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Регистрация и кафе

Откриване:

Кина Събева, Председател на Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ)

Никола Казаков, Председател на Държавна агенция за бежанците при МС (ДАБ)

Встъпителна сесия – зала Арена – 10.00 – 12.00

Водещ: Мариана Стоянова,
Ръководител Бежанско-мигрантска служаба, Български червен кръст

10.00 -10.30

9.30 - 10.00

Приветствия от:

Н.Пр. Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия в София

Треез Уийн-Маатман, Ръководител направление „Убежище”, Холандски съвет за
бежанците

10.30 -11.00

Милагрос Лейнес, Представител на ВКБООН в България 

Укрепване капацитета на Българския съвет за бежанци и мигранти и
организациите-членове и сътрудничеството с държавните институции за
закрила и интеграция на бежанците в България

11.00 -12.00

Д-р София Стоименова, Генерален директор на Български червен кръст

Красимир Кънев, Председател на Български хелзинкски комитет

Емануил Паташев, Гeнерален секретар на Каритас България

Маринела Радева, Председател на Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти

Линда Ауанис, Председател на Съвета на жените бежанки

Представяне позициите на организациите-членове:

Елз Бакс, Ръководител направление „Интеграция”, Холандски съвет за
бежанците

Представяне позицията на Холандския съвет за бежанци:

Следобедни сесии  – зала Сердика - 13.30 – 15.00

Обяд

Следобедни сесии – зала Сердика – 13.30 – 15.00

12.00 –13.30

за
ла

 С
ер

д
и

ка Сесия: Достъп до международна закрила в България 
Насоки за застъпничество и сътрудничество с държавните институции

Модератор: Илиана Савова, Български хелзинкски комитет

Треез Уийн-Маатман, Ръководител направление „Убежище”, Холандски съвет за
бежанците 

Милагрос Лейнес, Представител на  ВКБООН

Румен Сяров, Държавна агенция за бежанците

Мая Колева, сектор „Реадмисия” при ГДГП на МВР

Йотко Андреев, Началник на СДВНЧ Бусманци при Дирекция „Миграция” на МВР

Ивана  Полунич, Хърватски правен център, Координатор проект „МАТРА”,
мониторинг на границите

Мариана Андреева, Български хелзинкски комитет

Мариана Стоянова, Ръководител Бежанско-мигрантска служаба, Български червен кръст

Разисквания

Хотел Арена ди Сердика
21 септември 2010, София

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ



4

Следобедни сесии  – зала Сердика - 13.30 – 15.00

Следобедни сесии – зала Арена – 13.30 – 15.00

за
ла

 А
р
ен

а Сесия: Приемане и интеграция на бежанците 
Насоки за застъпничество и сътрудничество с държавните институции

Модератор: Маринела Радева, Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти  

Елз Бакс, Ръководител направление „Интеграция”, Холандски съвет за бежанците

Татяна Вълчанова, Координатор програми и администрация, ВКБООН

Вера Рангелова, Консултант по интеграция на бежанците, ВКБООН

Румен Геловски, Директор на Регистрационно-Приемателен център, ДАБ

Валентина Коева, Директор на Интеграционнен център, ДАБ 

Линда Ауанис, Председател на Съвет на жените бежанки

Сейфе Арагайе, Председател на Асоциация на етиопците в България

Алекс Онгиро, Български червен кръст

Мая Топалова, Български червен кръст

Светлана Гьорева, Ръководител „Бедност и социално изключване”,
Каритас България

Пенка Василева, Консултант по интеграция, БСБМ

Разисквания

Кафе пауза

1. Доклади от следобедните сесии и представяне на:

Насоки за застъпничество за достъп до международна закрила в България;

Насоки за застъпничество за приемане на търсещи закрила в България и 

Насоки за застъпничество за интеграция на бежанците в България

Заключителна сесия – зала Арена – 15.30 – 16.00

15.00 -15.30

2. Закриване на конференцията

Кина Събева, Председател на БСБМ

15.30 -16.00

Коктейл16.00-17.00

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Укрепване закрилата на бежанците в България, международна конференция. 
 

Проект, финансиран от Министерството на
външните работи на Кралство Нидерландия по Програма за социална трансформация (MATРА).
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
Хотел Арена ди Сердика
София, 21 септември 2010 г.

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Укрепване защитата на бежанците в България, международна конференция. 
 

Проект, финансиран от Министерството на
външните работи на Кралство Нидерландия по програма за социална трансформация (MATРА).

Конференцията ще отбележи официалното приключване на проект, финан-
сиран от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия по 
Програма за социална трансформация (МАТРА). Проектът се изпълнява от 
Българския съвет за бежанци и мигранти  в сътрудничество с Холандския 
съвет за бежанците в периода юни 2008 - септември 2010.

Целта на проекта е укрепване на организационния и институционален 
капацитет на Българския съвет за бежанци и мигранти като сдружение на 
неправителствените организации, подпомагащи бежанците, което предста-
влява интересите на бежанците и организациите-членове пред други 
организации на гражданското общество, българските държавни органи и 
международни партньори.

В конференцията ще вземат участие представители на Холандския съвет за 
бежанците, Българския съвет за бежанци и мигранти, организациите-членове 
и други неправителствени организации, подпомагащи бежанците.

На конференцията ще присъстват Н.Пр. г-н Карел ван Кестерен, Посланик 
на Кралство Нидерландия в Република България, г-н Никола Казаков, 
председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, 
представители на държавни институции и международни организации с 
компетенции в сферата на убежището и бежанците.

Българският съвет за бежанци и мигранти ще представи разработените в 
рамките на проекта Насоки за застъпничество в областта на достъпа до 
международна закрила, приемане и интеграция на бежанците в България 
(Насоки за застъпничество).
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Българският съвет за бежанци и мигранти
(БСБМ)

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение на гражданско-
то общество, което работи в областта на убежището и имиграцията в България. 

Българският съвет за бежанци и мигранти е създаден през 2005 г. от Български 
Червен кръст, Български Хелзинкски комитет и Каритас-България като платфор-
ма на тяхната дейност по въпросите на бежанската и миграционната политика, 
закрилата и интеграцията на бежанците и мигрантите. През 2007 г. за член на 
БСБМ беше приета и Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти.

БСБМ е платформа за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата, 
приемането и интеграцията на бежанците и мигрантите. БСБМ има за своя 
задача по-нататъшното развитие на отношенията между неправителствените 
организации на основата на общи принципи и ценности, разпределение на 
функциите и отговорностите. Основната цел е засилване ролята на гражданското 
общество за формиране на равноправна и справедлива национална и европейска 
политика и практика по убежището, миграцията и интеграцията.

Визията на БСБМ е насочена към създаване на справедлива и ефективна система 
за бежанците и мигрантите, с активната роля на гражданското общество. 
Политиката и практиката по закрилата, приемането и интеграцията на бежанци-
те и мигрантите в България се основава на общопризнатите международни 
принципи за зачитане правата и достойнството на човека.

Мисията на БСБМ е установяване на трайната роля на организациите на 
гражданското общество в системата за закрила, приемане и интеграция на 
бежанците, която 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 
работи за укрепване сътрудничеството и партньорството между институциите, 
органите на местното управление и неправителствените организации за 
осигуряване на правна и социална защита на бежанците и насърчава между-
културния диалог, толерантността и защитата от дискриминация на бежанците и 
мигрантите.

Българският съвет за бежанци и мигранти е сдружение на организации с дълго-
годишен опит и професионална компетентност, с възможности за въздействие и 
подкрепа на социалната трансформация на българското общество за осигурява-
не на ефективна закрила и интеграция на бежанците и мигрантите.

