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   Резюме на първи работен вариант  

на  

Националната програма на Република България по фонд „Убежище и миграция“ 

за периода 2021-2027 година 

Програмна стратегия: 

Програмата ще допринася за интегрираното управление на миграционните потоци 

посредством ефективно управление на връщането и поддържане на капацитета на 

националната система за убежище и противодействие на незаконната миграция по 

отношение на инфраструктури и услуги. 

Предвижда се подкрепа за: 

o превенция и ефективно противодействие на нелегалната миграция; 

o прием на търсещи международна закрила и мигранти, както и за връщането на 

тези, които не отговарят на условията за престой в ЕС; 

o успешно интегриране в българското общество на лицата, получили 

международна закрила и ефективното използване на техния потенциал за 

социално-икономическото развитие на страната. 

Описание на Специфичните цели (СЦ): 

Специфична цел 1: Укрепване и развиване на всички аспекти на Общата 

европейска система за убежище, включително нейното външно измерение: 

Подпомагане на лица търсещи международна закрила (ЛТМЗ) и лица получили 

международна закрила (ЛПМЗ). Подкрепата ще бъде насочена към осигуряване на 

подходящи условия за настаняване и услуги за подпомагане процеса и улесняване на 

първоначалната адаптация на ЛТМЗ. Специфичен фокус на подкрепата ще бъдат 

уязвими лица, и в частност непридружените деца, търсещи международна закрила, за 

които се предвижда специализирана подкрепа, съобразена със специфичните им нужди. 

Индикативни дейности: 

 Поддържане и подобряване на условията за прием и настаняване на граждани на 

трети страни; 

 Подкрепа за функционирането на обособени сигурни зони за настаняване на 

непридружени деца, включително условия за настаняване, храна, социална 

подкрепа, психологическа подкрепа, сигурност; мерки за културна адаптация, 

спортни и развлекателни мероприятия за непридружените деца, изграждане и 

оборудване на площадки за игри, занимания и спортни дейности, включително на 

открито и др.; 

 Мерки за осигуряване на социална, психологическа, правна и административна 

помощ на ЛТМЗ, включително с превод от редки езици, с възможности за 

мобилни групи от експерти, работещи на територията на всички места за 
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настаняване в страната; мерки за подобряване на идентифицирането на уязвими 

лица, както и мерки съобразени със специфичните им нужди във връзка с 

процедурата и настаняването; 

 Подобряване на процедурата за международна закрила, чрез повишаване на 

административния капацитет; изработване на информационни материали за 

ЛТМЗ за запознаване с правата и задълженията им; обновяване и надстройване 

на електронните системи свързани с процедурата за международна закрила; 

 Мерки за идентифициране и предоставяне на необходима подкрепа на жертви на 

трафик на хора с цел сексуална или трудова експлоатация, като част от 

миграционните потоци влизащи в страната. 

 

Специфична цел 2: Подкрепа за законната миграция към държавите членки, 

включително принос към интеграцията на граждани на трети държави: 

Подкрепа за граждани на трети държави (ГТД), ЛТМЗ и ЛПМЗ- за улесняване на 

интеграцията им в българското общество, както и за адресиране на ниското ниво на 

информираност на приемащото общество, за повишаване на толерантността и 

преодоляване на предубеждения и формиране на позитивни нагласи. 

Индикативни дейности: 

 Мерки за насърчаване на законната миграция към България и предоставяне на 

информация на територията на трети държави. Организиране на конференции, 

обучения и семинари, разпространение на информационни материали и други 

дейности в трети държави, с които Република България има сключени 

двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция и/или социална 

сигурност и др.; 

 Мерки за интеграция и интеграционни програми- индивидуална подкрепа в 

съответствие с нуждите на ГТД, по-специално на уязвимите групи, 

непридружените, непълнолетни бежанци и децата-жертви на насилие. 

Информиране, консултиране и улесняване на културната и социална адаптация 

на ГТД,  административно и правно консултиране, предоставяне на консултации 

и подкрепа в области като: жилищно настаняване, средства за издръжка, 

психологически грижи, оценка на уменията и квалификациите и тяхната 

съвместимост със стандартите в ЕС, професионално ориентиране с цел 

улесняване на достъп до пазара на труда, системите за социално и здравно 

осигуряване, образование и др.; 

 Обучения по български език на законно пребиваващи ГТД, включително ЛТМЗ и 

ЛПМЗ; 

 Повишаване на информираността и толерантността на българското общество, 

намаляване на междукултурните различия с оглед улесняване на интеграцията на 

ГТД законно пребиваващи в България. Доброволчески дейности и инициативи; 
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 Обмен на информация, най-добри практики и стратегии, взаимно обучение, 

изследвания, разработване и прилагане на съвместни действия и операции и 

създаване на транснационални мрежи за сътрудничество. Изграждане на 

капацитет чрез обучения на местните власти и други заинтересовани страни в 

областта на интеграцията. 

Специфична цел 3: Принос към борбата с нелегалната миграция и осигуряване на 

ефективност на връщането и реадмисията на граждани на трети държави: 

Подкрепа за създаването на организация за изграждане и поддържане на допълнителен 

капацитет за прием и настаняване на незаконно пребиваващи чужденци. 

Индикативни дейности: 

 Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане; 

 Изпълнение на мерки за подкрепа на асистираното доброволно връщане и 

последваща реинтеграционна подкрепа на територията на страната на връщане. 

Информиране и консултиране на ГТД за насърчаване на доброволното им 

връщане, повишаване на информираността и информационни кампании;  

 Изпълнение на принудителни административни мерки спрямо ГТД и 

осигуряване на превод; 

 Осигуряване на средства за оперативни разходи, ремонтни дейности и 

разширяване на Специалните домове за временно настаняване на чужденци 

(СДВНЧ); 

 Дейности за сътрудничество с дипломатическите мисии/ консулски служби на 

трети страни в България; 

 Прилагане на индивидуализирани алтернативи на административното задържане 

на мигранти за по-ефективно разрешаване на техните случаи (Център за правна 

помощ). 

  работата по случаи на трафик на хора, както и познаване на 

наличните ресурси – институционални и организационни и тяхното 

ефективно използване. 

Предложените дейности продължават  и надграждат изпълняваните проекти по 

фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, като са взети под внимание 

и мерките реализирани със спешна помощ от ЕС 

взаимодействие, с цел подобряване на работата по случаи на трафик на хора, 

както и познаване на наличните ресурси – институционални 


