ВКБООН и от други организации. Бежанците са дефинирани и 
защитени от международното право. 

Мигрантите са избрали да напуснат страната си не заради пряка 
заплаха от смърт или преследване, а главно заради желанието да 
намерят работа и по-добър живот, в някои случаи с цел образование, 
събиране на семейства или по други причини. За разлика от бежанците, 
мигрантите могат да се върнат в родината си и могат да продължат 
да получават защита от своите правителства.

Правата на бежанците ясно са определени в чл. 14, т. 1 на Всеобщата 
декларация за правата на човека от 1948 г.: „Всеки човек има правото 
да търси и да получи убежище в други страни, когато е преследван”. 
Основните норми се съдържат в Конвенцията за статута на бежанците 
от 1951 г. И в допълнение в Нюйоркския протокол от 1967 г. Правните 
принципи, които тези документи въплъщават, са проникнали в безброй 
други международни, регионални и национални правни актове и практики 
по прилагането им, като очертават отношението към бежанците. 
Специално внимание се отделя на децата бежанци в Конвенцията за 
правата на детето, по която страни са почти всички държави в света. 
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Що се отнася до мигрантите, които доброволно напускат 
страната си, международното право признава правото на всеки да 
напуска всяка страна, включително своята собствена, и да се връща в нея. 
То не формализира обаче правото на влизане в друга страна: държавите 
запазват своето суверенно и прерогативно право да решават относно 
критериите за приемане и експулсиране на чужди граждани, включително 
тези с нередовен статут. Този прерогатив обаче е субект на техните 
поети задължения по отношение на човешките права и спрямо всяко 
споразумение или разпореждане, според което те са се съгласили на 
ограничаване на техния суверенитет в тази област, както например 
участието в регионален режим на мобилност на труда. 

Принципът на държавния суверенитет и неговото прилагане 
спрямо международната миграция ясно рефлектира в ключови 
международноправни инструменти за закрила на правата на човека, 
например в Международната конвенция за защита на правата на всички 
работници мигранти и членовете на техните семейства (ICRMW), приета 
от Общото събрание на ООН на 18 декември 1990 г., но ратифицирана 
засега само от около 40 държави.

Подобно на приетия неотдавна от голям брой държави Глобален 
пакт за миграцията, Международната конвенция за защита на правата на 
всички работници мигранти и членовете на техните семейства (ICRMW) 
е много ясна в това, че държавите имат правото да контролират 
своите граници, включително изработването на критерии за 
допускане на работници мигранти и членове на техните семейства. 
Конвенцията ICRMW търси баланс между суверенната сила на страните 
по конвенцията да контролират своите граници и да регулират влизането 
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и оставането на работници мигранти и техните семейства, от една 
страна, и защитата на правата на всички работници мигранти и техните 
семейства, включително тези в нередовна ситуация, от друга страна. 

В обобщение, Тази разлика между бежанци и мигранти е важна 
за правителствата и националните държавни органи. Държавите 
се отнасят към мигрантите според своите имиграционни закони и 
процедури. Отношението на държавите към бежанците е съобразено с 
норми за закрила и даване на убежище, които са дефинирани както в 
националното, така и в международното право. За двете групи лица са 
валидни основните принципи за защита на правата на човека.

Източници на данни 

В България основен източник на данни за миграцията е Националният 
статистически институт (НСИ), който ги събира периодично от 
съответните отговорни ведомства и агенции. При изследване на 
миграцията НСИ наблюдава съвкупността на лицата, променили 
обичайното си местоживеене (настоящ адрес). Събитията се регистрират 
в момента на тяхното настъпване и формират съответните периодни 
съвкупности за определен обхват от време. За текущата демографска 
статистика този обхват е една календарна година. 

НСИ използва следните дефиниции:

Обичайно местоживеене означава мястото, където едно лице 
обикновено прекарва дневния период на почивка, независимо от временните 
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отсъствия поради отпуск, ваканция, посещения при приятели и роднини, 
работа, медицинско лечение или религиозно поклонение. 

Миграция означава промяна на обичайното местоживеене на 
лицето. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си 
местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното 
си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната. 

В контекста на вътрешната миграция, заселване/изселване означава 
действие, чрез което дадено лице променя своето обичайно местоживеене 
от едно в друго населено място на територията на страната за период, 
който е или се очаква да бъде най-малко дванадесет месеца. 

Имиграция означава действието, чрез което дадено лице установява 
своето обичайно местоживеене в България за период, който е или се 
очаква да бъде най-малко дванадесет месеца, като преди това лицето е 
пребивавало обичайно в друга държава.