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Укрепване защитата на бежанците в България, международна конференция. 
 

Проект, финансиран от Министерството на
външните работи на Кралство Нидерландия по програма за социална трансформация (MATРА).
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ЗА ПРОЕКТА, ЦЕЛИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ

1.ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Основна целева група 
Български съвет за бежанци и мигранти и неговите  
членове:
Български червен кръст, Каритас България, Български 
хелзинкски комитет и Асоциация за интеграция на 
бежанци и мигранти.

Вторична целева група
Материалите по проекта и обученията ще се 
предоставят на: организации, подпомагащи бежанците  
(Център Надя и Центъра за подпомагане на хора, 
преживели изтезание), организациите на бежанските  
общности в България (Етиопската асоциация и Съвета 
на жените-бежанки), държавни институции (Държавна 
агенция за бежанците при МС), ВКБООН и медиите. За 
резултатите от проекта ще бъдат информирани 
Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE)  и 
организациите, които работят в помощ на бежанците в 
съседни страни.

Преки бенефициенти
Лица, търсещи убежище, бежанци, лица с хуманитарен 
статут, търсещи убежище с получен отказ, върнати лица 
съгласно разпоредбите на Дъблин II и други уязвими 
групи.

Целева група

Холандски съвет за бежанците (VluchtelingenWerk 
Nederland)

Оперативна организация
от Холандия

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Укрепване защитата на бежанците в България, международна конференция. 
 

Проект, финансиран от Министерството на
външните работи на Кралство Нидерландия по програма за социална трансформация (MATРА).
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ОПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Български съвет за бежанци и мигранти
Лице за контакти: Кина Събева (Председател) 
Eлектронна поща: k.sabeva@bulrefcouncil.org
Teл/Факс: +359 2 9819767
Адрес по съдебна регистрация: c/o Каритас България,
ул.Оборище 9, 1504 София, България  
Настоящ адрес: ул. Иван Денкоглу 19, 1000 София
Банкова сметка: Булбанк – клон Калоян
IBAN BG9 4BFTB 7630 1077 7642 40,   BIC BFTBBGSF  

Български червен кръст (Бежанско-мигрантска 
служба (БМС))
Лице за контакти: Мариана Стоянова (Рководител БМС)
Eлектронна поща: m.stoyanova@redcross.bg
Teл:    +359 2 8164702
Факс: +359 2 8164611
Адрес: бул. Джеймз Баучер 76, 1407 София, България

Български хелзинкски комитет
Лице за контакти: Илиана Савова (Директор, Програма 
„Бежанци и Мигранти”) 
Eлектронна поща: refunit@bghelsinki.org 
Teл:    +359 2 9813318  
Факс: +359 2 9802049
Адрес: ул. Узунджовска 1, 1000 София, България

Каритас България
Лице за контакти: Емануил Паташев (Генерален 
секретар)
Eлектронна поща: emanouil.patashev@caritas-bg.org 
Teл:    +359 2 9441858
Факс: + 359 2 9461133 
Адрес: ул. Оборище 9, 1504 София, България  

Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти
Лице за контакти: Маринела Радева (Председател)
Eлектронна поща: airm@airm-bg.org
Teл:    +359 888304180
Факс: +359 2 9899722
Адрес: ул. Ламби Кръстев, бл. 117, ет. 2, ап. 6, София 
1517, България 

Централна и Източна Европа

01/06/2008 – 30/09/2010Период на изпълнение

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Укрепване защитата на бежанците в България, международна конференция. 
 

Проект, финансиран от Министерството на
външните работи на Кралство Нидерландия по програма за социална трансформация (MATРА).



9

2. РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

1. Нарастващите нужди на НПО, подпомагащи 
бежанците, в резултат на увеличаване броя на  
търсещите убежище.

2. Финансовата зависимост, която застрашава 
трайността на дейностите на НПО в помощ на 
бежанците.

3. Необходимостта от по-добро сътрудничество между 
държавата и гражданското общество в сферата на 
бежанците.

1. Да спомогне за развитието и утвърждаването на 
ролята на гражданското общество в България за 
закрила, приемане и интеграция на бежанците и лицата, 
търсещи убежище.

2. Да осигури трайната и необходима роля на 
организациите на гражданското общество в системата 
на закрилата, приемането и интеграцията на бежанците  
и търсещите убежище в България.

Да развие организационния и институционален 
капацитет на Българския съвет за бежанци и мигранти 
като платформа на гражданското общество на НПО, 
подпомагащи бежанците, която да представлява 
интересите на бежанците и организациите-членки пред  
други организации на гражданското общество, 
българските органи и международните партньори.

1. Засилено партньорство между БСБМ и неговите 
организациите членове за разпределение на задачите и 
изработване на обща визия относно закрилата, 
приемането и интеграцията на бежанците в България.  .

2. Подобрени умения за разработване на проекти, 
финансово управление и фондонабиране.

3. Подобрени умения за застъпничество за иницииране 
включването в дневния ред на правителството на 
дейности, насочени към закрилата, приемането и 
интегрирането на бежанците в България.

Основен/вни/ проблем (и) 

Обща/и/ цел(и)

Специфична цел на
проекта 

Резултати от проекта 

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Укрепване защитата на бежанците в България, международна конференция. 
 

Проект, финансиран от Министерството на
външните работи на Кралство Нидерландия по програма за социална трансформация (MATРА).
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Резултат 1: Засилено партньорство между БСБМ и  
организациите членове за разпределение на задачите и 
изработването на обща визия относно закрилата, 
приемането и интеграцията на бежанците в България. 

1.1 Двудневна работна среща по въпросите на взаимно 
допълване и приоритетните дейности на НПО, 
подпомагащи бежанците в България.        

1.2 Изработване на документ за обща визия  

1.3 Практическо разпределение на задачите

Резултат 2: Подобрени умения за разработване на 
проекти, финансово управление и фондонабиране

2.1 Обучение по разработване на проекти                  

2.2 Обучение по финансово управление и 
фондонабиране         

2.3 Формулиране на проектни предложения     

Резултат 3: Подобрени умения за застъпничество за  
иницииране включването на дейности в дневния ред на 
правителството, насочени към закрилата, приемането и 
интеграцията на бежанците в България.

3.1 Начална конференция  

3.2 Обучение по застъпничество и лобиране

3.3 Работни срещи (2) по придобиване на умения по 
застъпничество

3.4 Участие в национални и международни 
конференции и срещи по въпросите на 
застъпничеството 

3.5 Разработване на стратегия за застъпничество

3.6 Включване на дейности в дневния ред на 
правителството

3.7 Заключителна конференция

3.8 Създаване на интернет страница  

Основни дейности

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Укрепване защитата на бежанците в България, международна конференция. 
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Проектът ще се изпълнява съвместно от Българския  
съвет за бежанци и мигранти и Холандския съвет за 
бежанците(ХСБ), които ще работят като равностойни 
партньори.

 

ХСБ

ХСБ ще отговаря за: 1) осъществяване на ефективна 
комуникация с МАТРА по отношение на хода на  
изпълнение на проекта; 2) цялостна координация на 
проекта, в тясно сътрудничество с координатора на 
проекта на ББС; 3) цялостно управление на финансите 
на проекта; 4) оказване на подкрепа, когато е 
необходимо, по укрепване на капацитета и обмяна на 
експертиза в работата по застъпничеството за 
бежанците и фондонабирането; 5) съдействие в избора 
на холандски и международни експерти и  
лектори/обучители/; 6) съдействие в изготвянето на 
окончателната оценка на проекта

 

БСБМ

Проектът ще се изпълнява главно от БСБМ. Той ще 
отговаря за комуникацията с местните бенефициенти на 
проекта по отношение на всички аспекти на неговото 
изпълнение. БСБМ ще отговаря за: 1) цялостно 
управление на проекта; 2) консултации с местните 
бенефициенти, ВКБООН и българските органи; 3) 
оказване на съдействие при провеждането на обучения и 
работни срещи по застъпничеството за бежанците; 4) 
идентифициране и организиране на проектните 
дейности; 5) оказване на съдействие за стратегията по 
застъпничество за бежанците от българска гледна точка; 
6) организиране на срещите в България и 
осъществяване на контакти с българските лектори и 
участници; 7) изготвяне на редовни отчети пред ХСБ 
относно напредъка на проекта; 8) съдействие в 
изготвянето на окончателната оценка на проекта. 

