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Доскоро България не познаваше силата и последиците от голям имиграционен 
натиск. Още повече от разнородностна по националност имигрантска вълна. 

Като резултат от кризата в Сирия, броят на хората от онзи регион, запътили се 
към нашата страна значително нарасна, като към края на м. септември 2015 г. (по 
данни на Държавната агенцията за бежанците) броят им достигна 11 742 души. От 
1993 година до края на месец юли    2016 г. 69 271 лица са поискали статут на 
бежанци в България. Такъв статут са получили 4708 лица през 2015 г. и 376 лица през 
2016 година, което показва сериозен спад в одобряването на молбите. „Трайно се 
запазва тенденцията  у нас да влизат все повече граждани на Афганистан и на Ирак и 
все по-малко на Сирия. От началото на годината в страната са пристигнали 4 442 
мигранти от Афганистан, 2832 иракчани и 1120  сирийци“1. 

Справедливата еуфория на състраданието, която заля населението ни с 
първоначалната вълна в която всеки потърсил убежище у нас бе наричан бежанец, бе 
заменена от доста по-трезвата преценка и разделянето на този неспирен поток от хора 
на бежанци и икономически емигранти. Една по-прецизна и неемоционална справка 
за броя на влизащите в страната ни показва, че съотношението между бежанците и 
икономическите мигранти, които се опитват да се представят като бежанци изисква 
различна политика от тази на широк отворените обятия. По данни на Държавната 
агенция за бежанците, ситуацията към посочените периоди е била следната: 

 
ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016 

  Брой лица потърсили закрила                     1042 от 14 държави (и лица без
Предоставен  статут на бежанец 27 лица от 2 държави 
Предоставен хуманитарен статут 15 лица от 3 държави 

                                                            
1 България с рекорден брой бежанци поискали убежище у нас, 18.08.2016, 

http://www.novinite.bg/articles/119498/Balgariya-s-rekorden-broj-bejanci-poiskali-ubejishte-u-nas 
(Достъп  на 11.11.2016 г). 
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Отказ за предоставяне  на статут на бежанец 39 лица от 9 държави 
ЗА ПЕРИОДА   МЕСЕЦИ  ЯНУАРИ -  МАРТ 2016  г. 

Брой лица потърсили  закрила 4202 
Предоставен статут  на бежанец 164 
Предоставен хуманитарен  статут 102 
Отказ за предоставяне на статут  на бежанец 112 

 
Фактът ни завари отново изненадани и първата ни реакция бе да призовем 

огражденията, ограниченията и рестрикциите.  Впоследствие стана ясна 
необходимостта от разработването на специализирани програми за осигуряване на 
адаптирането и заетостта на онези на които се дава право да останат законно в 
страната ни. В резултат на тази необходимост Министърът на труда и социалната 
политика издаде Заповед №РД 01- 845/19.10.2015 г., с която утвърди изменена и 
допълнена програма за заетост и обучение на чужденци. 

„Базирайки се на данните за предишните две години за програмата (75 
записани бежанци за 2014 г., от които 54 души са вписани като заети през 2015 г., и 
106 записани за 2015 г., от които 50 заети през 2016 г.). Министерството допуска, че 
записаните през настоящата и следващата година ще са съответно по 130 и 158. Дори 
според самите анализатори резултатите от този реалистичен сценарий показват 
"незначителни ефекти" върху работната сила и коефициента на безработица.“2  

Основният пряк въпрос, изискващ пряк отговор, е - имаме ли нужда от 
имигранти в страната? 

По данни от доклад на Икономическия и социален съвет, причините, 
обосноваващи потребността от имигранти в България са близки с тези за Германия:  
тежка демографска криза, която ще доведе до нарастване   на съотношението на броя 
на хората над 65 години към броя на лицата на възраст от 15- 64 години. В 
Европейския съюз това ще бъде почти двойно (от 25,9% до 50,2%) през периода 
2010-2050 г. България и Германия ще имат коефициенти на зависимост по горното 
съотношение от 50% през 2050 г. Това ще доведе до траен недостиг на работна сила 
и стагнация на трудовия пазар, ако не се предприеме нищо, даже изпълнението на 
стратегията  на Европа  2020 е застрашено3. 