Емиграция означава действието, чрез което лице, което преди 
е пребивавало обичайно на територията на България, преустанови 
обичайното си пребиваване в България за период, който е или се очаква 
да бъде най-малко дванайсет месеца. 

Възрастта на мигриралите лица се изчислява в навършени години 
въз основа на датата на раждане на лицето и датата на събитието 
миграция. 

Основни показатели 

Броят на заселените и изселените лица представлява фактическия 
количествен размер на тези съвкупности. 
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Механичният прираст на населението в териториален аспект 
представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените 
лица във и от всяко населено място. От 2007 г. Механичният прираст е 
резултат, както от вътрешната, така и от външната миграция. 

Нетният коефициент на миграция представлява отношението на 
нетната миграция към средногодишното население за съответната 
година.

Първични източници на данни

Министерство на 
образованието и науката (МОН)

Брой деца и ученици, търсещи и получили международна закрила, 
записани в държавни и общински детски градини и училища с разбивка 
по класове, страни на произход, за коя година са записани, градове, пол.

Национална агенция по 
приходите (НАП)

Брой бежанци и лица с хуманитарен статут, с регистрирани в НАП 
трудови договори с разбивка по пол.

Държавна агенция за бежанците 
(ДАБ)

Брой лица с разрешение за събиране със семейство, брой презаселени 
лица, брой интеграционни профили и сключени интеграционни 
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образец ЕСГРАОН - ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; 
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Националната агенция за приходите; Национален осигурителен институт; 
Министерство на вътрешните работи; Оценки на емиграционните 
потоци. 

Данните за постоянно пребиваващите чужди граждани и граждани 
на ЕС в България са получени въз основа на издадените разрешения за 
постоянно пребиваване на чужди граждани на територията на страната 
и регистрацията на граждани на ЕС. Източник на данните за постоянно 
пребиваващите чужди граждани в страната е Министерство на 
вътрешните работи. 
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Придържайки се към деленето между бежанци и работници мигранти, 
в този раздел ще бъде направен опит да се очертае нормативната 
уредба и политиките в България по отношение най-напред на търсещите 
убежище и закрила, а след това на общата политика за миграцията, 
убежището и интеграцията. 

Нормативна уредба в областта на 
убежището и бежанците в България

Съгласно Конституцията (чл. 27, ал. 2), „Република България дава 
убежище на бежанци, преследвани заради техните убеждения или дейност 
в защита на международно признати права и свободи”.

През декември 2002 г. влиза в сила Законът за убежището и 
бежанците. Законът за убежището и бежанците е променян многократно, 
най-често с цел хармонизиране с директиви на Европейския съюз. 
Закрилата включва убежище, международна закрила и временна закрила. 
Президентът предоставя убежище, Министерският съвет предоставя 
временна закрила, а председателят на Държавната агенция за бежанците 
предоставя международна закрила.

Международна закрила се предоставя по силата на Конвенцията за 
статута на бежанците 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 
1967 г., ратифицирани със закон съответно през 1992 и 1993 г., както 
и на базата на международни актове по защита правата на човека. 
Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен 
статут. 

Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на 
чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, 
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поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване 
на човешките права или насилие в големи размери на територията на 
съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по 
тези причини да се завърнат там.

Всеки чужденец може да поиска предоставяне на закрила. Искането 
се осъществява лично и по собствена воля. От тези права не може да се 
ползва чужденец, получил закрила, за когото има основания да се смята, 
че представлява опасност за националната сигурност или който, веднъж 
осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление, представлява 
опасност за обществото. Чужденец, влязъл не по законния ред в страната 
ни, за да поиска закрила заради сериозна заплаха за живота и свободата 
му, е длъжен да се представи незабавно на компетентните органи и да 
посочи уважителни причини за незаконното си влизане или пребиваване 
на територията на страната.

 В Закона са отразени най-важните международни стандарти. Законът 
отразява европейската норма, действаща в този момент. Когато става 
дума за деца и особено за непридружени деца, първостепенно значение 
има най-добрият интерес на детето. Преценката на най-добрия интерес 
на детето се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за 
закрила на детето.

Основни права и задължения на бежанеца:

Чужденец с предоставен статут на бежанец придобива правата 
и задълженията на български гражданин, с изключение на: правото 
да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и 
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местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в 
политически партии; да заема длъжности, за които със закон се изисква 
българско гражданство; да бъде военнослужещ; други ограничения, 
изрично предвидени със закон.

Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и 
задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в 
Република България.