Структура на управление

11
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Описание на извършените дейности и постигнатите резултати

Дейностите по проекта бяха извършени в голяма степен съгласно предвидения план, без големи 
изменения, които биха могли да повлияят на успешното изпълнение на проекта  
Резултат 1: Засилено партньорство между БСБМ и организациите-членове за разпределение на 
задачите и изработване на обща визия относно закрилата, приемането и интеграцията на 
бежанците в България.

Трите дейности, включени в резултат 1 бяха успешно изпълнени през първите 12 месеца на 
проекта съгласно разписанието.

1.1 Двудневна среща по взаимно допълващи се дейности и приоритети на неправителстве-
ните организации, подпомагащи бежанците в България

Срещата беше проведена в София на 4-5 август 2008 г., на която 15 участници от Българския 
съвет за бежанци и мигранти и организациите членове имаха възможност да обменят информа-
ция и идеи. Участниците формулираха допълващите се дейности и приоритети относно 
закрилата на бежанците и посрещане на предизвикателствата за ефективно партньорство.

Срещата предостави форум за SWOT анализ, за разглеждане на институционални и финансови 
въпроси, а така също и въпроси, свързани с човешките ресурси. БСБМ и неговите членове бяха 
изключително мотивирани да разгледат взаимно допълващите дейности и приоритети в област-
та на закрилата и интеграцията на бежанците. 

Участниците отбелязаха необходимостта от създаване на работен механизъм за сътрудничест-
во, който да регламентира постоянната обмяна на информация между петте неправителствени 
организации за разпределение на задачите и постигнатите резултати за укрепване на системата 
за закрила на бежанците в България.

Организациите се договориха:

1. Да си сътрудничат при прилагане и усъвършенстване на националното законодател-
ство относно правата и задълженията на търсещите закрила и лицата с предоставена между-
народна закрила, а така също и сътрудничество при прилагане на добрите практики и европей-
ски стандарти в тази област;

2. Да обединят и представят общите позиции на организациите при изпълнение на горни-
те дейности пред държавните институции, международни и други организации за осигуряване 
на устойчивата и необходима роля на гражданското общество за закрила, приемане и интегра-
ция на бежанците и мигрантите в България;

3. Да работят за утвърждаване на Българския съвет за бежанци и мигранти като платфор-
ма на неправителствените организации, подпомагащи бежанците, да представлява интересите 
на бежанците, мигрантите и организациите членове пред други организации на гражданското 
общество, българските институции и международни партньори;

4. Да обединят усилия за осигуряване финансиране на дейностите на Съвета, неговите 
членове и други свързани с тях организации;

5. Да обменят налични ресурси и експертизи в областта на убежището и миграцията;
6. Да привлекат други организации и партньори за съвместни действия и подкрепа. 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА 
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
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1.2 Обща визи

БСБМ и организациите членове разработиха документ за обща визия в резултат на проведената 
среща ( дейност 1.1). За изготвяне на документа представители на БСБМ и организациите 
членове работиха активно в рамките на 4 срещи в продължение на 3 месеца.

БСБМ и организациите членове формулираха своята обща „ангажираност за създаване на 
справедлива и ефективна система за убежище с активната роля на гражданското общество. 
Политиката и практиката за закрила, приемане и интеграция на бежанците в България се 
основава на общопризнати международни принципи и стандарти за зачитане правата и 
достойнството на човека”.

Мисията на БСБМ, формулирана в документа за обща визия, е насочена към:

а) Изграждане на система, където всеки да може свободно да участва във всички сфери и 
дейности на българското общество, основано на принципите на равенство, защита от дискрими-
нация и толерантност;
б) Установяване на трайната роля на организациите на гражданското общество в системата за 
закрила, приемане и интеграция на бежанците в България;
в) Насърчаване на междукултурния диалог, толерантността и защитата от дискриминация на 
бежанците и мигрантите.

Документът за обща визия съдържа следните принципи на БСБМ:
- Закрила и гарантиране на човешките права и свободи;
- Защита от дискриминация
- Зачитане на етническото и културно разнообразие;
- Партньорство и сътрудничество;
- Прозрачност.

1.3 Практическо разпределение на задачите

В съответствие с дейност 1.1 и 1.2 БСБМ и неговите членове се споразумяха относно практичес-
кото разпределение на задачите в сферата на убежището, основните отговорности на всяка 
организация по отношение на закрилата и бежанците и за водещата дейност на всяка 
организация, което намери официален израз в подписването на Меморандум за разбирателство. 

1.3.1 Меморандум за сътрудничество

Подписването на Меморандума за сътрудничество допринесе за по-ефективно използване на 
ресурсите при подпомагане на бежанците. С разработването на практическото разпределение на 
задачите организациите се почувстваха като взаимно допълващи се партньори, а не конкуренти 
за ограничените финансови ресурси. Това на свой ред осигурява устойчивостта на помощта на 
неправителствените организации по отношение на бежанците в България.

Меморандумът съдържа разпределението на задачите и основната дейност на всяка организа-
ция. Има ясно разпределение на отговорностите по отношение на  целевите групи и дейностите.

Основните дейности на Българския съвет за бежанци и мигранти са мониторинг, застъпничест-
во и изграждане на капацитета в областта на: мониторинг на националната система за 
убежището и миграцията; застъпническа дейност за укрепване ролята на гражданското 
общество в системата за закрила; институционално развитие и изграждане на капацитета за 
изпълнение на проекти по оперативните програми, Европейската комисия или други 
потенциални донори. 
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1.3.2 Стратегически план за разпределение на задачите

В допълнение, БСБМ и организациите членове приеха стратегически документ за разпределе-
ние на задачите за периода 2008-2010, в който се изразява увереност, че трайната роля на 
гражданското общество в подкрепа на бежанците в България ще бъде възможно само чрез тясно 
сътрудничество и координация между неправителствените организации, работещи в помощ на 
бежанците като платформа на гражданското общество и изграден капацитет за фондонабиране;  
разнообразни източници на финансиране и  добри отношения с държавните институции.

Основните цели на БСБМ и неговите членове, залегнали в стратегическия план за разпределе-
ние на задачите за периода 2008-2010 са както следва:

1. Да работи за по-нататъшното утвърждаване на ролята на българското гражданско 
общество за закрила, приемане и интеграция на бежанците и търсещите закрила;

2. Да осигури трайната и необходима роля на организациите на гражданското общество 
за закрила, приемане и интеграция на бежанците и търсещите закрила в България.

Резултат 2: Подобрени умения за разработване на проекти, финансово управление и фондо-
набиране

2.1 Обучение по разработване на проекти

Целта на двудневното обучение беше укрепване на капацитета за разработване на проекти на 
БСБМ, организациите-членове и сродни неправителствени организации, работещи за бежанци-
те и организации на бежанските общности. Обучението се проведе на 18-19 юни 2008 г. в 
Учебния център на БЧК в Лозен, София с лектор Диуърке Лойтен, Холандски съвет за 
бежанците, на което участваха 14 души. Бяха подготвени материали на български и английски 
език за бъдещо ползване. Обучението даде възможност за сравняване на холандския и български 
опит и за лобиране пред ДАБ за ускоряване на процеса за изпълнение на ЕБФ*.

