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МИГРАЦИЯТА

Тази публикация е съставена от Българската платформа за
международно развитие.
Публикацията е част от тригодишен проект „Лицата на миграцията“, Цели
за устойчиво развитие и миграция – мултиплаери и журналисти се обръщат
към вземащите решения и гражданите на ЕС, финансиран от Европейската
комисия. Целта е да се повиши осведомеността върху Целите за устойчиво
развитие, миграцията и връзката между тях.
Проектът „Лицата на миграцията“ се изпълнява от:
Водеща организация - Diakonie ECCB;
партньори – Bulgarian Platform for International Development (Bulgaria);
Global Call to Action Against Poverty (Belgium);
Federazione Organismi Cristiani Internazionale Volontario (Italy);
ActionAid Hellas (Greece);
Ambrela – Platform for Development Organisations (Slovakia);
Povod (Solvenia).
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.

Въведение

Целта на настоящия документ е да послужи за повишаване
на информираността на представители на НПО, на медиите,
на политиците на национално и локално равнище за връзката
между постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие и
решаването на предизвикателствата, свързани с международната
миграция. Да се използва при формулиране на тези и послания,
които могат да повлияят на общественото мнение и на ключовите
заинтересовани страни, включително на вземащите политически
решения. Да послужи като референтен документ при формулиране
на политическия документ на равнище изпълнение на международния
проект „Цели за устойчиво развитие и миграция”, Договор № CSOLA/2018/401-798
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Цели за устойчиво развитие и миграция
На 25 септември 2015 г. държавните глави на държавите членки
на ООН приеха Декларацията „Да преобразим нашия свят: Програма
за устойчиво развитие до 2030 година”. Програмата за устойчиво
развитие 2030 е взаимно свързан комплекс от 17 цели в областта на
устойчивото развитие, разделени на 169 конкретни задачи
Целите за устойчиво развитие са формулирани след широка
дискусия с участието на държави, международни правителствени
и неправителствени организации, в съответствие с универсални
принципи и виждания за бъдещето на човечеството. Целите за
устойчиво развитие продължават усилията на международната
общност да се изпълнят Целите на хилядолетието за развитие 20002015. Целта е да се реализират всички права на човека. Включени
са равнопоставено три компонента – икономически, социални и
екологични. Целите не са юридически задължителни за държавите
членки на ООН, но правителствените лидери са поели морален
ангажимент да ги осъществят според своите възможности и в
съответствие с националните си приоритети.
Един от важните въпроси, поставени в много от Целите
за устойчиво развитие като хоризонтален принцип или като
конкретна подцел, е миграцията. 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.
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За миграцията като глобално предизвикателство са
разработени допълнителни, валидни за всички държави международни
документи: Глобален пакт за бежанците и Глобален пакт за
мигрантите. В отговор на растящия брой мигранти, около 250
млн. през 2015 г., а сред тях повече от 20 млн. транснационални
бежанци, през октомври 2016 г. в Ню Йорк се проведе за първи път
среща на високо равнище на страните членки на ООН, посветена на
проблемите на бежанците и мигрантите. Основната цел беше да се
постигне по-добро международно разделение на отговорностите и
по-добра координация в рамките на световната общност. Темата за
бежанците и мигрантите получи актуалност на най-високо равнище.
Потоците от бежанци и мигранти бяха признати в Ню Йорк като
глобално предизвикателство, което иска по-добри и по-конкретни
решения на международно равнище.
В Декларацията от Ню Йорк 2016 г. се анализират найнапред общите проблеми за бежанците и мигрантите, след това
последователно се разглеждат специфичните предизвикателства
за бежанците и за мигрантите, потвърждават се поетите вече
ангажименти от международната общност. Страните членки се
обединяват в „Нюйоркската декларация“ в намерението да постигнат
до края на 2018 г. приемането на „Глобален договор за бежанците“
и „Глобален договор за безопасна, законна и редовна миграция“ до
2018 г. По първия, целящ разработване на всеобхватен механизъм
за реакция при бежански ситуации (Comprehensive Refugee Response
Framework) относително лесно е постигнат консенсус и България е
страна по него. Вторият предизвика разнопосочни реакции и много
държави, включително България, гласуваха въздържал се или го
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отхвърлиха по време на гласуването в Ню Йорк в края на 2018 г.
Основни тези и послания
Миграцията е сериозно глобално предизвикателство, което