Чужденец, на когото при условията и по реда на Закона за убежището 
и бежанците е предоставено убежище, статут на бежанец, хуманитарен 
статут или временна закрила, има право да поиска да се събере със 
семейството си на територията на Република България. Разрешението 
за събиране на семейството се дава от председателя на Държавната 
агенция за бежанците.

Чужденците, получили международна закрила, имат право на труд, 
социално и здравно осигуряване по реда на българските граждани.

Променени процедури за предоставяне на международна закрила

През 2016 г. са направени промени в Закона за убежището и бежанците 
в името на обществения ред. В съответствие с тях търсещите закрила 
лица имат право да се движат само в рамките на определената зона на 
територията на Република България. Тези зони са определени през месец 
септември 2017 година от Министерския съвет.

През март 2019 година Законът за убежището и бежанците отново 
е променен. Ограничава се прилагането на процедурата за събиране на 
семейства на бежанци само до лица, чиито семейни връзки предшестват 
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влизането на територията на Република България. Предложените 
промени са превантивна мярка срещу сключването на фиктивни бракове.

Полагат се специални грижи за уязвими лица в рамките на приема, 
провеждането на процедурата и насочването към грижи и услуги. Особено 
внимание се отделя на непридружени малолетни и непълнолетни лица, пода-
ли молби за международна закрила. Със съдействието на служителите на 
ДАБ при МС, настанените в териториалните поделения (ТП) на агенцията 
чужденци упражняват правото си на здравно осигуряване, достъп до 
медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при 
условията и по реда за българските граждани (чл. 29, ал. 1, т. 5 от ЗУБ). 

Програми за интеграция на бежанците

В България има съвременно, добре разработено и действащо 
законодателство в областта на равните възможности, социалното 
включване и недискриминацията, което е в пълно съответствие с 
европейските стандарти. Обръща се внимание на процесите на 
интеграция на лицата с предоставено убежище или международна 
закрила. 

През 2014 г. е приета Национална стратегия за интеграцията на 
лицата, получили международна закрила в Република България (2014-2020 
г.). Тя заменя съществуващата до 2013 г. политика на интеграция на бе-
жанците на базата на тригодишни национални програми. В интеграционна-
та политика преди 2013 г. централна роля играе Държавната агенция за 
бежанците (ДАБ), обхващаща сравнително ограничен кръг бежанци - 60 
души годишно. Новата стратегия въвежда децентрализиран подход, в 
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който водеща роля имат общините. Аргументите са, че при нарастващ 
поток бежанци ДАБ няма да има достатъчен капацитет, както и че 
добри европейски политики и практики мобилизират местната власт 
във включването на бежанците. Тази стратегия до момента е почти 
неработеща6. 

Политиките се ориентират към включване на грижата за бежанците 
в общата миграционна политика.

Нормативна уредба за миграцията, убежището и интеграцията

В националното законодателство на Република България са въведени 
и се прилагат разпоредби на международното право и относимите актове 
на ЕС, свързани с миграцията и убежището. Те намират отражение в 
множество правни актове в първичното, вторичното и третичното 
вътрешно законодателство. Република България участва активно във 
формирането и реализирането на обща миграционна политика и политика 
в областта на убежището на Европейския съюз с цел да гарантира 
ефективно управление на миграционните потоци и справедливо 
разпределение на отговорностите, стимулиране на законната имиграция 
в държавите-членки на ЕС, предотвратяване на незаконната миграция и 
трафика на хора. 

Ключов елемент е участието на България във всички етапи на 
договарянето на ниво ЕС на директивите в областта на миграцията 
и убежището при следване на националния интерес и последващото им 
въвеждане в българското законодателство. 

6	 	Виж	повече	в	анализа	на	Кръстева,	Анна	-	
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Закони, отнасящи се до миграционната политика