„Имиграцията е пряко обвързана както с поддържане на баланса на 
трудовия пазар, така и с пенсионната възраст и нивото на пенсиите. 
Великобритания се нуждае от 88 000 имигранта годишно, за да запази 
съотношението активно-неактивно население, а най-застарялата държава Италия 
се нуждае от 6500 емигранта на всеки 1 млн. ж. (377 000 годишно), в противен 
случай пенсионната възраст трябва да нарасне до 77 г. При сегашните 
демографски тенденции до 2050 г. населението на ЕС ще намалее с 65 млн. д., което 
при продължаващото увеличение на средната продължителност на живота 
означава, че пенсионната възраст трябва да се повиши на 73-74 г.”4

Това означава, че вместо да се отнасяме формално към навлизането на тези 
хора в страната ни и отпътуването им към сърцевината на същинска Европа, ще дойде 

                                                            
2 Виктория Тошкова, Ануар, бежанците и българската икономика - тъжната равносметка, 

31.10.2016, http://www.dnes.bg/redakcia/2016/10/31/anuar-bejancite-i-bylgarskata-ikonomika-tyjnata-
ravnosmetka.320418 (Достъп на 25.11.2016).  

3 Анализ на тема: „Предизвикателствата пред трудовите пазари в контекста на „Стратегия  
Европа 2020“ (разработен  по собствена  инициатива),  Икономически  и социален  съвет, С., 2011, 13. 

4 Съобщение за медиите, „Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в 
Европейския съюз“, http://edicta-bg.com/?page_id=155 (Достъп на 27.11.2016). 
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момент на осъзнаване, в който ще трябва на основата на напълно променена и 
различна политика, да се постараем да ги задържим и приобщим към реда и 
традициите на българската среда. До тук нямаме знаци за ясно мислене в тази посока 
и се опитваме да извършим по-лесното, полагайки усилия дипломатично да се отървем 
от тях. 

Още през 2008г. ни бе даден тревожен сигнал от трудовия пазар, когато 
българският строителен бизнес обяви 2000 свободни работни места и те останаха 
незаети, поради липса на кандидати. Тогава се сетихме замечтано за виетнамските 
работници, които по силата на междуправителствена спогодба от 1980г. в 
продължение на 10 години работиха в България. Броят им бе 35 хиляди и заедно с 
получаващите висше образование около 5 хиляди виетнамски студенти 
представляваха сериозна трудова инжекция. По същество, тези хора бяха бежанци, 
тъй като избягваха военния конфликт в страната си. Те бяха насочени към 
професиите: „електроженисти“, „зидари“, „електротехници“ и др., и не може да се 
каже, че изпълниха лошо мисията си. Разбира се, и тогава имаше инциденти на 
които не се даваше достатъчно гласност, поради представите за добри 
социалистически взаимоотношения. От 1980г. до лятото на 1984 г. в ГДР са приети 
около 10 000 виетнамски работници, в Съветския съюз - според публикувани 
данни около 25 000, в Чехословакия - 26 000. 

В Бюджет 2017, както и в тригодишната бюджетна рамка предвиденият ръст на 
заетостта за 2017 г. е само 0,6%, а този на осигурените лица - само 0,06%. Бюджет 
2017 г. е на изоставащото развитие и едва ли ще ни отдалечи от последното място по 
икономическо развитие сред страните от ЕС. За този период и гласуван ръст на БВП 
2,5% а за да се доближим до средните стойности на този показател за страните от 
Централна и Източна Европа ни е необходим ръст от 4,23%. За сведение, Румъния 
реализира очакван ръст за 2016 г. от 6%, Чехия 4,5%, Полша 4% и т.н., и то при 
значително по-големи обеми на БВП. 

