
 

             Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България 
              по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

СПРАВОЧНИК  

НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ,  

РАБОТЕЩИ С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

www.ngogrants.bg. 

 
 

http://www.ngogrants.bg/


СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
 
Министерство на труда и социалната политика ...................................................................... 3 

Агенция за социално подпомагане ........................................................................................... 4 

Държавна агенция за закрила на детето .................................................................................. 5 

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет .................................................... 7 

Министерство на вътрешните работи ...................................................................................... 9 

Представителство на ВКБООН в България ........................................................................... 11 

Международна организация по миграция, ............................................................................. 12 

Мисия за България ................................................................................................................... 12 

Министерство на образованието ............................................................................................ 13 

Министерство на външните работи ........................................................................................ 14 

Асоциация „Деметра“ ............................................................................................................... 15 

Асоциация за бежанци и мигранти ......................................................................................... 16 

Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти ................................................................. 17 

Български съвет за бежанци и мигранти ................................................................................ 18 

Български хелзинкски комитет ................................................................................................ 19 

Български червен кръст ........................................................................................................... 20 

Бежанско-мигрантска служба .................................................................................................. 20 

Каритас България..................................................................................................................... 22 

Сдружение „Деца и юноши“ ..................................................................................................... 23 

Сдружение „Интегра” ............................................................................................................... 24 

Сдружение „Самаряни“ ............................................................................................................ 25 

Съвет на жените – бежанки в България ................................................................................. 26 

Фондация „Джендър алтернативи“.......................................................................................... 26 

Фондация „Джендър проект в България“ ................................................................................ 28 

Фондация за достъп до права ФАР ......................................................................................... 29 

Фондация „Център за подпомагане на хора преживели изтезание – АСЕТ“ ....................... 30 

Фондация „Здраве и социално развитие” ............................................................................... 31 

Център за правна помощ – Глас в България ......................................................................... 32 



 

Министерство на труда 
и социалната политика  
www.mlsp.government.bg 

 София 1051, ул. „Триадица” № 2 
 02 / 811 94 43 

 02 / 988 44 05; 02/ 986 13 18 
 mlsp@mlsp.government.bg 

 

Функции и правомощия 

Министерството ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта 
на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на 
заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, безопасността и 
здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, подкрепата на 
децата и семейството, демографското развитие, интеграцията на хората с увреждания, равните 
възможности и антидискриминацията в съответствие със законите на страната и приетата от 
правителството програма за управление на страната. 

Правна уредба 

 Закон за социалното подпомагане 

 Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Координира и организира провеждането на 
политиката и изпълнението на ангажиментите на 
Република България към Европейския съюз от 
компетентност на министъра в областта на 
свободното движение на работници, миграция и 
интеграция на имигранти, както и в международни 
прояви в тази област. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Агенция по заетостта – изпълнителна агенция 
към МТСП (Бюра по труда) 

 Дирекция „Политика на пазара на труда и 
трудова мобилност“ 

Партньорство и сътрудничество 

 Агенция за социално подпомагане, 
Министерство на образованието и науката, 
Държавна агенция за бежанците, Български 
съвет за бежанци и мигранти; 

 Български хелзинкски комитет. 

 

Лица за контакт 

Eлка Димитрова, директор, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” 

 +359 2 811 94 43 

 mlsp@mlsp.government.bg 
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Агенция за социално 
подпомагане 
www.asp.government.bg/ 

 София 1051, ул. „Триадица” № 2 
 02 / 811 96 07 
 02 / 935 05 50 

 ok@asp.government.bg 

 

Функции и правомощия 

Агенцията за социално подпомагане се занимава с:  

 oтпускане на социални помощи и семейни помощи за деца 

 предоставяне на социални услуги 

 контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги 

 откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги 

 регистрация на физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, 
извършващи социални услуги 

 изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в 
страната 

 изготвяне на проекти на нормативни актове по социалното подпомагане 

 други дейности, определени в закон или акт на Министерски съвет 

 Правна уредба  

 Закон за социално подпомагане 

 Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Предоставяне на социални услуги 

Териториални подразделения  

 28 регионални дирекции във всички областни 
градове  

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Дирекция „Закрила на детето“ 

 Главна дирекция „Социално подпомагане“, 
която включва регионалните дирекции за 
социално подпомагане и дирекциите 
„Социално подпомагане“. Към дирекциите 
„Социално подпомагане” има създадени 
отдели за закрила на детето. 

 Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на труда и социалната политика, 
Държавна агенция за закрила на детето, 
Национална комисия за борба с трафика на 
хора; 

 Сдружение SOS Детски селища България, 
Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация 
„S.O.S. – семейства в риск“ – Варна, Фондация 
„Здраве и социално развитие“, Фондация 
„Център Надя“, Сдружение „Център отворена 
врата“ – Плевен, Сдружение „Деметра“, 
Сдружение „Самарянска къща“. 

 

Лица за контакт 

Ивайло Иванов – изпълнителен директор  

 02 / 811 96 07 

 ok@asp.government.bg 
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Държавна агенция за 
закрила на детето 
www.sacp.government.bg 

 София 1051, ул. „Триадица” № 2 
 02 / 933 90 11 
 02 / 980 24 15 

 sacp@sacp.government.bg 

 

Функции и правомощия 

Държавната агенция за закрила на детето: 

 разработва единна и координирана държавна политика за закрила на детето; 

 разработва и контролира изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване 
закрилата на детето; 

 организира проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни 
училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции "Социално 
подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на юридически лица с нестопанска 
цел, работещи в сферата за закрила на детето, и при нарушаване на правата председателят на ДАЗД 
дава задължителни предписания; 

 извършва наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно 
спазването на правата на детето и председателят на ДАЗД дава задължителни предписания; 

 разработва критерии и стандарти за социални услуги за деца по прилагането на мерките за: 
съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда; настаняване в семейство на роднини или 
близки; настаняване в приемно семейство; настаняване в специализирана институция; 

 участва в разработването на подзаконовите нормативни актове към Закона за закрила на детето; 

 издава лиценз за предоставянето на социални услуги за деца; 

 работи за създаването на база данни в информационна система като механизъм за управление на 
системата за закрила и анализ на проблемите, политиките и услугите; 

 разработва и дава методически указания на отделите за закрила на детето в дирекциите “Социално 
подпомагане” към АСП; 

 организира и провежда научноизследователска и образователна дейност в областта на закрилата 
на детето; 

 подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето; 

 работи за формирането и провеждането на политиката за интеграция с Европейския съюз в областта 
на закрилата на детето. 

Правна уредба 

 Закон за закрила на детето 

 Устройствен правилник на Държавна агенция за закрила на детето 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 организира проверки за спазване правата на 
детето от всички държавни, общински и частни 
училища, детски градини и ясли, обслужващи 
звена, лечебни заведения, дирекции 
"Социално подпомагане" към Агенцията за 
социално подпомагане (АСП) и на юридически 
лица с нестопанска цел, работещи в сферата за 
закрила на детето, и при нарушаване на 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Главна дирекция „Контрол на правата на 
детето“ 

 Дирекция "Държавна политика за детето" 

Партньорство и сътрудничество 

 Агенция за социално подпомагане, 
Министерство на труда и социалната политика, 
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правата председателят на ДАЗД дава 
задължителни предписания; 

 извършва наблюдение и контрол на 
специализираните институции за отглеждане 
на деца относно спазването на правата на 
детето и председателят на ДАЗД дава 
задължителни предписания; 

Териториални подразделения 

Териториални отдели на Главна дирекция 
„Контрол по правата на детето“ в областите 
Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Враца. 
Териториалните отдели осъществяват функции на 
територията на страната, както следва: 

 Пловдив - за областите Пловдив, Пазарджик, 
Хасково, Кърджали и Смолян; 

 Бургас - за областите Бургас, Стара Загора, 
Сливен и Ямбол; 

 Варна - за областите Варна, Шумен, Добрич, 
Разград и Силистра; 

 Русе - за областите Русе, Велико Търново, 
Габрово, Ловеч и Търговище; 

 Враца - за областите Враца, Видин, Монтана и 
Плевен. 