Закон за чужденците в Република България 
В закона са въведени относимите актове на правото на ЕС, които регламентират правата и задълженията 
на чужденци, в това число и членове на семействата на български граждани на влизане, пребиваване и 
напускане на територията на страната. 
Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския 
съюз и на членовете на техните семейства 
Законът се прилага спрямо гражданите на ЕС, които не са български граждани, спрямо гражданите на 
държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и гражданите на 
Конфедерация Швейцария, които се ползват с правото на свободно придвижване по силата на правото 
на Европейския съюз, както и по отношение на членовете на техните семейства, доколкото те не са 
граждани на Република България или на ЕС, на ЕИП и на Конфедерация Швейцария. 
Закон за българските лични документи 
Законът регламентира реда и условията за издаване на български лични документи на гражданите на 
Република България, на чужденци, в това число и на гражданите на трети държави, на други държави-членки 
на ЕС, както и на лицата с предоставена закрила по реда на Закона за убежището и бежанците. 
Закон за българите, живеещи извън Република България и Закон за българското гражданство 
Двата закона съдържат разпоредби относно българите в чужбина и за условията за придобиване на 
българско гражданство от чужденци. 
Наказателен кодекс 
В него се съдържат разпоредби, санкциониращи незаконната миграция, трафика на хора и незаконното 
преминаване на държавната граница, както и наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни. Не подлежат на наказване за незаконно влизане лицата влезли, за да се ползват от правото 
си на търсене на международна закрила и убежище. 
Закон за Министерството на вътрешните работи 
Законът регламентира обмена на информация или данни с компетентни органи на държави-членки на ЕС, с 
цел предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления. 
Закон за борба с трафика на хора 
Фокусът на закона е върху превенцията и закрилата на жертвите, особено на жени и деца, както и върху 
специалната закрила на жертвите, които съдействат на полицията. 
Закон за убежището и бежанците 
Законът определя условията и реда за предоставяне на убежище, международна закрила и временна закрила 
на чужденци на територията на Република България и свързаните с това права и задължения. 
Закон за насърчаване на заетостта 
Законът регламентира достъпа на български граждани до заетост в чужбина и посредничеството за 
това, даването на решение по достъпа на чужденци на българския пазар на труда, включително и за 
висококвалифицирана заетост, издаването на разрешения за работа, извън случаите на Единно разрешение 
за пребиваване и работа и извън Синята карта на ЕС. Законът регламентира и достъпа на граждани на ЕС, 
ЕИП, Швейцария и на определени категории работници от трети държави до регистрация в дирекциите 
„Бюро по труда“ и предоставяните услуги от страна на Агенцията по заетостта. 
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Закони, отнасящи се до миграционната политика
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През юни 2015 г. е приета Национална стратегия в областта 
на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 г.), а през 
август 2016 г. – Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и 
прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила, с която на общините е възложена 
основна роля по отношение на интеграционния процес.

Националната стратегия за миграция, убежище и интеграция 
(2015-2020) е подготвена в духа на Глобалния подход към миграцията и 
мобилността и поставя в центъра на внимание европейската идея за 
„превръщане на миграцията и мобилността в позитивни фактори за 
развитие в икономически и демографски план”. 

През 2018 г. се приема „План за изпълнение на Националната страте-
гия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020)”, 
приет е план за действие за 2019 година, който включва изпълнението 
на 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към 

Закон за гражданската регистрация 
Законът урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. 
В регистрите на населението се вписват чужденците, които са получили разрешение за постоянно 
пребиваване в Република България, лицата без гражданство, установили се трайно на територията 
на страната, както и лицата, получили статут на бежанец и хуманитарен статут, или на които е 
предоставено убежище в Република България
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. 
Законът регламентира всички видове достъп на гражданите на трети страни до българския пазар на труда: 
еднократно разрешение за работа; Синя карта на ЕС; разрешение за работа за вътрешнокорпоративен 
трансфер; разрешение за работа за сезонни работници; регистрация на заетостта на студенти и 
изследователи. 
Закон за признаване на професионални квалификации
Законът урежда условията и редът за признаване на професионални квалификации, придобити в други 
държави членки на ЕС и в трети страни, с цел достъп и практикуване на регулирани професии в България, 
както и условията и реда за частичен достъп до упражняване на регламентирана професия и признаване на 
трудов стаж за овладяване на професията в друга държава членка“.
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интеграцията на лицата с международна закрила в България7. Плановете 
се изготвят в рамките на Националния съвет по миграция и интеграция, 
преименуван вече на Национален съвет по миграция, граници, убежище 
и интеграция. 

Транспониране на европейското законодателство в областта на 
законната миграция

Законодателство на ЕС Съответстващо национално 
законодателство

Директива относно условията за влизане и пребиваване на граждани на 
трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, 
доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни 
проекти и работа по програми „au pair“.

ЗТМТМ и Правилник за 
прилагането на ЗТМТМ

Директивата за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети 
държави за целите на заетост на сезонни работници (30 септември 2016)8.

ЗТМТМ и Правилник за 
прилагането на ЗТМТМ

Директивата за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети 
държави за в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер (29 ноември 
2016)9.