Лекторът представи основните аспекти на фазата за анализ и планиране на подхода на 
логическата рамка и различните инструменти, използвани за разработване на проекти от идея до 
логическа рамка. Подходът на участие беше високо оценен. Участниците допринесоха за 
обучението с примери, оценка на нуждите на бенефициентите, партньорите, ситуационен 
анализ на основата на своя опит и практика. Обучителят направляваше участниците в процеса 
на идентифициране на проблема (дърво на проблемите) и формулиране на целите (дърво на 
целите).

През втория ден на обучението участниците с ентусиазъм приложиха на практика новите знания 
и разработиха проектната идея в матрица на логическата рамка. Участниците представиха 
своята работа, което беше последвано от анализ и обсъждания за всеки представен проект.

Обучението беше задълбочено и същевременно лесно за възприемане, независимо от въведени-
те сложни понятия. Комбинацията от теоретични знания с практически упражнения беше 
високо оценено. Участниците изразиха мнение, че придобитите умения по време на обучението 
ще допринесат за разработване на по-добри проектни предложения за кандидатстване в 
предстоящите Европейски бежански фондове за дейности в подкрепа на бежанците, а така също 
и по Националната програма на Европейския интеграционен фонд /ЕИФ/ за интеграция на 
имигрантите.

Резултатите от попълнените формуляри за оценка показаха, че обучението е с най-висока оценка 
от целия проект. От 165 възможни отговори на въпросите, 164 бяха с най-висока оценка, а само 

* за съжаление, година и половина по-късно все още няма положително развитие за изпълнение на Годишен план 2009 на
ЕБФ-3 в България.
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един отговор беше с една единица по-ниско в отговор на „Ще мога да прилагам придобитите 
знания”.

Обучението допринесе за повишаване увереността на БСБМ в разработването на проекти.  Като 
непосредствен резултат от обучението беше сътрудничеството на БСБМ с Комисията за защита 
от дискриминация в представянето на съвместен проект „Стратегическо партньорство за 
интеграция на имигрантите в България”, изпълняван през втората половина на 2009 г. с грант по 
Програмата на ЕИФ за 2008. Обучението повиши уменията на БСБМ за формулиране на 
проекти, като отправи предложение за партньорство към Комисията за защита от 
дискриминация. Проектът допринесе за разширяване профила и обхвата на дейност на БСБМ. 
Проектът беше изпълнен в 4 общини в България, включително и София. БСБМ беше 
съорганизатор на националната конференция „Стратегическо партньорство за ефективна 
интеграция на имигрантите в българското общество”, проведена на 10-11 декември 2009 г. в 
София и на 4 регионални кръгли маси „Стратегическо партньорство за ефективна интеграция на 
имигрантите в българското общество”, проведени във Варна, София, Пловдив и Кърджали.

Обучението допринесе също и до повишаване увереността на организациите-членове при 
разработването на проекти. Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти (АИБМ) и 
Каритас България също разработиха и представиха проекти по Националната програма на ЕИФ 
за 2008. Проектът на АИБМ беше в партньорство с агенция за публична информация, одобрен и 
изпълнен през втората половина на 2009 г. 

1.2 Обучение по финансово управление и фондонабиране

Обучението по финансово управление и фондонабиране се проведе на 6-7 октомври 2009 г. в 
Учебния център на БЧК в Лозен, София с цел повишаване на уменията по планиране и 
фондонабиране на БСБМ и неговите членове за осигуряване на други финансови източници 
извън ВКБООН. Обучението целеше участниците да получат повече знания по фондонабиране, 
бюджетиране и финансово управление. Първият ден на обучението беше посветен на въпросите 
по фондонабиране, а през втория ден на бюджетиране и финансово управление. 

В обучението участваха 18 служители от БСБМ, БЧК, БХК, Каритас, АИБМ и Съвета на жените 
бежанки. Обучението беше подготвено от ХСБ в тясно сътрудничество с БСБМ като продълже-
ние на повишаване на знанията и уменията, придобити по време на обучението по разработване 
на проекти през юни 2009 г. (дейност 2.1). Участниците използваха разработената логическа 
рамка по време на обучението през юни 2009 г., като прилагаха новите знания. Подходът на 
обучение беше високо оценен от участниците. 

Лекторите - Деуърке Лойтен и Денис Филипи от Холандския съвет за бежанците (ХСБ) бяха 
приветствани от участниците с техните познания не само по въпросите на финансово управле-
ние, фондонабиране и бюджетиране, но и с практическия си опит по въпросите на бежанците на 
национално и европейско ниво. Още повече, участниците оцениха факта за тяхната осведоме-
ност за ситуацията на бежанците в България и с възможностите на БСБМ и неговите членове.

Лекторите представиха балансирана програма, съдържаща теорията за фондонабиране и 
практическото приложение, което беше оценено чрез активното участие на присъстващите. 
Опитът и очакванията на участниците, изразени в началото на обучението отговориха на 
разискваните въпроси и придобитите знания. Презентациите бяха на теми от изключителна 
важност за практическото приложение, като: Какви са отделните стъпки в процеса на фондо-
набиране? Как да използваме за основа нашата мисия и опита? Как да планираме проекта 
стратегически? Как да отговорим на изискванията на донорите? Как да изготвим ясно и 
конкретно предложение?

Участниците бяха впечатлени от важното послание, че фоноднабирането означава изграждане 
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на взаимоотношения: колкото по-добро е сътрудничеството, толкова по-устойчиво е 
финансирането, като в същото време фондонабирането не трябва да приспособява към донорите 
– от особена важност е да се придържаме към  мисията на организацията. 

На обучението бяха разгледани основните понятия и терминологии, свързани с бюджетирането, 
финансовото управление и неговото практическо приложение. Участниците имаха възможност 
да се запознаят с основните фази на изработване на проектния бюджет, връзката между бюджета 
и дейностите на проекта, как да „превеждат” проектните дейности в цифри и др.  Една от най-
полезните части на обучението беше практическото упражнение при бюджетиране. Участници-
те трябваше да съставят бюджети на основата на логическата рамка и проектния план, изготвени 
по време на предишното обучение. Обучителите помогнаха на участниците да извършат 
„проверка на реалностите”.

Участниците проявиха голям интерес към темата „Съ-финансиране/предоставяне на материал-
ни услуги”. Денис Филипи завърши своята презентация с извода, че бюджетирането и 
финансовото управление са неделима част и основни стълбове за успешното управление на 
проекта и в по-широк смисъл: за успеха и жизнеспособността на организацията”, което беше 
споделено и от участниците.

В заключителната част на програмата всички участници отбелязаха, че обучението е било много 
полезно и е подобрило техния капацитет за фондонабиране, финансово управление и 
бюджетиране, което ще спомогне на техните организации да разработват реалистични проекти. 
Особено висока оценка беше дадена на:

а) Предаването на знания и опит – обучителите използваха примери от опита на ХСБ при 
фондонабирането и финансовото управление. За участниците беше по-лесно да разберат 
определени понятия чрез реални примери от опита на ХСБ.

б) Българската перспектива и перспективата на ЕС -  Какво е реално за България? Какво 
вашите организации могат да направят в контекста на България и ЕС? Какви изводи трябва да 
бъдат направени от споделения опит?   

в)  Подходът на участие – лекторите дадоха възможност на участниците да се упражняват 
с конкретни примери, като по този начин те имаха възможност веднага да приложат на практика 
придобитите знания.