Министерство на образованието и науката, 
Министерство на здравеопазването, 
Министерство на вътрешните работи, 
Централна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните, Национална комисия за 
борба с трафика на хора. 

В рамките на Национален съвет за закрила на 
детето: 

 Сдружение „SOS Детски селища България”, 
СНЦ „Асоциация Родители”, Фондация „За 
нашите деца”, Фондация „Асоциация Анимус”, 
Институт за социални дейности и практики, 
Фондация „Програма Стъпка по стъпка”, 
Български червен кръст, Фондация „Сийдър”, 
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации”, Фондация „Бащи за отговорно 
родителство”, Сдружение „Дете и 
пространство”. 

 

Лица за контакт 

Ева Жечева, председател  

 +359 02 933 90 10 

 predsedatel@sacp.government.bg 
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Държавна агенция за 
бежанците при 
Министерския съвет 
www.aref.government.bg 

 София 1233,  Район Сердика; бул. "Княгиня 
Мария Луиза" 114 Б 

 02/ 81 81 204, 02/95 59 905 
 02/95 59 476 

 sar@saref.government.bg  

 

Функции и правомощия 

Държавната агенция за бежанците: 

 ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика във връзка с 
предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут на чужденци в Република България; 

 осъществява методическо ръководство и упражнява контрол на транзитните и регистрационно-
приемателните центрове във връзка с административните производства по Закона за убежището и 
бежанците и изготвя компетентни становища за вземане на решения в отделните производства; 

 координира организацията между транзитните и регистрационно-приемателните центрове и 
местата за настаняване към тях във връзка с приемане и настаняване на чужденци, подали молба за 
закрила; 

 организира и координира дейността по извършване оценка на възрастта на непридружени 
малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи закрила; 

 осигурява изработването на проекти на закони и на подзаконови нормативни актове, свързани със 
закрила, предоставяна на чужденци в Република България; 

 организира разработването и контролира изпълнението на национални и международни програми, 
свързани със закрила на чужденци; 

 предоставя статистическа информация и осъществява административно сътрудничество с други 
държави - членки на Европейския съюз (ЕС), когато за Република България като държава членка 
съществува такова задължение съгласно акт на ЕС. 

Правна уредба 

 Закон за убежището и бежанците;  

 Устройствен правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет. 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 Координира организацията между транзитните 
и регистрационно-приемателните центрове и 
местата за настаняване към тях във връзка с 
приемане и настаняване на чужденци, подали 
молба за закрила; 

 Организира, координира и контролира 
грижите за непридружените малолетни и 
непълнолетни чужденци, търсещи или 
получили закрила, както и за чужденци, 
търсещи или получили закрила, които поради 
слабоумие или душевна болест не могат да се 
грижат за своите работи; съдейства за 
назначаване на настойник, съответно 

 Териториални подразделения 

 Регистрационно-приемателен център – с. Баня, 
община Нова Загора 

 Регистрационно-приемателен център – София 

 Регистрационно-приемателен център - 
Харманли 

 Транзитен център – с. Пъстрогор, община 
Свиленград 

 Интеграционен център – София  

 Временни центрове за настаняване 
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попечител, както и за настаняването им в 
специализирани заведения; 

 Транзитните центрове са териториални 
поделения на Агенцията за регистрация, 
настаняване, медицинско изследване и 
провеждане на производство за определяне на 
държавата, компетентна за разглеждане на 
молбата за предоставяне на международна 
закрила, и на ускорено производство за 
чужденци, търсещи закрила. 

 Регистрационно-приемателните центрове са 
териториални поделения на агенцията за 
регистрация, настаняване, медицинско 
изследване, социално и медицинско 
подпомагане и провеждане на производство за 
определяне на държавата, компетентна за 
разглеждане на молбата за предоставяне на 
международна закрила, и на производство за 
предоставяне на международна закрила на 
чужденци; за настаняване на чужденци, 
подали молба за убежище. 

 Интеграционните центрове са териториални 
поделения на агенцията за осигуряване на 
обучение по български език, професионална 
квалификация и други дейности, необходими 
за адаптирането и интегрирането на 
чужденците, търсещи или получили закрила в 
Република България. 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Дирекция „Качество на процедурата за 
международна закрила“ 

 Дирекция „Социална дейност и адаптация“ 

 Регистрационно-приемателни центрове 

 Транзитен център – с. Пъстрогор, община 
Свиленград 

 Интеграционен център – София  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на вътрешните работи, 
Национална комисия за борба с трафика на 
хора 

 Български червен кръст, Бежанско-мигрантска 
служба, Български хелзинкски комитет, 
Асоциация за бежанци и мигранти, АСЕТ. 

 

Лица за контакт 

Никола Казаков, председател  

 02/ 81 81 204, 02/95 59 905 

 sar@saref.government.bg  
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Министерство на 
вътрешните работи  
www.mvr.bg  

 София 1000, ул. „6 септември” № 29 
 02 / 982 50 00 
 +35929823775 

 dkiad@mvr.bg; migration@mvr.bg 

 

Функции и правомощия 

Основните дейности на МВР са:  

 събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически насоки, 
свързани с националната сигурност; 

 предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република 
България; 

 противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по 
предвидения със закон ред; 

 превантивна дейност; 

 опазване на обществения ред; 

 осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и 

наблюдение; 

 охрана на стратегически и особено важни обекти, определени с акт на Министерския съвет; 

 предотвратяване на терористични действия; 

 съдействие за бързото и своевременно издаване на документи за самоличност на български 
граждани, станали жертва на трафика на хора. 

Правна уредба 

 Закон за МВР 

 Закон за чужденците в Република България 

 Закон за убежището и бежанците 

 Правилник за прилагане на Закона за чужденците 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 Издава или отказва издаването на 
разрешения за краткосрочно, продължително, 
дългосрочно или постоянно пребиваване; 

 Продължава срока на пребиваване на 
чужденците в Република България; 

 Отнема правото на издадено разрешение 
за краткосрочно, продължително, дългосрочно 
или постоянно пребиваване при наличие на 
законовите изисквания; 

 Териториални подразделения 

 Областни дирекции на МВР 

 Специални домове за временно настаняване 
на чужденци – София и Любимец 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Главна   дирекция „Гранична полиция“ 

 Дирекция „Миграция” 

Партньорство и сътрудничество 

http://www.mvr.bg/
mailto:dkiad@mvr.bg
mailto:migration@mvr.bg
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/5BAD9705-D9CE-46E5-A4D6-75786F10093F/0/ZMVR_DV_br53_2014g.pdf
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296
http://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135738597


 Налага принудителни административни 
мерки (ПАМ) по ЗЧРБ. 

 Държавна агенция за бежанците при 
Министерския съвет; 

 Български хелзинкски комитет, Институт 
„Отворено общество”. 

 

Лица за контакт 

Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” 

 02/9877967  

 pk_spvo@mvr.bg, spvo@mvr.bg    

 

mailto:pk_spvo@mvr.bg
mailto:spvo@mvr.bg


 
 

Представителство на 
ВКБООН в България 
http://www.unhcr-centraleurope.org/bg/index.html 

 София 1000, Площад Позитано 2 
 + 359 2 980 2453 
 + 359 2 980 1639 
 bulso@unhcr.org 

 

Функции и правомощия 

ВКБООН: 

 Оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или 
косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната 
система за закрила в рамките на непрекъснато развиващата се общоевропейска система за 
убежище. 

 Има право на информация, както и на достъп до всеки етап от производството за предоставяне 
статут на бежанец, хуманитарен статут и на временна закрила. Може да се запознава с всеки 
конкретен случай и да дава писмено или устно мнение по него. 