ЗТМТМ и Правилник за 
прилагането на ЗТМТМ

 89 

7	 	План	за	действие	за	2019	година	за	изпълнение	на	Националната	стратегия	в	областта	на	миграцията,	убежището	и	интеграцията	2015-2020	г.	
На	адрес:	http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=963	
8	 	Directive	2014/36/EU	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	26	February	2014	on	the	conditions	of	entry	and	stay	of	third-country	nationals	for	the	
purpose	of	employment	as	seasonal	workers.	
9	 Directive	2014/66/EU	on	the	conditions	of	entry	and	residence	of	third-country	nationals	in	the	framework	of	an	intra-corporate	transfer
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Изграждането на институционалните механизми следва промени 
в миграционната ситуация и в миграционната политика. Може да се 
отбележи превес на институционални промени в посока на сигурността: 
„Република България като външна граница на ЕС работи за изпълнението 
на дългосрочна, единна и ясно формулирана политика за охрана на 
европейската граница, борба с незаконната миграция, каналджийството 
и трафика на хора“10. 

Друга важна тенденция е отварянето за повече имигранти, т.е. има 
интерес за увеличаване на трудовата миграция. В последните години 
страната се трансформира от страна на емиграция, през транзитна 
държава, към държава, привличаща имиграция. Така интеграцията на 
гражданите на трети държави все повече ще се превръща в основен 
елемент от цялостната миграционна политика на страната. Във връзка 
с това нараства значението на институциите, свързани с услуги за 
трудова заетост и социална сигурност. 

Съгласно Конституцията на Република България на Президента са 
вменени правомощия относно предоставяне на убежище и българите в 
чужбина. 

10		Национална	стратегия	в	областта	на	миграцията,	убежището	и	интеграцията	2015-2020	г.	На	адрес:	http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/
View.aspx?lang=bg-BG&Id=963
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Институции, ангажирани пряко с политики за миграция, убежище и интеграция

Президент Правомощия за предоставяне на убежище и работа с българите в 
чужбина

Министерство на вътрешните 
работи (МВР) 

-Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) 
-Дирекция „Миграция“

Министерство на външните 
работи 

Дирекция „Консулски отношения и задграничните представителства 
на България” 

Министерство на труда и 
социалната политика (МТСП) 

-Агенцията по заетостта - -Агенцията за социално подпомагане
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”

Министерство на правосъдието Съвет по гражданството Дирекция „Българско гражданство”

Министерство на отбраната Държавна агенция „Национална сигурност”

Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за закрила на детето
Нациоална комисия за борба с трафика на хора

Комисия за защита от дискриминация

Национален статистически институт

4. Институционални
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В отчета на правителството по изпълнение на плана за действие 
за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта 
на миграцията, убежището и интеграцията 2015 г.-2020 г. има посочен 
напредък в някои важни сфери, свързани с нелегалната миграция и със 
закрилата на търсещите убежище. 

В областта на противодействието на нерегулярната миграция 
продължават усилията за ефективна охрана на държавната граница, както 
и за повишаване на мерките за превенция и успешно противодействие. 
В областта на връщането са направени законодателни промени, 
с които се разписват условията и реда, при които се прилагат 
въведените допълнителни мерки за обезпечаване на връщането, 
както и алтернативите на задържането в центрове от затворен 
тип. Продължава сътрудничеството с европейски партньори и със 
съответните международни организации. 

В областта на международната закрила фокусът е върху мерки с 
практическа насоченост за подобряване на условията за прием и за 
укрепване на административния капацитет на работещите в тази 
област. Въведени са мерки за създаване на по-добри условия на обгрижване 
на непридужените малолетни и непълнолетни лица и на уязвимите 
групи. Актуализира се Координационният механизъм за взаимодействие 
между институциите и организациите, гарантиращи правата на 
непълнолетните и малолетните деца, пребиваващи в Република България, 
включително тези, търсещи и получили международна закрила. 

Така например през 2018 г. ДАБ обособи и обзаведе подходящо 
специални стаи за непридружени деца в процедура по международна 
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напредъка
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закрила за събеседвания в щадяща и спокойна обстановка. В тези стаи 
освен провеждане на събеседвания се изготвят бързи и пълни оценки 
за висшия интерес на детето. Изградена е т. нар. „сигурна зона“ с 
капацитет 100 места, предназначена за настаняване на непридружени 
деца в процедура по международна закрила. 

По конкретните Цели за устойчиво развитие, свързани пряко с 
миграцията, можем да дадем следните положителни примери:

Цел 4.

През 2018 г. 127 ученици в процедура за международна закрила са 
записани в държавни и общински училища11.

Две деца бежанци са избрани за членове на Съвета на децата към 
Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) – благодарение на 
промени в процедурата, разработена съвместно с ВКБООН. 