На фона на тази наша незаинтересованост за близкото бъдеще на трудовия ни 
пазар, Турция прецизно пресява огромния поток бежанци, отделя високо и средно 
квалифицираните от тях и прави всичко възможно да ги задържи на територията си, 
предоставяйки им паспорти и гражданство. 

Нискоквалифицираните чуждестранни граждани, които прекосяват 
границата ни едва ли са най-лошият ни шанс, тъй като един от сериозните ни 
дефицити от трудови ресурси е в областта на селското стопанство, където 
квалификацията е относително по-лесно постижима, а интеграцията по- неградска 
и лесна, поради по-голямото сходство на селския начин на живот в света и огромния 
жилищен фонд изоставен и пустеещ в селата ни. 

Основната теза на автора е, че създадената към момента 
административна и политическа правилност на системата за интеграция на 
бе: бежанците съдържат недостатъците на бюрократизма и може да не 
сработи достатъчно ефективно за сроковете, които ни притискат. Тя 
изисква точна времева и съдържателна комуникация между много голям брой 
институции от различни нива, което многократно е показало, че не е силната 
ни управленска страна. 

Съществува доста по-практичен подход, който дава възможност активно 
действащи субекти в интеграционния процес да бъдат безработни лица или 
работници, регистрирани в бюрата по труда, които имат капацитета и най-вече волята 
да се преквалифицират като ръководители на проекти за интегриране на имигранти. 
Това не отменя, а поддържа изискванията на Европейската комисия, интеграционната 
системата да включва: представителство на държавата (в случая - Държавната агенция 
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за бежанците), общините, университетите и колежите, фондациите, 
неправителствените организации, държавните и частни фирми. 

И точно тук е мястото да се поясни, че лицата, получили статут на бежанец 
или хуманитарен статут, за които е преценено, че не трябва да бъдат връщани 
обратно, не трябва да бъдат държани дълго време във вид на големи човешки маси в 
лагери. След установяването на техния произход и професионални умения, би 
следвало да се разпределят на възможно най- малки групи и да се настанят в 
общините, където да започне тяхната същностна интеграция, като преди това се 
осъществи участието им в проекти за професионална квалификация и 
преквалификация. Именно малките групи ще намалят опасенията на местното 
население от инциденти и ще позволи на местните общности да доминират 
дейностите по културната интеграция и контрола на сигурността. 

Изключително важно е да се знае, че дейността по интегрирането не е 
толкова въпрос на пари, колкото на подготвеност на ръководители на точно този 
вид проекти и създаване на устойчивост на връзката и взаимодействието между 
споменатите по-горе агенти5. 

Докладът има амбицията да създаде представа за мащаба и насочеността на 
усилията, които трябва да се упражнят от мениджърите на проекти за интегриране 
на бежанците в България, и най-вече за нагласата да бъдат открити и подготвени 
хора, които са готови да направят тези усилия. За съжаление, това в известна 
степен е проблем на националната ни култура и манталитет. 

Последователността, в която трябва да се организира методологията и 
технологията за интегриране на бежанците, обхваща няколко стъпки. Първата и 
най-важна е идеята! Трябва да имате добра идея за проект, с която да се стартира, 
трябва да има послание, което да бъде продадено. Това би помогнало да се 
осигурят средства за финансирането предимно чрез Европейския социален 
структурен фонд. За следващия европейски програмен (2014-2020) период ЕС 
отделя 10,6 млн. евро за България да посреща бежанци. Страната ни прави усилия 
да предоговори по-голяма сума предвид увеличения им наплив. 

В тези проекти е добре да бъдат включени български безработни лица с 
подходящи умения - способни да следят развитието и тенденциите на пазара на труда 
и да генерират win-win идеи. Хора, чиято личностна  енергия е насочена към 
полагането на ежедневен постоянен труд, с подчертани комуникативни способности и 
нерегламентиран режим на работно време, т.е. двадесет и четири часа. Хора - 
отдадени на каузата. 