засяга всички страни в света. Тя може да е законна и да носи ползи
както за приемащите, така и за изпращащите страни. В първия
случай би могла да реши проблеми с липсващи кадри за националната
икономика на приемащата страна, във втория случай да подобри
платежния баланс на изпращащата страна чрез редовно правените
парични преводи от работниците мигранти за инвестиране в
родината или в помощ на семействата си. Във втори случай може
да е нелегална или незаконна1, да храни каналджии и трафиканти,
да води до тежки нарушения на правата на човека и до загуба на
живот, да носи заплаха от тероризъм. Именно в този втори случай
наличието на граничен контрол с отговорност към правата на
човека и на работещи системи за международна закрила са нужни
за свеждане до поносими граници на предизвикателствата от този
тип миграция. Това може да се случи обаче при поделена между
държавите отговорност, следователно с помощта на многостранни
преговори и многостранно сътрудничество за съгласуване на
нормите и правилата.
Всъщност интересното за връзката между миграция и Цели за
устойчиво развитие е именно взаимното проникване и влияние в
1 В международните документи се избягва използването на термина „нелегална“ по отношение на мигрантите и миграцията заради негативната
конотация и в признание на това, че „всеки човек, където и да се намира, има право на признаване на неговата правосубектност (Всеобща декларация
за правата на човека, чл. 6). През 1975 г. Общото събрание на ООН поиска от агенциите на ООН да използват в официалните си документи термина
„недокументирани или нередовни (non-documented or irregular) работници мигранти, които нелегално и/или тайно влизат в друга страна, за да получат
работа” (Рез. 3449 (XXX), пар. 2).
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посока национално-наднационало. При Целите за устойчиво развитие
имаме една глобална програма, която е предназначена да насочва
и регулира действия на национално равнище, за да има глобален
позитивен ефект в полза на всички хора в света и на планетата.
Т.е. Дневен ред 2030 на ООН е добър пример за напредък в търсенето
на решения на глобалните предизвикателства. При миграцията
наблюдаваме сякаш обратния процес: имаме стихийно движение
на хора през границите, чието регулиране остава прерогатив на
националната държава и по-скоро води до отказ от международно
сътрудничество или до проблеми в мултилатерализма като идея. За
пример може да бъде посочен ограниченият обхват на подписалите
Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграцията
държави, т.е. той не беше най-големият успех на мултилатерализма.
Точно толкова ограничен успех има Конвенцията на ООН за правата
на работниците мигранти и техните семейства, оставаща след
приемането й през 1990 г. само с 55 ратификации през 2019 г. И
това при положение, че и в двата документа се спазва принципът за
върховенството на суверенитета на държавата.
Миграцията е сложен проблем за сложно устроен свят. Тя до
голяма степен е резултат от неравномерното развитие на държавите и регионите в света, от растящото неравенство в национален
и в глобален мащаб, резултат от бедността. Именно в това поле е
важно многостранното сътрудничество за преодоляване на слабото
развитие и за решаване на климатичните промени, т.е. за постигане
на един по-справедлив свят, с достоен труд навсякъде, със спазен
принцип никой да не бъде изоставен. И със защитен за бъдещите
поколения природен ресурс. Това е всъщност философията на Дневен
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ред 2030 на ООН и на Целите за устойчиво развитие, по-специално
на Цел 17 – глобално партньорство за устойчиво развитие. Или за
цел 1 за преодоляване на бедността, или за цел 10 за преодоляване
на неравенствата в и между държавите. Всъщност малко или много
за всяка от 17-те Цели за устойчиво развитие.
За известния икономист Гълбрайт миграцията е най-старото
оръжие срещу бедността2. Много други автори привеждат
аргументи, че трудовата миграция може да бъде важен инструмент
за намаляване на бедността3. Следователно миграцията може да
подпомогне изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие
в широкия свят и така да привнесе още значимост на глобалното
пред националното.
В същото време растящите миграционни вълни лесно оспорват
ползите от глобалното движение на работна сила. Профсъюзите
виждат заплаха за местния труд. Социалните системи на побогатите държави се оказват под силен натиск при наплив на млади
и недостатъчно квалифицирани кандидати за подкрепа или закрила.
По-слабо развитите държави губят мозъци, т.е. най-качествения си
човешки потенциал. Именно това е повод да се търсят решения на
международно равнище4, защото отделните държави не могат да
реагират с друго, освен с по-високи гранични мрежи и с по-тежки
стени за защита на собствената територия и национални интереси.