г) Откритият и прозрачен подход на обучителите.

Материалите за обучението бяха подготвени и преведени от БСБМ, което беше оценено от 
участниците като добър инструмент за обучение и ползване в бъдеще. Получената информация 
и знания по време на обучението бяха приложени по дейност 2.3 Формулиране на проектни 
предложения.

1.2 Формулиране на проектни предложения

Обучения 2.1 и 2.2 подпомогнаха БСБМ и организациите да разработят проектни предложения и 
подобрят финансовото управление на изпълняваните проекти. Придобитите умения намериха 
израз в следните разработени проекти:

- БСБМ разработи проект за партньорство при интеграцията на имигрантите в България, 
представен заедно с Комисията за защита от дискриминация в рамките на Националната 
програма за ЕИФ 2008 /одобрен и изпълнен през август-декември 2009 г./

- АИБМ разработи проект за подкрепа на интеграцията на имигрантите, представен в 
партньорство с агенция за публична информация в рамките на Националната програма за ЕИФ 
2008 /одобрен и изпълнен през август-декември 2009 г./

- БЧК и Каритас също подготвиха и представиха отделни проекти по Националната 
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програма за ЕИФ 2008 / не получи финансиране/

- БХК представи предложение за правна помощ на търсещи закрила и бежанци пред ДАБ 
съгласно Националната програма по ЕБФ 2008 /финансиран и изпълнен до края на 2009/

- През 2009 и 2010 БСБМ подписа договори с ВКБООН за извършване на мониторингово 
проучване и изготвяне на мониторингов доклад за изпълнението от Държавната агенция за 
бежанците на НПИБ през 2009 и 2010; за организиране на Кръгла маса на тема „Приемане и  
интеграция на уязвими бежанци”.

Видно е, че повечето проекти не са били финансирани от Европейския бежански фонд, който е 
специално насочен към финансиране на проекти за търсещи закрила и бежанци. Националната 
програма по ЕБФ-3 /2009/ все още не се изпълнява. Все още не са окончателно изготвени и 
публикувани основните насоки и не са отправяни покани за предложения през тази година.

С оглед БСБМ и организациите членове да бъдат подготвени с проектни предложения веднага 
след обявяването на поканите за кандидатстване по ЕБФ, дейност 2.3 беше продължена с една 
работна среща за изготвяне на проекти, която се проведе на 21-22 май 2010. След консултация  и 
одобрение от Матра беше взето решение вместо българските партньори да разработят 
предложения с помощта на Холандия, ръководителят на проекта от ХСБ да посети България за 
работна среща и да съдейства на участниците от организациите членове на БСБМ да разработят 
заедно проектни предложения съгласно договореното разпределение на отговорностите. 
Междувременно, БСБМ и неговите членове ще разработят и самостоятелни предложения. 

През третата година от изпълнението на проекта БСБМ разработи проектно предложение 
съгласно Основните насоки на националната програма по оперативните програми за изгражда-
не на административния капацитет (ОРАС) в рамките на „Изграждане на капацитета на 
структурите на гражданското общество” за следващата покана за проектни предложения 
(предишната покана беше направена през 2008). Фокусът на предложението е върху 
сътрудничеството и партньорството с ДАБ и съответните институции и местни органи за 
интеграция на бежанците (не само с новопризнатите, както е по НПИБ) като цяло, но и по-
специално за достъп до образование на търсещите закрила и децата бежанци, което се планира 
да бъде изпълнявано в партньорство между ДАБ и БСБМ. 

Резултат 3: Подобрени умения за застъпничество чрез иницииране на дейности, които да 
залегнат в дневния ред на правителството във връзка със закрилата, приемането и интеграцията 
на бежанците в България.

3.1 Начална конференция

Началото на проекта „Укрепване закрилата на бежанците в България” беше официално 
отбелязано на конференция, проведена на 25 септември 2008 г. в присъствието на Н.Пр.Вилем 
ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия в София, г-жа Катрин Хамон Шарп, представител на 
ВКБООН в България, г-н Хари ван ден Берг, председател на борда на Холандския съвет за 
бежанците и Деуърке Лойтен, ръководител на международни проекти от ХСБ.

На конференцията присъстваха над 50 представители на БСБМ, неговите членове, други 
неправителствени организации, работещи в подкрепа на бежанци, държавни институции и 
международни организации. Вниманието беше привлечено поради факта, че за първи път от 
много години се събират на едно място всички партньори, работещи с бежанци:

- Международни: ВКБООН
- Посолства: Посолство на Нидерландия, Посолство на Сърбия
- Правителствени агенции: Национален съвет по етнически и демографски въпроси, 

Министерски съвет; Дирекция Миграция, Министерство на вътрешните работи; Министерство 
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на труда и социалната политика; Министерство на образованието; Министерство на 
здравеопазването.

- Неправителствени организации: Холандски съвет за бежанците; Български Хелзинкски 
комитет; Български Червен кръст; Каритас България; Асоциация за интеграция на бежанци и 
мигранти; Център Надя; АСЕТ – център за жертви на изтезания; Съвет на жените бежанки, 
Асоциация на етиопците в България.

На конференцията бяха направени три презентации:
1. Развиване на капацитета на БСБМ и неговите членове и сътрудничество с държавната 

институция за закрила и интеграция на бежанците;
2. Сътрудничество с държавните институции за достъп до международна закрила на 

бежанците;
3. Сътрудничество с държавната институция за интеграция на бежанците.

Конференцията се проведе в две сесии. Проектът беше официално представен по време на 
встъпителната сесия, след което основни държавни и партньорски агенции направиха изявле-
ния за оказване на подкрепа. Председателите на всички организации членове на БСБМ заявиха 
своята ангажираност към проекта. БСБМ и ДАБ подписаха Меморандум за сътрудничество.

На следобедните две сесии бяха разисквани следните теми: сътрудничество между държавните 
институции и неправителствените организации за достъп до територия и закрила; и 
сътрудничество между държавните институции и неправителствените организации за интегра-
ция на бежанците. 

На втората следобедна сесия представители на държавните институции и неправителствените 
организации, работещи в областта на социалното подпомагане и интеграция представиха 
мерките,  предприети  за по-добра интеграция на бежанците в България. 

Началната конференция предостави форум за открити и конструктивни разисквания за 
сътрудничеството между държавните институции и неправителствените организации.

По време на конференцията Държавната агенция за бежанците при МС и Българския съвет за 
бежанци и мигранти подписаха Меморандум за сътрудничество със следното съдържание:

В Меморандума за сътрудничество, Държавната агенция за бежанците при Министерския 
съвет и Българският съвет за бежанци и мигранти, отчитайки своите мандати и 
отговорности, ще отстояват съвместно основните права и свободи на лицата, търсещи и 
получили международна закрила в Република България, произтичащи от Конвенцията за 
статута на бежанците на Организацията на обединените нации от 1951 г. и Протокола за 
статута на бежанците ат 1967 г., Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, 
законодателството на Европейския съюз, както и съответните разпоредби на българското 
законодателство.

Държавната агенция за бежанците при МС и Българският съвет за бежанци и мингранти се 
споразумяха за следното: 

1. Да си сътрудничат за прилагането и усъвършенстването на приетите и ратифицирани от 
Република България международно актове на европейското и националното 
законодателство, регламентиращи правата и задълженията на лицата, търсещи и получили 
закрила, както и за въвеждането на добри практики и европейски стандарти в тази област; 

2. Да се ръководят от принципа на сътрудничество с другите държавни организации, местни 
власти и неправителствени организации, предоставящи правна и социална закрила на 
търсещите убежище, бежанците и други групи лица, нуждаещи се от международна закрила 
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в Република България. 