Правна уредба 

 Споразумение между правителството на Република България и Върховния Комисар на ООН за 
бежанците 

 Закон за убежището и бежанците 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Подпомага, консултира и се застъпва в 
партньорство с правителствата и НПО, за да се 
осигури: 

 Ефективен достъп на търсещите убежище до 
територията на ЕС и процедури по 
предоставяне на убежище; 

 Непрекъснато наблюдение и подобряване 
условията на живот за търсещите убежище в 
приемателни центрове и други места за 
бежанци, както и гаранции по отношение на 
правата им, свързани с тяхната възраст, пол и 
специални нужди; 

 Справедливи и ефективни процедури за 
бежански статут в съответствие с 
международните правни стандарти; 

  

 Намиране на трайни решения чрез ефективни 
политики за интеграция и презаселване, както 
и насърчаване на по положителен социален 
климат и отношение към бежанците и 
отхвърляне на ксенофобски и расистки 
настроения. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Държавна агенция за бежанците, 
Министерство на вътрешните работи; 

 Български червен кръст, Български червен 
кръст, Бежанско-мигрантска служба, Български 
хелзинкски комитет, Асоциация за бежанци и 
мигранти, АСЕТ. 

 

Лица за контакт 

Г-н Роланд-Франсоа Вейл, представител на ВКБООН в България  

 + 359 2 980 2453 

 bulso@unhcr.org 

 

http://www.unhcr-centraleurope.org/bg/index.html
mailto:bulso@unhcr.org
http://www.aref.government.bg/docs/agreement_unhcr_government_bg_bg.pdf
http://www.aref.government.bg/docs/agreement_unhcr_government_bg_bg.pdf
http://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
mailto:bulso@unhcr.org


 

Международна 
организация по 
миграция,  
Мисия за България 

www.iom.bg 

 София 1463, ул. „Цар Асен” № 77 
 02 93-94-774 
 02 93-94-788 

 iomsofia@iom.int 

 

Функции и правомощия 

МОМ работи за ефективно управление на миграцията, като поощрява международния диалог и 
сътрудничество, с оглед намиране на практически решения на миграционните предизвикателства. 
Организацията осигурява хуманитарна подкрепа на нуждаещи се мигранти - бежанци, разселени лица, или 
мигранти, изпаднали в беда - чрез специализирани програми за завръщане, заселване и социално 
включване 

Правна уредба 

Споразумение за сътрудничество между България и МОМ 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 Подпомага изграждането на стабилни 
структури за управление на миграцията, 
стимулира редовната и предотвратява 
нередовната миграция, разнообразява 
предлаганите услуги за мигранти, 
информира обществеността по всички 
въпроси и аспекти на миграцията. 

 Подпомага развитието на национални 
механизми за борба и противодействие на 
трафика на хора. 

 

 Териториални подразделения 

Пет регионални информационно-консултантски 
центрове по миграция под егидата на МОМ в 
Пловдив, Русе, Видин, Бургас и Сливен 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Национална комисия за борба с трафика на 
хора, Държавна агенция за бежанците, 
Министерство на вътрешните работи, 
Министерство на правосъдието, Агенция за 
социално подпомагане, Агенция за заетостта, 
ВКБООН 

 Български хелзинкски комитет, Международен 
център за развитие на миграционни политики 
(ICMPD), Български червен кръст 

 

Лица за контакт 

Радослав Стаменков, ръководител на мисията за България 

 02 93-94-774 

 iomsofia@iom.int 

 

file:///C:/Users/galina.sapundjieva/AppData/Local/Temp/www.iom.bg
mailto:iomsofia@iom.int
mailto:iomsofia@iom.int


 

Министерство на 
образованието  
www.mon.bg 

 София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2A 
 02 921 77 99 
 02 988 24 85 

 press_mon@mon.bg 

 

Функции и правомощия 

МОН: 

 Провежда държавната политика и разработва стратегия за развитие на образованието и науката; 

 Провежда държавната инвестиционна политика в областта на образованието и науката  

Правна уредба 

 Закон за народната просвета 

 Закон за висшето образование 

 Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 

 Закон за професионалното образование и обучение  

 Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Отговаря за прилагането на европейските 
изисквания в областта на интеграцията на децата и 
учениците от семейства на мигранти 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Дирекция „Достъп до образование и подкрепа 
на развитието” 

 Отдел „Подкрепа на развитието. Специални 
училища. Интеграция” 

 Териториални подразделения 

Регионални инспекторати по образование 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Държавна агенция за закрила на детето, 
Държавна агенция за бежанците 

 Български червен кръст, Фондация „Модерно 
образование и наука”, Център „Амалипе“ 

 

Лица за контакт 

Грета Ганчева, началник на отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция” 

 02 921 77 99 

 g.gancheva@mon.bg 

 

file:///C:/Users/galina.sapundjieva/AppData/Local/Temp/www.mon.bg
mailto:press_mon@mon.bg
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2132585473
http://lex.bg/laws/ldoc/2133647361
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673411
http://lex.bg/laws/ldoc/2134673921
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135663265
mailto:g.gancheva@mon.bg


 

Министерство на 
външните работи  
http://www.mfa.bg 

 София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2 
 +359 2 948 2999 
 +359 2  971 3620 

 

 

Функции и правомощия 

Министерството на външните работи:  

 ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика на Република 
България в отношенията й с други държави, като осигурява поддържането и развитието на 
външнополитическия диалог, политиката на сигурност и двустранното, регионалното и 
многостранното сътрудничеството 

 поддържа и развива дипломатическите и консулските отношения на Република България с други 
държави 

 осъществява представителството на Република България в международните междуправителствени 
организации, в които тя членува или се ползва с определен статут 

Правна уредба 

 Закон за дипломатическата служба 

 Закон за борба с трафика на хора 

 Устройствен правилник на Министерство на вътрешните работи  

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 Дипломатическите и консулските 
представителства на Република България в 
чужбина оказват помощ и съдействие на 
българските граждани, жертви на трафика на 
хора, за завръщането им в страната. 

 Консулските служби при посолствата на 
Република България в чужбина съдействат за 
бързото и своевременно издаване на 
документи за самоличност на български 
граждани, станали жертва на трафика на хора. 

 Дипломатическите и консулските 
представителства на Република България 
разпространяват до заинтересуваните лица и 
рискови групи информационни материали за 
правата на жертвите на трафика на хора. 

 Дипломатическите и консулските 
представителства на Република България 
предоставят информация на органите на 
съответната чужда държава за българското 
законодателство в областта на борбата с 
трафика на хора. 

 Териториални подразделения 

 81 дипломатически представителства 
(посолства, постоянни представителства и 
дипломатически бюра) в чужбина 

 15 генерални консулства и една консулска 
канцелария в чужбина 

 71 почетни консули в чужбина 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Дипломатически и консулски представителства 

 Дирекция „Консулски отношения” 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на вътрешните работи, 
Националната комисия за борба с трафика на 
хора 

 Фондация „Асоциация Анимус“, 
Международен център за развитие на 
миграционни политики (ICMPD), Фондация 
„Български център за джендър 
изследвания“ (БЦДИ), Български хелзинкски 
комитет. 

 

Лица за контакт 

 +359 2 948 2999 

http://www.mfa.bg/
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135565718
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467374
http://www.mfa.bg/uploads/files/Documents/Normativni/20130918_UPMFA.pdf


 

 Бургас 8000, ул. „Шейново” 102а 
 056/81 56 18, 056/83 66 67 
 demetra@unacs.bg Асоциация „Деметра“  

www.demetra-bg.org 

 

Мисия и цели 

Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, 
образование; Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Работи за приобщаване 
към обществото на младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение; Подпомагане процеса на 
интеграция на малцинствени общности в българското общество; Елиминиране на насилието, основано на 
пола – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на 
джендър стереотипите в обществото. 

 

Структура и екип 

Асоциацията се ръководи от Общо събрание и 
председател. Към специализираните звена на 
организацията спадат Кризисният център за деца и 
лица жертви на насилие и трафик и Центърът за 
превенция на насилието и престъпността. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Към Асоциацията функционира Кризисният център 
за деца и лица жертви на насилие и трафик. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

В рамките на Кризисния център се предоставят 
следните услуги: 

 Осигуряване на основни жизнени потребности 
– на потребителите на КЦ е осигурена среда на 
живот в условията на сигурност и зачитане на 
достойнството им, храна, настаняване, 
отопление; 

 Психологическо подкрепа; 

 Организация на свободното време 

 Образование. 

Партньорство и сътрудничество 

 Община Бургас, Областна дирекция на МВР, 
Бургас, Община Созопол 

 Асоциация „Родители”, Национална мрежа за 
децата.  