2 Galbraith, J.K. The nature of mass poverty. Cambridge, Mass. Harvard Univ. Press 1979.
3 Clemensq M.A., L. Pritchett. Income per Natural: Measuring Development for People Rather Than Places. - Population and Development Review. 34/3, 395-434.
4 Global compact for safe, orderly and regular migration. Intergovernmentally negotiated and agreed outcome 13 July 2018. Onlline. Accessibe on: https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
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Независимо от това, че под влияние на обществени нагласи и
политически популизъм българското правителство се отказа да
се присъедини към Глобалния пакт по миграцията, страната на
практика разработва и прилага принципите на сигурна и редовна
миграционна политика при гаранции за защитени права на човека.
Освен това като страна, присъединила се към Дневен ред на ООН
за устойчиво развитие от 2015 г. и като страна по основните
международни инструменти за защита правата на човека, тя е
поела морален ангажимент да си сътрудничи „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 разселени лица“5.
Управление на международната миграция в България
В опит да определи по-добре какво представлява добро
управление на миграцията, Международната организация за миграция
(МОМ) разработи Рамката за управление на миграцията (MiGOF)6.
Формулирани са три принципа и три цели. Съгласно рамката една
държава се стреми да гарантира, че миграцията е хуманна, подредена
и облагодетелства мигрантите и обществото, когато се придържа
към следните принципи:
• Спазва международните стандарти и защитава правата на
мигрантите;
5 Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 година. Текста на програмата на български език виж на адрес: https://www.
unicef.bg/assets/PDFs/WWL/Transforming_our_world_BG.pdf
6 Мigration governance framework. https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/migof_brochure_a4_en.pdf
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• Формулира политика, включваща цялото правителство
(“whole-of government” approach);
• Ангажира партньори за справяне с миграцията и свързаните
с тях проблеми;
• и когато се стреми да изпълнява следните задачи:
• Поставя на преден план социално-икономическото благополучие
на мигрантите и обществото;
• Ефективно се справя с разнообразните измерения на
мобилността при кризи;
• Осигурява това, миграцията да се извършва по безопасен,
подреден и достоен начин
От гледна точка на наличните норми и наблюдавани практики, в
България се спазват международни стандарти за защита на правата
на мигрантите:
• Правителството гарантира защитата на правата на човека
на всички мигранти и бежанци на територията на България.
• По отношение на чужденците, които пристигат на
границата, Граничната полиция прилага разпоредбите на
международното право, двустранните и многостранните
споразумения, по които България е страна и е поела
ангажименти и задължения.
• Гранична полиция предоставя на чужденците листовки на
различни езици с информация за действащите правила и
закони, подготвени от ВКБООН, Държавната агенция за
бежанците (ДАБ), БЧК, НПО и др. Предложена е информация
за контакт с представителството на ВКБООН и НПО в
България.

8

Национален
контекст

• Мигрантите се настаняват само временно в Специализирания
дом за временно настаняване на чужденци до приключване на
обработката им на документи.
• Дирекция „Миграция“ на МВР работи съвместно с НПО,
за да осигури предоставянето на седмична правна помощ
на нуждаещите се от такава. Омбудсманът също следи
изпълнението на принудителните административни мерки.
• Ако чужденците желаят, има възможност за ежедневни
посещения на адвокати. На видими и достъпни места има
информационни материали на всички езици. Съдебните органи
контролират законосъобразността на всеки административен акт, наложен на чужденците.
• Всички мигранти получават денонощна медицинска помощ в
приемни центрове и домове за временно настаняване, съгласно
специализирана наредба.
• Езикови обучения се провеждат два пъти седмично на английски
и български език за всички настанени чужденци.
В България се прилага подходът за широко включване на
цялото правителство и на всички заинтересовани партньори в
изпълнението на заявената от правителството миграционна
политика.
• С Постановление № 226 от 10 септември 2019 г. е създаден
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.
Със създаването му България изпълнява изискването да създаде
национален механизъм за интегрирано гранично управление,
заложено от европейското законодателство. Председател
на Съвета е Министърът на вътрешните работи. В Съвета
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са представени органите на местното самоуправление и
местната администрация.
• Функционира успешно Български съвет за бежанци (БСБМ) и
мигранти - сдружение на гражданското общество, платформа
за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата,
приемането и интеграцията на бежанците и мигрантите в
България. БСБМ работи за укрепване на сътрудничеството
между държавните институции и неправителствените
организации по въпросите на националната бежанска и
миграционна политика и практика. Заедно с Българския Червен
кръст БСБМ се грижи за заселване и обгрижване в приелите
ги общини на бежанци, части от европейската програма за
презаселване.
Мерки срещу трафика на хора
Доброто управление на миграцията включва действия за
предотвратяване и борба с контрабандата на мигранти и
изкореняване на трафика на хора.
• Прилага се междуинституционален подход чрез създаване
на активни механизми за активно взаимодействие между
МВР, Държавната агенция за национална сигурност,
Специализираната прокуратура, Държавната агенция за
бежанците и други.
• През 2017 г. е приета Национална стратегия за борба с трафика
на хора, насочена към превенция, подкрепа и реинтеграция на
жертвите, при специална грижа за жените и децата.
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• През юни 2019 г. започва да функционира първата сигурна
зона за непридружени деца в Регистрационно-приемателния
център РПЦ София – кв. Военна рампа.
• България участва в пет съвместни екипа за разследване (СЕР)
с партньорски служби от държави-членки на ЕС.
• Ако жертва на трафик пребивава незаконно и е настанена
принудително в Дом за временно настаняване на чужденци при
Дирекция „Миграция“, той може да бъде незабавно настанен по
време на периода на размисъл в някой от приютите за жертви
на трафик, работещи в Националния Референтен механизъм.
Съгласно Закона за борба с трафика на хора жертвите на
трафик имат право на временно пребиваване в страната
по време на периода на размисъл, както и на психологическа
подкрепа.
Мерки за интеграция на граждани от трети държави,
включително на получилите международна закрила
На законодателно равнище са предприети достатъчно мерки
за интеграция на граждани от трети държави, включително на
получилите международна закрила.
Актуално значение има Националната стратегия за миграция,
убежище и интеграция (2015-2020), която 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”. Стратегията предвижда сътрудничество с
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държавитe на произход и транзит, насърчаване на Партньорствата
за мобилност.
Сред законите, които подпомагат изпълнението на
стратегическите документи, може да споменем Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност, приет през 2016 г
(ЗТМТМ). Законът е изменян два пъти през последните години (ДВ,
97/2017 и 24/2018) за намаляване на административната тежест
за работодателите да наемат работници мигранти. Достъпът до
пазара на труда е облекчен от прилагането на Закон за признаване
на професионални квалификации (ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 г., последно
изменен с ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.), с който се уреждат условията
и редът за признаване на професионални квалификации, придобити в
други държави.
Общата тенденция е броят на законно пребиваващите в България
граждани на трети страни да расте. Това води до подобряване на
нетния коефициент на миграцията – от - 2.2 през 2010 г. до -0.7
през 2019 година7. В подкрепа на този процес се вземат мерки за
стимулиране на работодателите и привличане на квалифицирани
специалисти в България.
Важно е да се спомене и приетата през 2015 г. Национална
стратегия за интеграция на лицата, получили международна
закрила в Р България (2015-2020), макар че тя на практика не
функционира успешно. Тя заменя съществуващата до 2013 г.
политика на интеграция на бежанците на базата на тригодишни
национални програми при активно участие на Държавната агенция
за бежанците и въвежда децентрализиран подход, в който водеща
7 UN DESA. Inernational migration. Country Profiles. Bulgaria https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp
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роля имат общините. Аргументите за тази промяна тогава 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.
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Предизвикателства