Преди да се започне тежката работа по привличане на различните институции 
в подкрепа на проекта, трябва да се установи точно професионалната 
квалификация на всеки от бежанците. От това изключително зависи успешната им 
интеграция, вписването им в съответната професионална гилдия и възприемането им 
от работодатели и работници. Предвид на дефицита в познаването на българския език 
и живот на тази географска ширина и по-конкретно познаването на историята и 
обичаите на нашата държава, очакването е първоначално бежанците да бъдат 
насочени към дейности, изискващи нискоквалифициран труд - предимно в 
довършителни или обслужващи работи, и то в сектори, в които има дефицит на 
работна ръка. Засега такива са: чистотата, озеленяването, строителството, 
занаятчийството и др.   В сферите, изискващи високо образование, недостиг на 
работна сила вече се проявява в информационните технологии, медицината, 
инженерните специалисти, образованието                   публичната администрация. 

                                                            
5 Авторът е специализирал по въпросите на интеграцията на бежанци в Дания. 
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 Като втора стъпка, трябва да се говори с регионалния координатор на 
Европейския социален фонд, за да се провери дали идеята за даден проект е 
реалистична. Ако координаторът прецени, че идеята е добра, трябва да се направят 
срещи с различни хора, които са потенциални участници в проекта, за да се установи 
те какво мислят за участието си   в осъществяването на идеята. 

В регионите трябва да се разчита на 9-те областни дирекции (Регионални 
служби по заетостта) към Агенцията по заетостта, с които да се съгласуват подобни 
проекти, и по този начин да се осигури йерархичната подкрепа за тяхното 
придвижване. 

Като трета стъпка следва да се осъществят срещи с различните профсъюзни 
организации и евентуалните фондове за безработни към тях, а също така и с 
общинските или районни управи, които биха имали интерес да изпратят хора за 
участие в такъв проект. 

Четвърто, трябва да се определи конкретна институция, която да инициира 
проекта. Това би трябвало да стане във висше училище или колеж, където 
присъединилите се към проекта бежанци и български безработни, могат да 
получат подходящо добро обучение - квалификация, и по този начин да имат по-
добра професионална алтернатива. Това отрежда много специално място в 
интеграционната дейност на регионалните образователни институции и на 
състоянието на мрежата от такива в страната. Повдига се и един отдавнашен 
въпрос за равномерността на разположението им по територията на страната, за 
тяхното качество и капацитет. 

Добре е висшето училище или колежът да имат опит в професионалното и 
продължаващото обучение, включително и дистанционно, и да са в състояние да 
го организират и на чужд език. 

В интеграционната програма на Министерството на труда и социалната 
политика е предвидено обучение единствено по български език. Абсолютно 
задължително е да се включи и обучение на бежанците в това как е организирано 
българското общество, какви са основните културните аспекти на живота в 
страната, и какви са очакванията за поведението на чужденците. Целта е 
генериране на културна толерантност. 

Когато всеки от поканените агенти се съгласи да вземе участие, следва да се 
организира среща за планиране на проекта и прецизно да се реши, каква квалификация 
трябва да даде този проект, което зависи от уменията, които фирмите търсят. 
Мениджърът, посветил се на подобна дейност, трябва да посети различни компании, 
за да се консултира с тях дали е добра идея да се започне такъв проект. Очакването е 
да се намерят поне 4-5 компании, които харесват проекта и са готови да се 
присъединят, имайки или създавайки работни места. 

Следващата стъпка включва изчисляването на броя на бежанците и 
националните безработни, които ще вземат участие в проекта, и за каква сума ще 
трябва да се кандидатства. 

Всеки от номинираните за включване в него трябва да бъде подробно 
информиран за същността, целите и задачите му. Проектът може да бъде отворен за 
нови участници, които да се присъединят на всеки един от етапите, или, ако някой не е 
удовлетворен, може да напусне проектът по-рано. Важно е да се подберат най-
подходящите хора и най-подходящите преподаватели. Трябва да се осъществят 
консултации с всички потенциални участници, за да им се обясни какво включва 
курса и какви са шансовете им да си намери работа след неговото завършване. 