 Избрани проекти 

 „Насърчаване на доброволческите дейности и 
инициативи по проблемите на човешките 
права, дискриминацията, ксенофобията и речта 
на омразата сред младите хора на възраст 13-
18 години“ финансиран в рамките на 
Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г., 2013 
- 2014 г. 

 „Умения за успешна социална интеграция след 
институционална грижа”, януари – декември 
2012 г., , финансиран от фондация „Оук“, 
Швейцария и Velux FND 

 „Повишаване капацитета на граничните 
общини с цел предоставяне на социални услуги 
и прилагане на европейски политики в 
социалната сфера”, 01.07.2011 до 15.04.2013 г., 
финансиран от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството по програма IPA 
Cross-Border Program. 

 „Утвърждаване и разпространяване на добри 
практики за защита и рехабилитация на жертви 
на домашно насилие и специализирани 
програми за извършители, чрез ефективно 
консултиране и междуинституционален 
обмен”, декември 2012 – декември 2013 г., 
финансиран от Министерство на правосъдието. 

 

 

Лица за контакт 
Искра Делчева, директор на Кризисен център 

  056/81 56 18 
 demetra@unacs.bg 
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 София 
 peregrine@aster.net 

Асоциация за 
бежанци и мигранти 

http://abm-bg.org/ 

 

Мисия и цели 

Асоциация за бежанци и мигранти е учредена през 2003 година. От учредяването си Асоциацията за 
бежанци и мигранти е участвала в проекти, свързани с продължително задържане на мигранти, трудови 
права на легални мигранти. 

 

Структура и екип 

Организацията се ръководи от Съвет на 
учредителите.  

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Правна защита на бежанци и мигранти; 

 Способстване за справедлива и бърза 
бежанска процедура; 

 Защита правото на бежанците при съдебен 
преглед на актовете на специализираната 
администрация 

 Осъществяване на експертна, консултантска, 
преподавателска дейност 

 Осъществяване на изследователски програми и 
инициативи. 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

Правна защита на бежанци и мигранти 

 

Избрани проекти 

 „Наблюдение в съдилищата по 
административни и наказателни дела на 
бежанци и търсещи закрила в Република 
България”, финансиран от Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Държавна агенция за бежанците, съдилища 

 Български хелзинкски комитет 

 

Лица за контакт  

Антоанета Дедикова, председател на Съвета на учредителите 

 peregrine@aster.net 

 

mailto:peregrine@aster.net
http://abm-bg.org/
mailto:peregrine@aster.net


 

 София 1517, ул. „Ламби Кръстев“, бл. 113, вх. А, ап. 6 
 088 83 04 180, 02 98 99 722  
 airm@airm-bg.org 

Асоциация за интеграция 
на бежанци и мигранти  

www.airm-bg.org 

 

Мисия и цели 

Разпространение на международния опит и най-добрите практики в процеса на работа с бежанци и 
мигранти, тяхната адаптация и интеграция; утвърждаване на международните и европейски стандарти в 
работата с бежанци и мигранти; участие в разработване на дългосрочна национална стратегия за 
интеграция на бежанци и мигранти в българското общество; участие в усилията на държавата и обществото 
за защита на мигрантите срещу всички форми на расизъм и ксенофобия и съдействие за предотвратяването 
им. 

 

Структура и екип 

Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти 
се управлява от Управителен съвет. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Разработване на интеграционни модели и 
отделни компоненти на националната 
стратегия за интеграция на бежанци и 
мигранти. 

 Кампании за набиране на средства за 
реализиране на проекти и програми, свързани 
с решаване на проблемите в адаптацията и 
интеграцията на бежанците и мигрантите. 

 Информационни кампании против 
дискриминационни, расистки и ксенофобски 
настроения и прояви към бежанците и 
мигрантите. 

 Избрани проекти  

 „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето”, 
2009-2011 г., финансиран от Европейския 
интеграционен фонд 

 „Мигранти, права и интеграция: от практика 
към политика“ по Европейска програма за 
интеграция и миграция 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Държавна агенция за бежанците, ВКБООН;  

 Български червен кръст, Български съвет за 
бежанци и мигранти, Български хелзинкски 
комитет, Съвет на жените бежанки в България. 

 

 

Лица за контакт 

Вера Захариева, председател на УС 

 zaharieva@airm-bg.org  

mailto:airm@airm-bg.org
file:///C:/Users/Gali/Documents/2015/www.airm-bg.org
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 София 1000, Хотел Рила, офис 410, ул. „Калоян“ 6 
 02 98 19 767; 088 58 15 527 
 bgrc@bulrefcouncil.org 

Български съвет за 
бежанци и мигранти  

www.bcrm-bg.org 

 

Мисия и цели 

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) работи за установяване на трайната роля на 
организациите на гражданското общество в системата за закрила, приемане и интеграция на бежанците и 
мигрантите в България. БСБМ цели изграждането на система, в която всеки да може свободно да участва 
във всички сфери и дейности на българското общество, основано на принципите на равенство, защита от 
дискриминация и толерантност. БСБМ развива и укрепва сътрудничеството и партньорството между 
държавните институции, органите на местното управление и неправителствените организации за 
осигуряване на правна и социална защита на бежанците и мигрантите. БСБМ насърчава междукултурния 
диалог, толерантността и недискриминацията към бежанците и мигрантите. 

 

Структура и екип  

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е 
създаден през 2005 г. от Български червен кръст, 
Български хелзинкски комитет и Каритас България 
като платформа на тяхната дейност по въпросите 
на бежанската и миграционната политика, 
закрилата и интеграцията на бежанците и 
мигрантите. През 2007 за член на БСБМ е приета и 
Асоциацията за интеграция на бежанци и 
мигранти. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ – Общото събрание се състои от 
представители на всички членове на сдружението. 
По устав представители са лицата, които ръководят 
организациите-членове. Общото събрание се 
свиква най-малко веднъж годишно. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

 Застъпничество, лобиране и фондонабиране за 
закрилата, приемането и интеграцията на 
бежанците и мигрантите в България. 

 

 Избрани проекти 

 „Закрила и интеграция на бежанците в 
България“, финансиран от ВКБООН, 2006 г. 

 „ЕвроРавенство - Ролята на институциите за 
защита срещу дискриминация“, финансиран от 
ЕК, 2006 г. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Държавна агенция за бежанците, 
Администрация на МС, Национален съвет за 
сътрудничество по етнически и демографски 
въпроси, ВКБООН в България, Холандски съвет 
за бежанците, Посолство на Кралство 
Нидерландия в България, Френски културен 
институт – София, Европейски съвет за 
бежанците и изгнаниците, Комисия за защита 
от дискриминация; 

 Съвет на жените-бежанки в България, 
Фондация „Център Надя“, Център за 
подпомагане на хора, преживели изтезания 
ACET, Асоциация за интеграция на бежанци и 
мигранти, Български хелзинкски комитет, 
Български червен кръст и Каритас България. 

 

Контакт  

 02 98 19 767, 088 58 15 527,  

 bgrc@bulrefcouncil.org 

 

mailto:bgrc@bulrefcouncil.org
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 София 1504, ул. „Върбица“ № 7 
 02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405;  
     0884 152 641, 0884 156 726, 0884 149 354 
 bhc@bghelsinki.org 

Български хелзинкски 
комитет  
www.bghelsinki.org  

 

Мисия и цели 

Целите на БХК са да насърчава уважение и защита правата на човека, да лобира за законодателни промени 
за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява 
обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката 
общественост. 

 

Структура и екип 

Българският хелзинкски комитет се ръководи от 
председател и има 5 програми: Програма 
„Програмиране и администрация“, Правна 
програма, Програма „Мониторинг и изследвания“, 
Програма „Кампании и комуникации”, Програма за 
правна защита на бежанци и мигранти. Висш орган 
на БХК е Общото събрание (ОС), което се състои от 
всички членове на сдружението. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Наблюдение и оценка на практиката при 
провеждане на производство за предоставяне 
на международна закрила и статут на 
територията на България. 

 Мониторинг на границата и 
административните центрове за задържане на 
чужденци. 

 Създаване на правни стандарти за закрила на 
бежанците и спазване на основните права на 
мигрантите. 