11		Отчет	на	План	за	действие	за	2018	година	за	изпълнение	на	Националната	стратегия	в	областта	на	миграцията,	убежището	и	
интеграцията	2015	г.-2020	г.	
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закрила за събеседвания в щадяща и спокойна обстановка. В тези стаи 
освен провеждане на събеседвания се изготвят бързи и пълни оценки 
за висшия интерес на детето. Изградена е т. нар. „сигурна зона“ с 
капацитет 100 места, предназначена за настаняване на непридружени 
деца в процедура по международна закрила. 

По конкретните Цели за устойчиво развитие, свързани пряко с 
миграцията, можем да дадем следните положителни примери:
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записани в държавни и общински училища11.

Две деца бежанци са избрани за членове на Съвета на децата към 
Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) – благодарение на 
промени в процедурата, разработена съвместно с ВКБООН. 

11		Отчет	на	План	за	действие	за	2018	година	за	изпълнение	на	Националната	стратегия	в	областта	на	миграцията,	убежището	и	
интеграцията	2015	г.-2020	г.	
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Детски градини и училища, в които се обучават деца и ученици, 
търсещи или получили международна закрила, 

в последните три години12:

Учебна 
година

Брой детски градини и училища, в които 
се обучават деца, търсещи или получили 

международна закрила, записани в групи за 
предучилищно образование

Брой училища, в които се обучават 
ученици, търсещи или получили 

международна закрила

2015/2016 5 18

2016/2017 10 22

2017/2018 9 38

2018/2019 7 31

2019/2020 8 28

С Постановление № 90 от 26 май 2000 г. е уредено отпускането 
на стипендии за чуждестранни студенти, приети в редовна форма на 
обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен 
и културен обмен или по актове на Министерския съвет. Размерът на 
стипендията е увеличен в повечето университети и е между 240-250 лв. 
месечно. 

Облекчени са условията за влизане и пребиваване на граждани на 
трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, 
доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни 
проекти и работа по програми „au pair“.

12		Информация,	предоставена	от	МОН	за	целите	на	Първия	национаален	доброволен	преглед,	подготвян	за	представяне	в	Ню	Йорк	през	юли	2020..
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Цел 5.2.

Държавната агенция за бежанците (ДАБ) поддържа месечна 
статистика за броя търсещи закрила, определяни като уязвими. След 
август 2018 г. ДАБ събира и докладва отделни данни за жертви на 
психологическо, физическо и сексуално насилие13.

Цел 8.7.

- Проведени са редица обучения на служители от ДАБ относно достъп 
до територия и процедура по международна закрила, ранна идентификация 
на жертви на трафик, различни обучения, свързани с работата с лица от 
уязвими групи.

- Проведена е превантивна кампания и фокус групи за превенция на 
трафика на хора с цел трудова експлоатация. В рамките на кампанията 
са проведени информационни срещи с ученици, представители на уязвими 
групи. 

Цел 8.8.

С промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
се създават по-добри условия за лесен достъп до пазара на труда. 

- Увеличен е таванът за наемане в български предприятия – от 10 на 
20%, като за малки и средни преприятия процентът се увеличава на 35 %.

13		PROTECT	–	Preventing	Sexual	and	Gender-Based	Violence	against	Migrants	and	Strengthening	Support	to	Victims	2019,	р.16
http://iom.bg/sites/default/files/PROTECT_MAPPING%20REPORT_FINAL.pdf
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- Дава се възможност на граждани от трети страни с български 
произход да работят без разрешително за работа след регистрация в 
Агенция по заетостта до получаването на разрешително за пребиваване. 

- Законът ясно заявява, че не се изисква разрешително за работа за 
членовете на семейство на получилите международна закрила лица. 

- Граждани на трети страни - жертви на трафик, са включени в 
обхвата на ЗТМТМ чрез регулиране на достъпа им до трудовия пазар. 

- Отпада изискването за т.нар. пазарен тест при издаването на 
Синя карта. 

- отпада изискването за изготвяне на списък с професиите, за които 
има недостиг от висококвалифицирани работници. 

- съкратен е срокът за издаване на решение от Агенцията по 
заетостта за разрешително за работа на сезонни работници.

В резултат от всичко това Агенцията по заетостта е предоставила 
през 2018 г. решения за достъп до българския пазар на труда на 1904 
работници-граждани на 54 трети държави. 

През 2018 г. на работа с посредничеството на дирекции „Бюро по 
труда“ са устроени 23 лица с предоставена международна закрила и 688 
гражани от трети страни. От устроените на работа лица: 

- на първичен пазар – 12 лица с предоставена международна закрила 
и 625 граждани на трети страни; 

-по програми и мерки за заетост и обучение – 9 лица с предоставена 
международна закрила, от тях 6 лица по Програмата за заетост и обучение 
на бежанци, включена в Националния план за действие по заетостта през 
2018 г., финансирана със средства от държавния бюджет и 31 граждани 
от трети страни. 
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- по проекти на ОПРЧР – 2 лица с предоставена международна закрила 
и 32 граждани от трети страни. 