Държавната агенция за бежанците при МС и Българският съвет за бежанци и мигранти ще 
си сътрудничат за: 

1. Разработване и изпълнение на националната политика а областта на предоставянето на 
закрила и подкрепа на търсещите убежище, бежанците и други групи от хора, нуждаещи се 
от международна закрила в Република Българи. 

2. Хармонизиране на националното законодателство и процедури с международните и 
европейски стандарти

3. Разработване и изпълнение на програмите за интеграция, образование, квалификация и 
работа за бежанците и лицата с хуманитарен статут;

4. Изготвяне на анализи, доклади, наръчници, правилници и критерии относно дейностите и 
практиката за прилагане на националното законодателство за закрила;

 5. Създаване на медийна политика за по-добра информираност на обществото и формиране на 
положително отношение към търсещите закрила и бежанците в Република България;

6. Организиране и провеждане на съвместни обучения, работни срещи и курсове за повишаване 
знанията, уменията и квалификацията на служителите на държавните институции, 
неправителствените организации, местните власти и други организации за подобряване на 
практическата работа при предоставянето на закрила;

7. Изпълнение на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България 
(2008-2010).                                                                                                             

8. Рразработване и прилагане на многогодишни и годишни национални програми за управление 
и използване на ресурсите нна Европейски бежански фонд 3 (2008-2013).

Държавната агенция за бежанците при МС и Българският съвет за бежанци и мингранти се 
споразумяха: 

1. Да провеждат при взаимна договореност срещи по прилагането на настоящия Меморандум 
за разрешаване на възникнали с неговото изпълнение въпроси;

2. Да обменят информация и статистически данни по споменатите по-горе съвместни 
дейности;

3. Да сключват допълнителни споразумение при необходимост за изпълняване на специфични 
дейности свързани с предоставянето на закрила на търсещите и получили закрила в Република 
България; 

4. Да заздравят сътрудничеството помежду си и с Представителството на Върховния 
комисариат за бежанците в България и други национални и международни правителствени и 
неправителствени организации, работещи в сферата на защита на бежанските права.

3.2 Обучение по застъпничество и лобиране

Двудневното обучение по застъпничество и лобиране се проведе в София на 13-14 ноември 2008 
г. Присъстваха 24 участници от БСБМ, организациите членове (БЧК, Каритас, БХК, АИБМ), 
други неправителствени организации, подпомагащи бежанц (Център Надя, АСЕТ, Съвет на 
жените-бежанки), ДАБ и ВКБООН. Поради големия интерес броят на участниците значително 
надхвърли планираните 16 души. 

По време на обучението участниците бяха запознати с основните понятия и техники по 
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застъпничество и лобиране. Срещата допринесе за развитие на капацитета по застъпничество и 
лобиране на БСБМ и неговите членове. Участниците добиха по-ясна представа за нуждата от 
застъпничество в тяхната дейност по закрила на бежанците. Програмата на обучението 
съдържаше както теория, така и практическо приложение на застъпничеството и лобирането. 
Неправителствените организации се запознаха с начина на планиране и прилагане на практика 
на застъпническа дейност. 

Обучението се проведе от Стефан Кок, стратегически анализатор в ХСБ. Презентацията му 
включваше основните понятия по застъпничество и лобиране: Дефиниция и основна цел; 
целева група и процеси; методи, практика и познания за вземане на решения; роли и 
отговорности, участници и информация. Обучението също включваше: а ) примери от Холандия 
за убежището и бежанците: план за лобиране и лобистка структура на ХСБ; б) лобиране в ЕС, 
съвместни решения, работа в европейска мрежа; и в) как да разработваме план и стратегия за 
лобиране и застъпничество.

Участниците дадоха положителна оценка на следните елементи на обучението:

 а) Представяне на българската и европейска перспективи по отношение на всички разисквани 
въпроси, включително и: Каква е реалността за България? Какво може да направи България в 
контекста на ЕС? Какъв извод може да се направи от работа в партньорство? 
б) Подходът на участие: Обучителят даде възможност на участниците да анализират и предста-
вят конкретни резултати за разработване на обща стратегия за лобиране и застъпничество за 
бежанците и убежището в България; 
в) Изготвяне на информационни материали от БСБМ за по-нататъшно ползване.  

Информацията, получена по време на обучението беше приета и приложена на Кръгла маса по 
изпълнение на Националната програма за интеграция на бежанците, финансирана от ВКБООН 
и организирана от БСБМ в партньорство с ДАБ и ВКБООН. На кръглата маса присъстваха 
представители на министерства и други държавни институции, включително Министерство на 
труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на 
здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен 
институт. Местните власти бяха представени от Софийска община. Участие в Кръглата маса 
взеха и организациите членове на БСБМ и други неправителствени организации - Център  Надя, 
АСЕТ, Съвета на жените бежанки. Кръглата маса се проведе на 24-25 ноември 2008 г. в София.

3.3 Работни срещи по застъпничество (2)

Първата от двете работни срещи „Застъпничество и лобиране за достъп до територия и 
процедура за предоставяне на бежански статут” се проведе на 26-27 февруари 2009 г. с лектор 
Треез Уийн, ръководител на департамент  по убежището в ХСБ.

Срещата се проведе в Свиленград в близост до българо-турската граница. На срещата бяха 
обсъдени пречките за достъп до процедура и даде възможност на неправителствените 
организации за застъпничество и лобиране за намиране на решения и вземане на мерки за 
подобряване достъпа до територия и закрила.

Присъстваха 24 служители на БСБМ, организациите членове (БЧК, БХК, Каритас, АИБМ), 
Държавната агенция за бежанците, директорът и служители на граничния транзитен център на 
ДАБ в Пъстрогор /на българо-турската граница/, Главна дирекция „Гранична полиция” и 
дирекция „Миграция” на МВР,  РПУ Свиленград и Регионален административен съд Хасково. 
Броят на участниците надвиши предвидения брой /16/ поради проявен голям интерес.

Представители на всички партньори изразиха мнение за осигуряване на безпрепятствен достъп 
на лица в нужда до международна закрила. На срещата беше проведен открит и критичен диалог 
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между основните институции и организации. Участниците подчертаха важността от 
сътрудничество между неправителствените организации и съответните държавни институции 
за намиране на общ подход за осигуряване на търсещите закрила достъп до територия.

Работната среща беше успешна, тъй като придобитите знания по време на обучението по 
застъпничество и лобиране (3.2) можаха да се приложат на практика. Срещите предизвикаха 
дискусии между отделните дирекции на Министерството на вътрешните работи (Миграция и 
Гранична полиция) и Държавната агенция за бежанците за това, кой е отговорен за 
съществуващите трудности за достъп до процедура, кой трябва да промени настоящата 
практика и какви промени трябва да бъдат направени. В допълнение, беше постигната 
договореност за разрешаване на една важна пречка: съдията от Върховния административен съд 
(ВАС) изрази съгласие, че ВАС трябва и ще инициира промени в законодателството и заяви 
подкрепата на ВАС. 

За успеха на срещата допринесе лектора – г-жа Треез Уийн. Като ръководител на департамента 
по убежище на ХСБ тя показа изключителни познания на теория и на практика и сподели не само 
опита на ХСБ, но и направи сравнение между Холандия и България относно проблематичните 
въпроси, което предизвика открити, критични и конструктивни дискусии. Участниците от 
неправителствените организации изразиха възхищение, а от държавните институции оцениха 
нейното отношение, с което беше избегната атмосферата от началната конференция /дейност 
3.1/, където се говореше главно за „успехите” и се избягваха недостатъците.   