 Изследване на състоянието на правата на 
децата в кризисни центрове. 

 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

Правна защита на бежанци и мигранти 

 

Избрани проекти 

 „Изследване на Кризисни центрове за деца в 
България“, 2013 г. финансиран от Институт 
„Отворено общество”, Будапеща. 

 „Деца, лишени от свобода в Централна и 
Източна Европа: между наследството и 
реформата“, 2013 – 2014 г., Европейска 
комисия. 

 „Мониторинг на границите, правна помощ при 
представителство на бежанците в България и 
правна помощ на лица без гражданство“, 2013 
г., финансиран от ВКБООН. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 ВКБООН в България, Държавна агенция за 
бежанците, Министерство на вътрешните 
работи; 

 Асоциацията за интеграция на бежанци и 
мигранти, Каритас България, Български червен 
кръст. 

 

Лица за контакт  

Красимир Кънев, председател 

 02 943 4876  

 bhc@bghelsinki.org 

 

mailto:bhc@bghelsinki.org
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 София 1407, П бул. „Джеймс Баучер“ 76 
 02 81 64 700 
 m.stoyanova@redcross.bg 

Български червен 
кръст 

Бежанско-мигрантска 
служба  
www.redcross.bg  

 

Мисия и цели 

Българският червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко 
движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, 
независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна 
БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации.  

За постигане на своите цели Българският червен кръст: 

1. провежда социално-помощна дейност, организира събиране и разпределение на хуманитарната помощ 
от страната и чужбина; 

2. работи за повишаване на здравната култура на населението, ограничаване и предотвратяване на 
социално значими заболявания, обучението на населението за оказване на първа помощ,  подпомагане, 
популяризиране и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване; 

3. работи за повишаване готовността на населението за действия при бедствия и съвместно с органите на 
гражданската защита подготвя формирования за първа помощ и оказва такава. 

Бежанско-мигрантската служба (БМС) на БЧК е създадена през 1997 г. като отделен административен и 
оперативен орган в рамките на Националния съвет. БМС има клонове в областните съвети на БЧК в 
градовете Хасково, Сливен, Бургас, Благоевград, Видин. Тя работи в тясно сътрудничество с останалите 25 
регионални клона в цялата страна. 

БМС има проекти, които предлагат услуги, финансова помощ или помощ в натура на признатите бежанци, 
лицата с хуманитарен статут, лицата, търсещи убежище и отхвърлените кандидати за убежище. Всички 
дейности на БМС са насочени към предотвратяване на изолацията на бежанците, както и към улесняване 
на тяхната интеграция. За последните 5 години (2009-2013 г.) БМС е подпомогнала над 8000 души 
(намиращи се както в регистрационно-приемателни центрове, така и на външни адреси). 

 

Структура и екип 

БЧК има четиристепенна организационна 
структура: 

 Дружествено ниво; 

 Общинско ниво; 

 Областно, съответно Столично ниво - 28 
областни организации; 

 Национално ниво - Общо събрание - Върховен 
орган на БЧК; Национален съвет - главен 
изпълнителен и разпоредителен орган. 

На национално и областно ниво организацията 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

 Консултации на получилите закрила и тези, 
които търсят убежище, относно техните права 
и задължения, социална ориентация, 
намиране на работа, ориентиране в 
институциите, медицински прегледи и други. 

 Подпомагане образованието на децата, 
обучаващи се в български основни и средни 
училища. 

 Предоставяне на хуманитарна помощ – храна, 
дрехи, лекарства и др. 

 Помощ за установяване на контакти с близки и 
роднини. 

mailto:m.stoyanova@redcross.bg
file:///C:/Users/Gali/Documents/2015/www.redcross.bg


има щатен състав, Административно-изпълнителен 
орган (Секретариат). 

Екипите на БМС работят както в централата на БЧК, 
така и във всички центрове на Държавната агенция 
за бежанците (ДАБ) и на Дирекция „Миграция” 
към МВР, в които са настанени търсещите 
убежище в България. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Дейности за подпомагане на чужденци, които 
се намират в производство за предоставяне на 
статут. 

 Дейности за подпомагане на чужденците, 
изявили желание да потърсят закрила в 
България и задържани в граничните сектори, 
както и на мигрантите, настанени в специални 
домове за временно настаняване на чужденци. 

 Подпомагане институционалното укрепване и 
работа на неправителствени организации на 
бежанските и мигрантски общности. 

 Мониторинг на условията в регистрационно-
приемателните центрове и транзитния център 
на Държавната агенция за бежанците при МС. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 ДАБ, МВР, Министерство на здравеопазването, 
Министерство на труда и социалната политика, 
Държавна агенция за закрила на детето, 
Министерство на образованието и науката, 
Агенция за социално подпомагане, Агенция по 
заетостта. 

 ВКБООН, Съвет на жените-бежанки в България, 
Български хелзинкски комитет, Каритас 
България. 

 Превенция на социално значими заболявания 
(туберкулоза, ХИВ / СПИН и т.н.) 

 Обучение и наблюдение на социални 
медиатори - бежанци 

 Информационни срещи с бежанци за техните 
права и задължения в приемащата страна 

 Обучение на общински и държавни служители 
по спецификата на работа с бежанци 

Избрани проекти 

 „Подобряване на условията за прием и 
интеграция на бежанците в България“, 
финансиран от ВКБООН. 

 „Ограничаване разпространението на 
туберкулоза сред бежанци и лица, търсещи 
убежище“, финансиран от Министерство на 
здравеопазването 

 „Разширяване на механизма за социална 
медиация във фазата на първоначалната 
адаптация на търсещите закрила“, 2012-2013 г., 
финансиран от Европейски бежански фонд. 

 „Въвеждане на изградения през ГП 2009 по 
ЕБФ механизъм за социална медиация във 
фазата на първоначалната адаптация на 
търсещите закрила“, 2011-2012 г., финансиран 
от Европейски бежански фонд. 

 

 

 

Лица за контакт 

Мариана Стоянова 

 02 81 64 700 

 m.stoyanova@redcross.bg 

 

mailto:m.stoyanova@redcross.bg


 

 бул. Александър Стамболийски 190, бл.55 вх. Б 
 02/920 08 25; 0887 527 169 
 caritas_sofia@caritas-bg.org 

Каритас България  
www.caritas-bg.org 

 

Мисия и цели 

Каритас Русе е независима организация с нестопанска цел, основана през 1992 г., работеща за 
подобряването на положението на социално слабите на територията на Северна България. Организацията 
има изградени структури в 4 населени места в Никополска епархия /Северна България/ и е член на Каритас 
България. 

Каритас София членува в Националната католическа федерация Каритас България и е част от световната 
мрежа на милосърдни организации на Католическата църква, наречена Каритас Интернационалис. 

Каритас Витания осъществява своята дейност в района на Житница, Калояново и Раковски, Пловдивско. 

За изграждането на по-справедливо общество, Каритас България: 

Подпомага нуждаещите се чрез своите организации членки и техните структури по места; предоставя 
информация на своите организации членки с цел по-ефективна социална дейност; насърчава диалога, 
сътрудничеството, координацията и обмена на опит между своите организации членки; подкрепя своите 
организации членки в изграждането на капацитета им; представлява своите организации членки и 
защитава интересите им на национално и международно ниво; сътрудничи с други сродни организации с 
акцент върху екуменизма; лобира пред държавата и външните дарители. 

 

Структура и екип 

Каритас България се управлява от Управителен 
съвет 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

 

Основните направления, върху които „Каритас 
България“ концентрира своята дейност, са: 

 Предоставяне на социални, здравни и 
образователни грижи и услуги;  

 Отговор в бедствени ситуации; застъпнически 
действия. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Миграционната служба на Каритас предоставя:  

 Социални консултации; 

 Хуманитарна подкрепа; 

 Специализирани услуги на бежанци и 
мигранти. 

 Избрани проекти 

 Каритас България, ДОСТЪП – Учебни програми 
за обучение по български език за деца и 
възрастни бежанци. 

 Каритас България, ДОСТЪП - Осигуряване на 
пълен достъп до националната образователна 
система за търсещи закрила и бежанци, 
01.09.2013 г. – 30.06.2014 г., Европейски 
бежански фонд. 