Сключени са две Спогодби за регулиране на трудовата миграция 
с Армения и Молдова; в начална фаза са преговорите за сключване на 
такава Спогодба с Украйна; Министерски съвет е одобрил два проекта 
на Спогодби с Репулика Беларус и с Грузия. Извършени са 2 консултации 
по проекти на Спогодби за социална сигурност със страни от Южен 
Кавказ. 

Цел 10.7

- Продължава реализиране на етапите от Стратегията за 
техническото обезпечение на граничния контрол в периода 2014-2020 г. 
за повишаване на ефективността на граничното управление. 

- Изготвени са стратегически и аналитични документи по отношение 
на контрола на нерегулярната миграция за извеждане на фактори, влияещи 
върху средата за сигурност, конкретни заплахи за границата, прогнози и 
тенденции за развитие на оперативната обстановка. 

- Чрез провеждане на семинари и работни срещи е повишен 
административният капацитет за покриване на международните 
стандарти в работата с търсещите закрила лица. 

- Подобрени са условията за настаняване и поддръжка на 
материално-техническата база и подобряване на инфраструктурата 
чрез извършването на множество ремонтни дейности. 

- по отношение на интеграцията на лица, получили международна 
закрила, има 2 сключени споразумения за интеграция, а три общини са 
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подали 4 заявления и са проявили интерес да интегрират 23 лица, получили 
статут. 

- В рамките на отчетния период е оказана спешна медицинска помощ 
на 780 лица, намиращи се в процес на производство за получаване и/или 
получили бежански и хуманитарен статут. 

- Изпълнени са ангажиментите на страната ни в съответствие с 
Рамката за националния механизъм за презаселване като в страната са 
презаселени 21 сирийски граждани.

- В изпълнение на дейности по насърчаване на доброволното връщане в 
сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция 
(МОМ) в България, Министерството на вътрешните работи е оказало 
съдействие на МОМ за доброволното връщане на 298 граждани на трети 
страни, при изпълнение на програми за асистирано доброволно връщане, 
финансирани от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ). 

Цел 17.18

Националният статистически институт (НСИ) споделя опит и 
организира обучение за млади статистици в рамките на българската 
политика за сътрудничество за развитие. В периода 2017-2019 г. 
Националният статистически институт е домакин на три обучения, 
предназначени за млади статистици от шест страни от Европейската 
политика за добросъседство - Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, 
Република Молдова и Украйна, и за служители от статистическите 
служби на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна 
Македония, Сърбия и Черна гора. 
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Подписан е План за съвместни дейности за периода 2019-2021 
г. с Националния статистически комитет на Беларус. Предстои да 
бъдат разработени или подновени планове за съвместни дейности със 
статистически служби на Армения, Грузия и Азербайджан. 

След подписаното през 2011 г. Споразумение за сътрудничество 
със Статистическата служба на Кралство Йордания, през 2019 г. е 
подписано Споразумение за сътрудничество със Статистическото бюро 
на Палестина. През 2018 г. НСИ беше домакин на обучение в областта на 
бизнес статистиката и макроикономическата статистика по програма 
MEDSTAT IV (2016 - 2019), за осем страни от Европейската политика за 
добросъседство – Група „Юг“ - Алжир, Египет, Израел, Йордания, Либия, 
Ливан, Мароко, Палестина, и Тунис.
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Статистически данни:

Информация за лицата, потърсили закрила и взетите решения за периода 01.01.2000 г. - 30.11.2019 г.

Година
Брой лица 
потърсили 

закрила

Предоставен 
статут на 

бежанец

Предоставен 
хуманитарен 

статут
Отказ Прекратено 

производство
Общ брой 
решения

2000 1755 267 421 509 996 2193

2001 2428 385 1185 633 657 2860

2002 2888 75 646 781 1762 3264

2003 1549 19 411 1036 528 1994

2004 1127 17 257 335 366 975

2005 822 8 78 386 478 950

2006 639 12 83 215 284 594

2007 975 13 322 245 191 771

2008 746 27 267 381 70 745

2009 853 39 228 380 91 738

2010 1025 20 118 386 202 726

2011 890 10 182 366 213 771

2012 1387 18 159 445 174 796

2013 7144 183 2279 354 824 3640

2014 11081 5162 1838 500 2853 10353

2015 20391 4708 889 623 14567 20787

2016 19418 764 587 1732 8932 12015

2017 3700 804 900 3048 9662 14414

2018 2536 317 413 1362 860 2952

2019 2070 174 278 1110 926 2488

Общо 87607 13651 11957 15191 45879 86678

Библиография



34

Източник: Държавна агенция за бежанците. На адрес: 
http://www.aref.government.bg/sites/default/files/uploads/docs/2019-12/statistika-DAB_2019_11.pdf

Международна миграция – данни за България /UN DESA/

Общ брой международни мигранти България /International migrant 
stock14 – Bulgaria

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

21.5 хил. 32.4 хил. 43.4 хил. 61.1 хил. 76.3 хил. 123.8 хил. 168.5 хил.