Трудностите и предизвикателствата се проявяват в най-голяма
степен в процеса 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 програми8. Сочената от тях основна причина
е в непоследователността в стратегическото планиране и в
практическите стъпки. Критикува се остро решението от 2017 г. да
се прехвърли отговорността за интеграцията на бежанците върху
общините9, без да е подготвено населението, без самата общинска
администрация да е подготвена да се включи. Интеграцията
всъщност не се случва поради липса на интерес и дори отказ на
общините да се ангажират.
Трябва да се отчете още наличието на негативен обществен и
медиен дискурс, които допринасят за антиимигрантски настроения
и съответен политически резонанс. „Агресивният и мощно звучащ
публичен антиимигрантски дискурс и невидимостта на редките добри
практики за интеграция още дълго ще забавят и възпрепятстват
интеграцията на бежанците“10.
От направените по този проект изследвания и анализи тези
изводи се потвърждават.
8 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.
9 Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище
или международна закрила. Държавен вестник брой: 60, от дата 25.7.2017 г.
10 Кръстева, Анна. Изследовател и автор – Българският миграционен парадокс. Миграция и развитие в България. НКФ „Каритас България“, София,
2019, с. 36.
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Препоръки

За повече ползи от миграционните процеси
1. Постигането на Целите за устойчиво развитие е задача на
широк кръг заинтересовани групи, не само на правителството.
В тази връзка основната препоръка е да се полагат усилия
за изграждане на мрежа за сътрудничество и оперативно
взаимодействие между максимално широк кръг 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.
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.
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
постигане на позитивен образ за България и за възможностите,
които страната ни предлага за дългосрочно съжителство и
интеркултурно общуване.
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За подобряване на условията за приемане и интеграция на
търсещите и получилите международна закрила:
1. Осигуряване на институционална подкрепа за изпълнение
на поставените стратегически задачи в областта на
интеграцията на получилите международна закрила
2. Повишаване на квалификацията и на чувствителността на
работещите в приемателните центрове и на граничните
пунктове.
3. Осигуряване на среда, защищаваща правата и достойнството
на човека в приемните центрове.
4. Подобряване на образователната интеграция на децата
бежанци чрез обмен на добри практики между училищата и
детските градини, които приемат по-значителен брой деца
бежанци.
5. Активни и постоянни мерки за промяна на нагласите в
българското общество чрез интеркултурно образование и поспециално включване на теми от образованието по права на
човека и глобално образование в образователните стандарти
и програми.
6. Подобрена жилищна и социална политика.
7. Обучения за представители на Агенцията по заетостта за
работа с тази специфична група търсещи работа.

16

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
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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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