 Каритас Русе, Център за обществена подкрепа 
„Том Сойер“, финансиран от държавния 
бюджет. 

 Каритас София, Доброволчески проект в 
Държавна агенция за бежанците „Топло 
посрещане“ /A Warm welcome/, 2013-2014 г., 
финансиран от Германската католическа 
организация Реновабис и дарения. 

Партньорство и сътрудничество 

 ДАБ, дирекция „Миграция”, МВР, Национална 
комисия за борба с трафика на хора; 

 Български хелзинкски комитет, Български 
съвет за бежанци и мигранти. 

 

Контакт 
 02/920 08 25; 0887 527 169 
 caritas_sofia@caritas-bg.org 
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 София 1220, ж.к. Надежда №2, ул. „Свободна“ №30 
 0700 1 95 59, 02/ 936 00 11, 936 05 35 
 alliance@acybg.org 

Сдружение  
„Деца и юноши“  

www.acybg.org 

 

Мисия и цели 

Целта на Сдружението е да защитава основните права на децата в съответствие с Конвенцията на ООН за 
правата на детето и българския Закон за закрила на детето. 

 

Структура и екип 

Сдружението се управлява от Управителен съвет, а 
екипът е съставен от психолози, социални 
работници, педагози, външни консултанти и 
доброволци. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

Към сдружението функционират:  

 „Център 16+”; 
 Кризисен център „Вяра, Надежда, Любов”;  
 Център за работа с деца на улицата „Вяра, 

Надежда, Любов”; 
 Център за обществена подкрепа. 

Избрани проекти  

 „Образование за знание и позитивна промяна“, 
финансиран от Тръст за социална алтернатива, 
1 октомври 2013г. - 30 септември 2014 г. 

 „Мобилна социална работа с деца и семейства 
в уязвимо положение и живеещи в риск на 
територията град София“, с финансовата 
подкрепа на Столична община, април – 
декември 2013 г.  

 Проект Програма превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН с финансовата подкрепа на 
Министерство на здравеопазването, декември 
2010 г.  – декември 2014 г. 

 „Деца и родители заедно“, с подкрепата на 
фондация Лале и фондация „Оук”, февруари 
2014 г.  – март 2016 г. 

Партньорство и сътрудничество  

В сдружението членуват Фондация „Общности 
2002“, Българският червен кръст, Фондация 
„Свободна и демократична България“. 

 Община София, МТСП, Министерство на 
здравеопазването. 

 Основни услуги, които организация предоставя 

Дневен център за деца, юноши и млади хора „16+” 

е място за прилагане на модел за работа с млади 
хора в неравностойно положение и такива, 
водещи уличен начин на живот. В рамките на тази 
услуга се реализират: Социално-психологическа 
работа; Работа на „терен”; Юридическа клиника и 
административни услуги; Медицински услуги; 
Осигуряване на храна; Обучение в социални 
умения; Придобиване на професия – 
професионални курсове; Ателиета за развиване на 
умения; Работа със семейства; Работа с 
институциите. 

В рамките на услугата Център за работа с деца на 
улицата „Вяра, Надежда и Любов” се реализират: 
Мобилна социална работа; Обучителни програми; 
Интерактивни занимания; Здравна помощ; 
Психологическа помощ; Работа със семействата; 
Административни услуги. 

Кризисният център за деца пострадали от насилие 
е социална услуга от резидентен тип и 
представлява комплекс от услуги за деца, 
пострадали от различни форми на насилие 
/физическо, психическо, сексуално, неглижиране, 
трафик или друга форма на експлоатация/ в 
семейството или извън семейната среда. 

В рамките на услугата Център за обществена 
подкрепа за деца и семейства в риск се 
реализират: Откриване и опознаване на 
потребностите на децата в риск и техните 
семейства; Превенция на отклоняващо се 
поведение при децата и работа с деца с 
отклоняващо се поведение; Семейно консултиране 
и подкрепа; Превенция на насилието; Група за 
самопомощ на млади майки и бременни жени; 
Семейно планиране; Обучение в умения за 
самостоятелен живот и социална интеграция; 
Придружаване на деца в училище. 

 

mailto:alliance@acybg.org
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Лица за контакт  
Ивайло Йосифов, директор на Кризисен център 

 0700 1 95 59 
 alliance@acybg.org 

 

 

 София 1000, П.К. 1461 
 02/953 41 34,  
 integra@integra.bg 

Сдружение „Интегра” 
www.integra.bg 

 

Мисия и цели 

Главната идея на сдружение „ИНТЕГРА"® е да инициира, извършва и подкрепя съвместни проекти между 
България и различни интернационални институции с цел повишаване качеството на образованието и 
обучението на всички степени и във всичките им форми. 

Основната цел на „ИНТЕГРА"® е да извършва общественополезна дейност за подобряване достъпността, 
качеството и ефективността на образованието, обучението и културно-социалното равнище, подпомагане 
на социалната интеграция и личностната реализация и утвърждаване на духовните ценности и 
гражданското общество. 

 

Структура и екип 

Екип от икономисти, педагози и социолози, IT-
специалисти. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Преподаване и обучение на възрастни, 
професионално обучение, развитие на човешките 
ресурси, обучение на предприемачи, тренинг за 
малки и средни предприятия, алтернативно 
обучение, осведоменост и обучение по 
екологичните проблеми, здравословен живот, 
обучение на малцинствата, обучение по култура. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Алтернативно обучение за лица в риск от социално 
изключване, провинени, бивши провинени (част от 
Европейска мрежа от образователни организации 
за обучение и образование в местата за 
изтърпяване на наказания и техния персонал). 

 Избрани проекти 

 PriMedia – информационните и 
комуникационни технологии и медийни 
приложения в обучението и образованието в 
местата за изтърпяване на наказaния. 

 Movable Barres - Подвижни решетки – музика и 
танц в обучението на изтърпяващите 
наказания. 

 ASLECT Активни възрастни се обучават, 
преподават, общуват и предават своя опит.  

 CONNECTION Културните институции като 
среда за комуникация и учене, LLP 2007-2013 г.   

 EAT Да свържем езиковото обучение със 
здравето.  

 МИМО Мрежа за интеграция на мигрантите 
чрез овластяването им. 

Партньорство и сътрудничество  

 ГДИН, Централен Софийски затвор, Затвор – 
Ловеч, ДДЛРГ „Асен Златаров” – Враца; 

 Регионална библиотека „Дора Габе”, Добрич, 
Сдружение „Надежда за нас – 2008”, Институт 
„Либера”. 

 

Лице за контакт 
Анета Моянова, ръководител проекти и председател на Управителния съвет 

 02/9526396 
 a.moyanova@integra.bg 
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 Стара Загора ул. „Патриарх Евтимий“ № 57  
      (южен вход от ул. "Братя Жекови") 
 042/621 083 
 office@samaritans.bg   Сдружение „Самаряни“  

www.samaritans.bg 

 

Мисия и цели 

Да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в 
неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и 
общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които са основани на реални 
потребности; съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни 
ситуации; подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие; повишават или 
възстановяват социални функции. 

 

Структура и екип  

Сдружението се управлява от Управителен съвет и 
Общо събрание, а дейностите му се ръководят от 
изпълнителен директор. Дейността на 
организацията е структурирана на програмен 
принцип. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Към Сдружението се реализират следните 
дейности: 

 Център за обществена подкрепа; 

 Кризисен център „Самарянска Къща“; 

 Приемна грижа; 

 Звено „Майка и бебе“; 

 Наблюдавано жилище; 

 Звено за ранна психосоциална интервенция. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя  

Към сдружението функционира Кризисен център 
„Самарянска Къща“. Социалните услуги в Центъра 
са насочени към задоволяване на ежедневните 
потребности на клиентите, осигурява се социално-
психологическа подкрепа за възстановяване и 
интеграция. 

 Избрани проекти 

 „ДОБРОволно за кауза“, финансиран по 
Програма за подкрепа на НПО в България по 
финансовия механизъм на ЕИП 2009 - 2014 г. , 
2014 г. 