Втората работна среща „Застъпничество и лобиране за интеграция на бежанците” се проведе на 
10-11 март 2010 в София. Срещата се ръководеше от Елз Бакс, ръководител на департамента по 
интеграция при ХСБ.

Основна тема на срещата бяха пречките за успешна интеграция на бежанците. Тя даде 
възможност на неправителствените организации да се запознаят с практическия опит на ХСБ в 
областта на интеграцията на бежанците, лобирането и застъпничеството. Работната среща 
подобри уменията за лобиране и застъпничество на БСБМ и неговите членове. Присъствието на 
служители на ДАБ даде възможност на БСБМ и членовете да лобират за разрешаване на 
проблеми, свързани с интеграцията на бежанците и да предложат съвместни действия за 
подпомагане интеграцията на бежанците в българското общество. 

На срещата участваха 26 служители от БСБМ и организациите членове (БЧК, БХК, Каритас и 
АИБМ),  организации на бежанските общности (СЖБ и Асоциация на етиопците в България), 
ДАБ и ВКБООН. Поради проявения интерес броят на присъстващите беше по-голям от 
планираните 16.

Представители на всички партньори споделиха предизвикателства за успешна интеграция на 
бежанците. На срещата беше проведен открит и критичен диалог между основните институции 
и неправителствени организации, отговарящи за интеграцията на бежанците. Участниците 
подчертаха важността от сътрудничество между неправителствените организации и съответни-
те държавни институции за намиране на общ подход за осигуряване на успешна интеграция на 
бежанците.

Срещата беше добре планирана и ръководена от Елз Бакс. Тя запозна участниците с процеса на 
интеграция на бежанците в Холандия , дейностите по лобиране за интеграцията на национално 
и местно ниво. Кина Събева представи интеграцията на бежанците в България с фокус върху 
заключенията и препоръките на мониторинговото проучване на изпълнението на Националната 
програма за интеграция на бежанците /НПИБ/, извършено от БСБМ. Различни аспекти на 
интеграцията на бежанците в България бяха представени и от Маринела Радева, АИБМ; 
Мариана Стоянова, Алекс Онгиро и Мая Топалова, БЧК; Светлана Гьорева, Каритас България; 
Анна Андреева, ДАБ. Изказаха се също и Линда Ауанис, СЖБ и Сайфе Арагайе, Етиопска 
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асоциация.

Срещите провокираха дискусии между ДАБ и неправителствените организации относно 
приложението на НПИБ в България и разработването на Национална стратегия за интеграция на 
бежанците за периода 2011-2013 за приемане от Министерски съвет през есента на 2010. 
Срещата предостави форум на БСБМ и организациите членове да изразят ограничителния 
характер на направените промени във вътрешните разпоредби за изпълнение на програмата и да 
се застъпят за по-лесен достъп до НПИБ и да се предотврати отпадането на големия брой лица.

За успеха на срещата допринесе лектора - г-жа Елз Бакс. Като ръководител на департамента по 
интеграция на ХСБ тя показа изключителни познания на теория и на практика и сподели не само 
опита на ХСБ, но и направи сравнение между Холандия и България относно проблематичните 
въпроси, което предизвика открити, критични и конструктивни дискусии между експертите от 
ДАБ и неправителствените организации в контекста на опита и практиката в България и 
Холандия. Участниците високо оцениха нейния опит и откритост. От 166 отговора на въпросите 
за оценка, 142 бяха с отличен отговор. 

Срещата беше успешна и с практическа насоченост. Участниците се упражняваха в работни 
групи за разработване на планове за лобиране. Практическият елемент на участие беше оценен 
като особено полезен за бъдещата работа в областта на интеграцията. Още веднъж придобитите 
знания по време на обучението по застъпничество и лобиране /3.2/ се приложиха  на 
практическо ниво и допринесе за успеха на работната среща за постигане на проектните 
резултати.

3.4 Участие в национални и международни конференции и срещи по застъпничество

В съответствие с дейност 3.4 председателят на БСБМ/координатор на проекта участва в следни-
те международни конференции:

1) Годишно събрание на ECRE 2009 на 14-16 октомври 2009 в Мадрид, Испания. Целта на 
участието беше създаване на добро сътрудничество с международните организации като цяло, и 
по-специално с Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE) като важна част от процеса 
за подобряване уменията на БСБМ по застъпничество. ECRE е паневропейска организация на 
неправителствени организации, подпомагащи бежанците и е отличен източник за обмяна на 
добри практики и застъпничество. Участието в дейностите на ECRE и присъствието на 
годишното събрание бяха от изключителна полза за БСБМ. По време на срещата БСБМ устано-
ви контакт с неправителствени организации от други европейски страни, в резултат на което 
беше изработването на  съвместен проект /с гръцкия Съвет за бежанците като водеща агенция/  
относно прилагането на Директивата на ЕС по приемане за закрила на уязвими лица, търсещи 
закрила.

2) Консултации:  ВКБООН- НПО 2009 и 2010 

БСБМ беше поканен да участва в консултациите като оперативен партньор на ВКБООН и 
съгласно проекта участие взе председателя/координатора на проекта. Годишните консултации 
предоставят вътрешна информация за приоритетите на ВКБООН в областта на закрилата и за 
партньорството между неправителствените организации. БСБМ има възможност да се срещне с 
НПО от Европа и други региони, работещи в тази област Председателят на БСБМ положи 
специални усилия да се срещне и разговаря с участници от Турция, Гърция, Сърбия и Румъния. 
Целта беше да се обмени опита (особено с Турция и Сърбия) на БСБМ като обединяваща 
асоциация на организациите, подпомагащи бежанците. Добрият пример на този проект може да 
послужи като формула в съседните страни, тъй като в никоя от тези страни не е  установено 
подобно сътрудничество и партньорство, както в България. По време на срещите БСБМ сподели 
опита си с ХСБ по проекта на МАТРА, неговите цели и резултати. С участието си БСБМ   
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предостави информация за организацията в международен план.

Съгласно дейност 3.4, председателят на БСБМ/координатор на проекта участва в национални 
конференции в областта на закрилата и бежанците, на които представи организацията и проекта 
МАТРА и допринесе за издигане авторитета на организацията.

Пример за авторитета на БСБМ в сферата на интеграцията  е определянето на БСБМ от 
Министерството на труда и социалната политика да представлява българското гражданско 
общество на Европейския интеграционен форум /ЕИФ/ - платформа на националните 
консултативни органи. По покана на Европейския икономически и социален комитет (EESC) 
председателят на БСБМ участва в срещите на ЕИФ в Брюксел. Срещите се организираха и 
финансираха от Европейската комисия. На срещите присъстваха европейски и национални 
организации на гражданското общество, представители на институции на ЕС и членове на  
националната контактна мрежа по интеграция /държавни органи/. На срещите се обсъждаха 
приоритети за общи действия на ЕС за подпомагане интеграцията на граждани на трети страни 
през следващите пет години.

3.5 Разработване на стратегия по застъпничество

В процеса на разработване на стратегията по застъпничество БСБМ и организациите членове 
взеха решение да изготвят три отделни документи по застъпничество: а) Достъп до 
международна закрила на лица, търсещи убежище; б) Приемане на търсещите закрила; в) 
Интеграция на бежанците. БСБМ и неговите членове разработиха насоките за застъпничество 
като публични документи, и като инструменти за лобиране. 

