
Информационни материали за интеграция на 
бежанци в борба срещу ксенофобията и 
дискриминацията

„RACCOMBAT – Интеграция на чужденци, социална ориентация и борба с расизма и ксенофобията“
2 април 2019 г., гр. София



Основни принципи на 
човешките права

«Всички хора се раждат свободни и 
равни по достойнство и права.» (чл. 1 от 

ВДПЧ)

«Целите на Организацията на 
Обединените нации са:

2. Да развива приятелски отношения 
между нациите, основани на зачитане 

принципа на равноправието и 
самоопределението на народите, и да 

взема други подходящи мерки за 
укрепване на всеобщия мир.» (чл. 1.2. от 

Устава на ООН)

човешки 
права

универсални

неделими

взаимосвързани

право на 
равенство и 

недискриминация

участие и 
включване

отчетност и 
върховенство на 

закона



Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на 
правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, 

пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, 
лично и обществено положение или имуществено състояние.

Равенство

Формално На 
възможностите На резултата



Закон за защита от 
дискриминация

Чл. 20. Не се допускат 
ограничения на правата или
привилегии на чужденците, 

търсещи или получили 
закрила в Република 

България, основани на 
раса, народност, етническа 

принадлежност, пол, 
произход, религия, 

образование, убеждения, 
политическа 

принадлежност, лично и 
обществено положение или 

имуществено състояние.

Закон за убежището и 
бежанците

Чл. 4(1). Забранена е всяка пряка или 
непряка дискриминация, основана на 

пол, раса, народност, етническа 
принадлежност, човешки геном, 

гражданство, произход, религия или 
вяра, образование, убеждения, 

политическа принадлежност, лично или 
обществено положение, увреждане, 

възраст, сексуална ориентация, семейно 
положение, имуществено състояние или 
на всякакви други признаци, установени 
в закон или в международен договор, по 

който Република България е страна.



Интеграция:
едно от трите дълготрайни решения за 

проблемите на бежанците

„Простичкото чувство, че съм си у дома“. Мъж, 56 г., Сирия, София

Независимост и шанс 
бежанецът сам да гради 

живота си без външна помощ

Достъп 
до права

Икономическа 
стабилност

Социална и културна
адаптация



Българската система за 
интеграция

• Споразумение за една година, с възможност за 
удължаване 

• Доброволно участие
• База данни с интеграционни профили на 

лицата
• База данни на общините
• Интеграционен план с конкретни 

интеграционни дейности
• Индикатори за оценка на дейностите: 

образование, заетост, жилищно настаняване, 
професионално обучение, здравеопазване и 
социално подпомагане  

• Координация от заместник министър-
председател

• Възможности за финансиране



ИНТЕГРАЦИЯ

Събиране 
на 

семейство

Социално 
подпомагане

Професионално 
обучение

Културна и 
гражданска 
ориентация

Българско 
гражданство

Социални 
услуги

§ 1.3. Достъпът до предлаганите възможности за интеграция в посочените в чл. 
5 области се предоставя при условията за българските граждани и без да се 
нарушават човешките права и личното достойнство на чужденеца с предоставено 
убежище или международна закрила.



Нагласите на 
българите





Информационни 
материали





Информационни видеа

https://drive.google.com/file/d/1gCPVr4gR4RcoJqKeOQVf6A9X3tQu2nie/view
https://drive.google.com/file/d/1gCPVr4gR4RcoJqKeOQVf6A9X3tQu2nie/view


Учебници по български език



Дейности за повишаване на отчетността. 
Проучване на нуждите на търсещи и 

получили закрила лица по възраст, пол и 
принадлежност към социална група

• Информационни сесии 
по интеграционни 
права

• Посещения по домове
• Посещения на 

работодатели
• Посещения на училища



Образование
Да преподаваме за 
бежанците

https://www.unhcr.org/bg/%D1%83%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://www.unhcr.org/bg/%D1%83%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8


Емилия 
Братанова ван 
Хартен
bratanov@unh
cr.org
0877258513

mailto:bratanov@unhcr.org
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