 „Подкрепа за деца и жени, жертви на 
насилие“, април 2010 – май 2010 г., 
финансиран от Община Стара Загора. 

 „Граждани срещу насилието”, декември 2009 - 
март 2010 г., финансиран от Посолство на 
кралство Нидерландия. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Фондация „Подслон за човечеството”, 
Български Червен кръст, УНИЦЕФ България, 
Национална мрежа за децата  

 Затвор – София, Община Стара Загора, 
Областна администрация Стара Загора, 
Регионален исторически музей Стара Загора 

 

Лица за контакт 

Илина Терзиева, ръководител Кризисен център 

 042/641 111 
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 София 1407, бул. „Джеймс Баучър“ 76 
 02/81 64 729, 02/81 64 730 
 l.awanis@redcross.bg 

Съвет на жените – 
бежанки в България  

www.crw-bg.org 

 

Мисия и цели 

Да подпомогне новопризнати бежанци и особено жените бежанки в процеса на тяхната първоначална 
адаптация и интеграция в българското общество. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Съветът на жените бежанки в България подпомага 
новопризнати бежанци чрез: 

 Предоставяне помощ в контактите им с 
различните институции. 

 Предоставяне на консултации по отношение на 
първоначалната им адаптация и интеграция 
със специални указания за жените-бежанки. 

 Предоставяне на информация относно права и 
задължения в България. 

 Представяне на бежанците пред различни 
институции. 

 Честване на различни културни и традиционни 
дейности на бежанската общност. 

 

 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

 Предоставяне помощ на бежанците в 
контактите им с различните институции; 

 Предоставяне на консултации на бежанците по 
отношение на първоначалната им адаптация и 
интеграция със специални указания за жените-
бежанки; 

 Предоставяне на информация относно техните 
права и задължения в България. 

Избрани проекти 

 Обучение на жени бежанки на тема „Семейно 
планиране”, „Домашно насилие” и „Права на 
детето и задълженията на родителите”, 2013 г., 
финансирано от ВКБООН 

 Честване на Световен ден на бежанците, 2010 
г. 

Партньорство и сътрудничество 

 Български червен кръст, БХК, Каритас България  

 ВКБООН в България, ДАБ. 

 

Лица за контакт 

Линда Ауанис 

  02 81 64 729 

 l.awanis@redcross.bg 

 

 Пловдив 4000, ул. „4 януари” №38, вх. „В”, ет. 2, ап. 3 
 032/26 07 08, 0885 712 984, 0879 26 01 01 
 office@genderalternatives.org 

Фондация  
„Джендър алтернативи“ 

http://www.genderalternatives.org 
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Мисия и цели 

Целите на организацията са да подпомага изграждането на балансирано гражданско общество в страната 
чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните 
етноси в публичния и частния сектор; да насърчава активното участие на младите хора в обществения 
живот чрез защита и популяризиране на техните права; да провежда изследвания във всички сфери на 
публичния и частния живот по въпроси, свързани със социалния пол (джендър изследвания); да подкрепя 
хора в затруднена социална и икономическа ситуация, лица пострадали от насилие и дискриминация и 
тези, които имат нужда от подкрепа, за да преодолеят риска от социална изолация; да осъществява 
застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и 
общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма. 

 

Структура и екип 

Екипът на фондацията включва шестима юристи с 
опит в областта на защита на човешките права, 
двама психолози и един социален работник, 
работещи в сферата на защита на правата на 
жените, както и филолог и журналист. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

 Разработване, организиране и осъществяване 
на джендър проекти, включително по 
отношение на уязвими групи лица; 

 Наблюдение на спазването на правата на 
човека и на стандартите за равнопоставеност и 
на съответствието им с международните и 
европейски стандарти и изготвяне на 
сравнителни и справочни материали. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Индивидуална защита на правата на човека 
(правна, психологическа и социална). 

 

 

 Избрани проекти 

 „Заедно да осигурим справедливост на 
уязвими групи хора”, финансиран от 
Програмата за подкрепа на НПО по 
Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 

 „Осигуряване на устойчива правна и психо-
социална подкрепа на лица пострадали от 
домашно насилие и дискриминация в област 
Пловдив”, 2012-2013 г. 

 „Подкрепа на жени пострадали от домашно 
насилие чрез водене на съдебни производства 
по ЗЗДН”, 2009-2010 г.  

Партньорство и сътрудничество  

 Фондация „Достоен живот” – София, ФРР 
„Рома” – Пловдив, Асоциация „Деметра” – 
Бургас, „Български фонд за жените” – София, 
Фондация за грижи в общността „ДИВА” –  
Пловдив, Областен съвет на Българския Червен 
Кръст (БЧК) – Пловдив, Фондация „Български 
център за джендър изследвания” – клон 
Пловдив.  

 Община Пловдив, МВР – Пловдив, Дирекция 
„Социално подпомагане” – Пловдив, Районен 
съд –Пловдив. 

 

Лице за контакт 

Адв. Милена Кадиева, изпълнителен директор 

 032 / 260 708 

 office@genderalternatives.org 

 

mailto:office@genderalternatives.org


 

 
 
 София 1000, ул. Парчевич 37Б  
 02/986 47 10 
 mailto:gender@fastbg.net 

Фондация  
„Джендър проект в 

България“ 

http://www.gender-bg.org/ 

 

Мисия и цели 

Повишаване на чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на двата 
пола; засилване нетърпимостта на формиращото се гражданско общество в България към проявите на 
насилие срещу жените у дома, на пазара на труда и на работното място; промяна на законовата уредба в 
защита на жените и децата, пострадали от домашно насилие; образоване на деца и млади хора по 
въпросите на човешките права и националните и международни норми, гарантиращи тези права; участие 
на медиите при дискутиране на джендър проблематиката; усвояване на успешните практики на 
чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към реалностите в 
България. 

 

Структура и екип 

Фондацията се ръководи от Настоятелство. Във 
Фондацията работят 5 души, както и доброволци. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Организира информационни и образователни 
кампании и обучителни семинари в София и 
страната по проблемите на: домашното насилие; 
скритата дискриминация на жените от етническите 
групи в България; равнопоставеността на жените и 
мъжете; сексизъм; ролята на медиите за 
преодоляването на насилието над жените; 
придобиване на лидерски и политически умения; 
джендър образование в училище и ВУЗ; как да 
започнем малък бизнес; реализиране на 
социологически и политологически изследвания 
по въпросите на домашното насилие, сексуалното 
насилие на работното място, влиянието на 
бедността и глобализацията върху двата пола. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Подпомагане и окуражаване на жените за 
започване на собствен бизнес; постигане на по-
голямо участие на жените в политиката и властта, и 
създаване на национално женско лоби. 

 Избрани проекти 

 „Малцинствените реалности в новините“, 2013-
2016 г. Целта на проекта е подобряване и 
задълбочаване на разбирането сред 
обществеността от държави в ЕС за 
проблемите на развитието, пред които са 
изправени малцинствата в развиващите се 
страни.  

 Застъпническа дейност – участие в работата на 
Националния съвет по равнопоставеност на 
половете, участие в Българска платформа за 
международно развитие 

 

Партньорство и сътрудничество  

 Национален съвет по равнопоставеност на 
половете; 

 Minority Rights Group Europe (MRGE), Център за 
независима журналистика (ЦНЖ), Краковски 
икономически университет (CUE), Фондация 
„За по-добро партньорство в журналистиката". 

 

 

Лице за контакт 
Станимира Хаджимитова, директор 

 02/986 47 10 
 mailto:gender@fastbg.net 
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Фондация за  
достъп до права ФАР  

bg.farbg.eu 

 

Мисия и цели 

Създаване на ефективни механизми и гаранции за достъп до права на практика и на ефикасна защита 
срещу произволно лишаване от права; Повишаване на институционалната и обществена 
информираност,чувствителност и ангажираност относно необходимостта от решаване на системни 
проблеми в достъпа до основни човешки права в Република България; Развитие на благоприятна 
законодателна среда в съответствие с европейските и международни стандарти за защита правата на 
човека и създаване на добри практики относно достъпа до права. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Предоставяне на безплатна правна помощ на 
материално затруднени уязвими лица и по 
случаи, разкриващи системни проблеми в 
достъпа до права, чието разрешаване би 
довело до повече социална справедливост. 