Тези персонални контакти дават много и преди всичко - дават доверие и 
гарантират допускането на по-малко грешки. Когато след това стане възможно да се 
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назначи някой от преминалите през квалификационното обучение на работа, ще сме 
сигурни, че той/тя ще е подходящ за работата, за работната среда и за работещите в 
компанията. 

Съществена стъпка е създаването на чувство за принадлежност у бежанците, 
тъй като повечето от тях са хора без документи и поради незнанието на български 
език се чувстват напълно изолирани от обществото. Една от възможностите, за онези 
имигранти, които вече са подбрани за участие в даден проект, е да им се осигури 
членство към неправителствена организация или професионален съюз на работници 
от бранша, към който се отнася проекта. Този вид идентификация е изключително 
важна стъпка за интегрирането им. 

Нещото, което е от значение за безработния, получил статут на бежанец, е да 
намери работа колкото се може по-скоро и да се ангажира неговата енергия с 
осигуряването на средства за съществуване. Официално за имигрантите в България 
това може да е единствено работа, която се заема, само ако лицето има правото на 
предимства на безработен, които получава след регистрация в дирекция "Бюро по 
труда" към териториалното поделение на Агенцията по заетостта. 

Право на обезщетение по трудови правоотношения в България се получава, 
когато за съответния безработен са били внесени дължимите осигурителни вноски 
във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца за последните 15 месеца преди 
прекратяване на осигуряването. Съвсем ясно е, че бежанците не могат да изпълнят 
това условие и то трябва да бъде игнорирано. Министър Ивайло Калфин утвърди 
през 2015 г. Програма за заетост и обучение на бежанци, която е с краен срок до 
края на 2016 г. Условията за участие са: придобит статут на бежанец или 
хуманитарен статут и регистрация в бюрото по труда, като по този начин се 
избягва изискването за 9 месеца трудов стаж. 

Когато проектът стартира, мениджърът му е отговорен за това дали върви 
добре. Това означава: 

• ако хората не се явяват, тогава той им се обажда и отива дори с личния си 
автомобил да ги взема;  

• ако имат проблем свързан с професионалната принадлежност или финансов 
проблем, мениджърът трябва да контактува с адвокат или с банка, за да го разреши; 

 
Могат да се появят какви ли не проблеми от личен или служебен характер. 

Това изисква ръководителят на проекта да бъде нащрек и през деня и през нощта, в 
зависимост от това какви хора взимат участие в него. Например, ако в проекта ви 
участват хора склонни към агресия, можете да очаквате от тях да се бият или да се 
самоубиват и трябва да сте готови да реагирате на това по всяко време. 

Поради специфичния (и различен от българския) характер на религията и 
националния манталитет на бежанците, които навлязоха в България през 
последната половин година, организирането на временната или постоянната им 
заетост изисква тя да не е в типичната работна среда в страната ни, тъй като 
работниците могат да се почувстват застрашени за работните си места от 
чужденците и да ги репресират психически или физически. Този факт изисква 
организирането на заетостта им да бъде по специален начин - например чрез 
изкуство и преди всичко сред минимален брой, национални работници, които 
застрашени от конкурентостта и от възможността работните им места да бъдат 
заети от чужденци, биха могли да проявят неконтролирана агресия към тях. Това се 
отнася твърде много за промишлеността и доста по-малко за селското стопанство. 

Проследяването на горните примери води до съвсем логичния въпрос: къде, в 
кои от нивата на българската образователна и възпитателна система подготвяме 
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хора с качества, годни да изпълняват проекти с подобна насоченост? Засега 
отговорът би бил само чрез вдигане на рамене. А безработни чужденци ще 
продължават да нахлуват и през нашата страна в Европа, с очакването да бъдат 
интегрирани. 
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