Относителен дял на международни мигранти като процент от 
общото население в средата на годината (UN DESA 2019)

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

0.2 % 0.4 % 0.5 % 0.8 % 1 % 1.7 % 2.4 %

Нетен коефициент на миграцията15 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

-4.1 -8.3 -3.3 -2.2 -2.2 -0.7 -0.7

Нетен брой мигранти в хиляди

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

-184.1 хил. -355.5 хил. -133.8 хил. -85.5 хил. -83.7 хил. -24.5 хил. -24 хил.

Емигранти в хиляди 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

613.1 хил. 649.6 хил. 688.8 хил. 906.5 хил. 1.1 млн. 1-2 млн. 1.5 млн.

14		Общият	брой	межународни	мигранти	е	броят	хора,	родени	в	страна,	различна	от	тази,	в	която	живеят.	В	този	брой	са	включени	и	бежанци.	
Източник:	https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019&cm49=100	
15		Нетен	коефициент	на	миграцията	представлява	отношението	на	нетната	миграция	към	средногодишното	население	за	съответната	година.	
Нетна	миграция	е	разликата	между	броя	имигранти	в	страната	и	броя	на	емигрантите,	напуснали	страната.
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-4.1 -8.3 -3.3 -2.2 -2.2 -0.7 -0.7

Нетен брой мигранти в хиляди

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

-184.1 хил. -355.5 хил. -133.8 хил. -85.5 хил. -83.7 хил. -24.5 хил. -24 хил.

Емигранти в хиляди 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

613.1 хил. 649.6 хил. 688.8 хил. 906.5 хил. 1.1 млн. 1-2 млн. 1.5 млн.

14		Общият	брой	межународни	мигранти	е	броят	хора,	родени	в	страна,	различна	от	тази,	в	която	живеят.	В	този	брой	са	включени	и	бежанци.	
Източник:	https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019&cm49=100	
15		Нетен	коефициент	на	миграцията	представлява	отношението	на	нетната	миграция	към	средногодишното	население	за	съответната	година.	
Нетна	миграция	е	разликата	между	броя	имигранти	в	страната	и	броя	на	емигрантите,	напуснали	страната.
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Бежанци в хиляди

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

0.0 1.3 2.8 5.2 6.9 26.1 21.8

Бежанци като дял от международните мигранти в процент

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

0.0 4.1 6.4 8.5 9.1 21.0 12.9

Жени сред международните мигранти в процент

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

57.9 57.9 57.9 56.5 55.6 51.5 50.9

Средна възраст на международните мигранти /години

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

32.4 37.5 41.2 43.3 44.7 35.8 34.6
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Трафик на хора16 

Брой регистрирани случаи на трафик на хора

Година 2014 2015 2016 2017 до септ.

Брой 346 294 312 285

Брой лица осъдени за трафик на хора 

Година 2014 2015 2016

Брой 94 99 80

Брой лица обвинени в трафик на хора

Година 2014 2015 2016

Брой 59 49 36

Брой жертви на трафик по форма на експлоатация

Година 2014 2015 2016 2017 до септ.

Кражба на органи 2 1 1 0

Насилствен труд 16 26 31 43

Други 68 68 86 71

Сексуална 
експлоатация

409 314 329 250

Брой жертви на трафик по възраст и пол

Година 2014 2015 2016 2017 до септ.

Момчета 14 5 4 5

Момичета 31 28 21 24

Мъже 17 23 34 43

Жени 433 353 388 296

16		The	2018	UNODC	Global	Report	on	Trafficking	in	Persons	Central	and	South-Eastern	Europe.	По	данни	на	Върховна	касационна	прокуратура	–	Supreme	Cassa-
tion	Prosecutor	Office.	На	адрес:	https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_CENTRAL_AND_SOUTH_EASTERN_EUROPE.pdf
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Българска платформа за международно развитие
София 1504
бул. „Ал. Дондуков“ № 67, Етаж 1
Имейл: bpid@bpid.eu
Интернет сайт: www.bpid.eu

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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