 Извършване на независими професионални 
изследвания относно достъпа до права в 
България. 

 Информиране на обществеността и медиите 
относно заключенията и препоръките на 
извършваните изследвания, както и относно 
наличието на препятствия пред достъпа до 
права. 

 Сътрудничество и съдействие на държавните и 
местните органи в актуализиране и 
подобряване на нормативната уредба и 
практиките в Република България. 

 Насърчаване на обществената ангажираност 
чрез организиране и подкрепа на граждански 
инициативи за спазване на основни човешки 
права и подпомагане на нуждаещи се лица. 

 Създаване на пространства за обществен 
форум и дискусия по въпроси относно достъпа 
до права в практиката. 

 
 Предоставяне на възможност за получаване на 

знания и практически опит от студенти и млади 
специалисти в областта на защитата правата на 
човека. 

 Организиране и провеждане на обучения, 
семинари и лекции относно достъпа до права. 

 Осъществяване на партньорство със сродни 
организации в страната и чужбина. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

 Безплатна правна помощ 

Избрани проекти 

 Подобряване достъпа до права на бежанците в 
България чрез повишаване на 
информираността и знанието, финансиран по 
Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на ЕИП 

Партньорство и сътрудничество 

 Български хелзинкски комитет  

 ДАБ, ВКБООН 

 

Лица за контакт 

адв. Валерия Иларева  

 valeria.ilareva@farbg.eu 
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 1618 София, България  
ж.к. Красно село, ул. "Дечко Йорданов" № 3, ет. 1, офис 4 
 (02) 423 46 36 
 office@acet-bg.org  

Фондация „Център за 
подпомагане на хора 

преживели изтезание 
– АСЕТ“ 

                                                          www.acet-bg.org 

 

Мисия и цели 

Основните цели на АСЕТ са преустановяване на практиките на употреба на изтезанието и рехабилитация за 
жертви на изтезание. АСЕТ провежда политика за стандартизация на услугите за жертви на изтезание, като 
организира регулярни супервизии на клиничната си дейност и семинари за обмен на професионален опит 
със сродни организации. 

 

Структура и екип  

Екипът на АСЕТ се състои от 9 специалисти – 
психолози, психотерапевти, социални работници, 
лекари. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

 Предоставяне на правна и психологическа 
помощ на бежанци и търсещи закрила в 
България. 

Основни услуги на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Рехабилитационната програма на Център АСЕТ 
включва: 

 Психологически консултации; психотерапия; 
психиатрични консултации; социални 
консултации; групова работа с деца и юноши; 
индивидуална оценка на психологическото 
функциониране; изготвяне на сертификати за 
психологически и психично-здравни последици 
от травматичен опит; насочване. 

 Избрани проекти 

 Проект „Предоставяне и повишаване на 
качеството на рехабилитационни услуги за 
второ поколение жертви на изтезания”. 

 Проект “Подобряване на полицейската 
практика и професионалния капацитет на 
дежурните полицейски части за прием на 
граждани и работа с жертви на престъпления”. 

 Проект „Процесът на прием и ориентиране на 
жертвите на изтезание в европейските страни с 
цел подпомагане на достъпа им до грижи и 
терапия”. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Фондация „Център за правна помощ – Глас в 
България”, Български хелзинкски комитет, 
Български център за джендър изследвания, 
Български червен кръст, Каритас България. 

 

 

Лица за контакт 

Мимоза Димитрова, Председател на УС 

 02 423 46 36 

 office@acet-bg.org 

 

 

mailto:office@acet-bg.org
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 София 1303, бул. „Ал.Стамболийски” 87 
 02/851 81 08, 02/953 34 55 
 mail@hesed.bg 

Фондация „Здраве и 
социално развитие”  

www.hesed.bg 

 

Мисия и цели 

Мисията на Фондацията е да утвърждава възможности за личностно и общностно развитие, опазване на 
здравето и социално благополучие. Да създава и популяризира ефективни подходи за успешна интеграция 
на социално изолирани общности. 

Териториално поделение на Фондацията е Образователен център за здраве и социално развитие, 
Кюстендил. 

 

Структура и екип 

Фондация „Здраве и социално развитие” разполага 
с екип от 23 специалисти (психолози, социални 
работници, здравно-социални сътрудници, 
сътрудници на терен, педагози, семейни 
терапевти) Екипът на Образователен център за 
здраве и социално развитие, гр. Кюстендил е от 10 
специалисти, Фондацията разполага и с 
медицински екип от 4 души и външни експерти. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Фондацията работи по проекти за овластяване на 
проституиращи жени и жени в ситуация на трафик, 
работещи на закрити места. 

Избрани проекти 

 „INDOORS/ЗАД ВРАТАТА – Овластяване и 
способи за изграждане на умения за местни и 
мигриращи проституиращи жени, работещи на 
скрити места”, януари 2013 – декември 2014 г., 
януари 2011 – декември 2012 г., 2009 – 2010 г. 
финансиран по Програма Daphne III на 
Европейската комисия 

 „WEDworks: women, ethnic minorities and 
drugs”, януари 2013 – декември 2014 г., 
финансиран по Програма DPIP на Европейската 
комисия 

 „Ранна превенция на рискови фактори за 
семейно планиране и репродуктивно здраве 
сред проституиращи жени”, май 2010 – 
октомври 2010 г., финансиран от Столична 
общинa. 

 Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

 Програми за развитие в ромската общност; 

 Здравни програми сред ромската общност; 

 Научноизследователска дейност. 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на труда и социалната политика, 
Министерство на здравеопазването, 
Министерство на образованието, младежта и 
науката, Национален съвет за сътрудничество 
по етническите и интеграционните въпроси 
към Министерски съвет на Република 
България, Агенция за социално подпомагане, 
Държавна агенция за закрила на детето, 
Столична община, Национален център по 
опазване на общественото здраве, СРЗИ – 
Столична регионална здравна инспекция, 
Централна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни; 

 Фондация „Инициатива за здраве”, Фондация 
„Ромска инициатива”, Фондация „Асоциация 
Анимус”, Сдружение „Здраве без граници”, 
Сдружение „Инициатива за равни 
възможности”, Сдружение „Деца и юноши”, 
Фондация „Рома Лом”, Сдружение „Амалипе”, 
Българска асоциация по семейно планиране 
(БАСП), Фондация „За нашите деца”, 
Асоциация на ромските студенти, Дирекция 
„Миграции”. 

 

Лица за контакт 
 02/ 851 81 08 
 mail@hesed.bg 

mailto:mail@hesed.bg
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 София, ул. „Триадица” № 5Б 
02/9894194 
 daskalova.diana@gmail.com 

Център за правна 
помощ –  

Глас в България 
http://www.centerforlegalaid.com/ 

 

Мисия и цели 

Фондацията има за цел да подпомага и защитава правата на имигранти и бежанци, сираци, самотни майки 
и вдовици, както и сходни групи от нуждаещи се на територията на Република България. Мисията на 
фондацията е чрез активно ангажиране със защита правата на онепрваднаи групи от хора да бъде глас в 
обществото за тези, които нямат глас, промотирайки справедливост и истина, прилагани с милост и 
състрадание . 

 

Структура и екип  

Организацията се ръководи от Управителен съвет 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Предоставяне на правни консултации на 
бежанци и мигранти;  

 водене на индивидуални дела за защита 
правата на чужденци и други нуждаещи се; 

  организиране на семинари и обучителни 
курсове, предназначени за представителите на 
целевите групи, служители на държавната 
администрация и съдебната система; 

 лобиране за законодателни промени и 
изграждането на хармонизирана с 
европейските и международни стандарти 
правна рамка. 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

Правна защита на бежанци и мигранти 

 

Избрани проекти 

 „Мониторинг върху процедурата за 
идентифициране на уязвими категории 
чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. 
България, и приложението на Въпросник за 
идентификация на хора, търсещи закрила, с 
травматичен опит”, финансиран от Програмата 
за подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Държавна агенция за бежанците, съдилища 

 

Лица за контакт  

Адв. Диана Даскалова, основател 

 daskalova.diana@gmail.com 
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