Документите за застъпничество бяха изготвени на основата на:
- идеите и принципите, залегнали в Общата визия за закрила, приемане  и интеграция на 

бежанците в България;
- ценната експертиза и подкрепа на Холандския съвет за бежанците;
- знанията и уменията, придобити от БСБМ и експерти от членовете организации по 

време на обученията и работните срещи по застъпничество и лобиране съгласно проекта 
(Обучение по застъпничество и лобиране, 13-14 ноември 2008 г., София; Работна среща по 
застъпничество и лобиране за достъп до територия и процедура, 26-27 февруари 2009 г., 
Свиленград; Работна среща по застъпничество за интеграция на бежанците в България, 10-11 
март 2010 г. София)

Документите по застъпничество обхващат три области: 1. застъпничество за достъп до между-
народна закрила за търсещи убежище; 2. застъпничество за приемане на търсещи закрила, и 3. 
Застъпничество за интеграция на бежанците.

Документите обхващат три пресечни области на застъпничество: 1. Антидискриминация; 2. 
Търсещи убежище и бежанци със специални нужди, и 3. Участие на бежанците във формули-
рането и прилагането на мерки, свързани с приемането и интеграцията.

Въпросите по защита от дискриминация, бежанци и търсещи закрила със специални нужди, 
участие на бежанците в процеса на формулиране и прилагане на мерките по приемане и 
интеграция са особено важни за трите основни сфери и следователно се посочват като три 
отделни пресечни области.

Насоките за застъпничество са публикувани и ще бъдат раздадени на съответните отговорни 
органи, партньори и участниците в Заключителната конференция.
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3.6 Дейности за включване в дневния ред на правителството

По време на изпълнение на проекта БСБМ поставяше въпроси за включване в дневния ред на 
държавните институции, като например проблеми, свързани с подкрепата на бежанците , 
включване в конструктивен диалог с правителствените агенции, лобиране и застъпничество за 
подобряване оказваната помощ на бежанците в България.

БСБМ си сътрудничеше с организациите членове и бежанските организации (Съвета на жените-
бежанки и Асоциацията на етиопците в България) за идентифициране на пречките и 
недостатъците в законодателството, свързани със закрилата, приемането и интеграцията.

БСБМ участва редовно в заседанията на Интеграционната комисия на ДАБ в защита на активно-
то включване на бежанците в НПИБ. БСБМ и членовете се застъпиха пред ДАБ за включване на 
Съвета на жените-бежанки в Интеграционната комисия.

БСБМ и членовете изразиха загриженост пред ДАБ по отношение на интеграцията на 
бежанците относно: достъпа до НПИБ и невъзможност за ползване на права, лишаване от 
помощи и мотивация за установяване в България; отпадане от НПИБ; липса на специални 
услуги от държавата за уязвимите бежанци /възрастни, хронично болни, семейства с един 
родител/. 

БСБМ и членовете лобираха пред Държаната агенция за бежанците за разширяване географския 
обхват на дейност на Националната програма за интеграция на бежанците. 

БСБМ и неговите членове инициираха представянето на препоръки за подобряване на 
вътрешните разпоредби на ДАБ за изпълнение на Националната програма за интеграция на 
бежанците и срещу рестриктивните изисквания за включване в програмата.

БСБМ участва в Междуведомствената работна група за разработване на НПИБ за периода 2011-
1013 със свои анализи и препоръки.

През отчетния период БСБМ и неговите членове бяха направени и осъществени и други 
предложения за включване в дневния ред:

- Препоръки пред ДАБ за включване на дейности/услуги в програмата на ЕБФ 2010
- БСБМ и членовете инициираха анализ от страна на НПО/Правителство на разпоредбите и 
практиките, свързани със социалното подпомагане, настаняването, образованието и здраве-
опазването, предоставяни на бежанците и лицата с хуманитарен статут 
- БСБМ и неговите членове инициираха изготвянето на проектопредложения за изменение и 
подобряване на законодателството с участието на неправителствени организации и в консулта-
ции с правителствени партньори
- БСБМ и членовете представиха предложения и препоръки за подобряване на нормативната 
уредба свързана с правата и задълженията на бежанците в България пред съответните органи
- Положителен резултат беше постигнат след контакти с Министерството на труда и социалната 
политика: бяха приети промени в Правилника за приложение на Закона за социално подпомага-
не, свързани с правата на бежанците
- Като положителен резултат може да се отчете признанието на Министерството на образование-
то на проблемите, свързани със записванията в училище на деца търсещи закрила и деца 
бежанци. Те се съгласиха, че трябва да бъдат направени промени в законодателството и 
спомогнаха за намиране на временно решение за записването на тези деца в българските 
държавни и общински училища без заплащане на такси. Очаква се тези промени да бъдат 
направени.

БСБМ се обърна към Комисията за защита от дискриминация с предложение за сътрудничество 
в защита от дискриминация на бежанците и мигрантите и за застъпничество за равнопоста-
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веност на бежанците. Бяха проведени някои съвместни дейности, като кръгла маса на тема 
„Предизвикателствата пред новите явления в българското общество - бежанци и мигранти”. 
Координаторът на проекта от БСБМ изнесе лекция: „Заздравяване на партньорството между 
неправителствените организации и държавата по въпросите на бежанците и мигрантите”. 
БСБМ и членовете подкрепят извършвания мониторингов преглед, свързан с граждани на трети 
страни и техния опит в България.

3.7 Заключителна конференция

Еднодневната заключителна конференция e последната проектна дейност. Тя се провежда в 
последния месец на проекта, с което се отбелязва и неговото приключване. На конференцията 
ще присъстват представители на БСБМ, неговите членове, други неправителствени организа-
ции, подпомагащи бежанците, правителствени агенции, международни организации. На 
конференцията БСБМ ще докладва за постиженията на проекта и последващите дейности. На 
участниците ще бъде представена стратегията за застъпничество, разработена по време на 
проекта в три отделни документи, които са публикувани на български и английски език. БСБМ и 
организациите членове също ще споделят добри практики относно ролята на българското 
гражданско общество в закрилата на бежанците.

3.8 Създаване на уеб страница

БСБМ създаде двуезична уеб страница на български/английски за визията, мисията, принципи-
те, структурата и стратегическите документи на БСБМ, работата на БСБМ и дейностите по 
проекта, финансиран от Матра. Уеб страницата съдържа информация относно проектните 
дейности и връзки(линкове) с организациите членове, основните партньори и Матра, библиоте-
ка с национални и международни законодателни и други документи, свързани със закрилата и 
миграцията. На уеб страницата се публикуват новини по предстоящи събития и информация за 
извършените дейности. Тя беше актуализирана по време на целия проект. Адресът е: 
http://www.bcrm-bg.org/

4. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

4.1 Постигане на общата цел на проекта

Обща цел на проекта: Да спомогне за развитието на организационния и институционален 
капацитет на Българския съвет за бежанци и мигранти като платформа на неправителствените 
организации, подпомагащи бежанците и да представлява интересите на бежанците и организа-
циите членове пред други организации на гражданското общество, българските власти и 
международните партньори. 

Извършените дейности по проекта допринесоха за постигане на целта на проекта. БСБМ и 
неговите членове създадоха по-здрави взаимоотношения и партньорство. Те се договориха за 
разпределение на задачите и общата визия относно закрилата, приемането и интеграцията на 
бежанците в България. Установеното партньорство допринесе за по-ефективно използване на 
ресурсите за подпомагане на бежанците. Членовете на БСБМ вече работят като равностойни, 
взаимно допълващи се партньори, а не конкуренти за ограничените финансови източници.

БСБМ и организациите членове работят много активно по отношение закрилата, приемането и 
интеграцията на бежанците в България и получават признанието на държавните институции, 
гражданското общество и международните партньори като платформа на гражданското 
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общество в сферата на бежанците и като ключов партньор в закрилата, приемането и  интегра-
цията на бежанците в България.

БСБМ инициира дейности за включване в дневния ред на правителство по важни въпроси, 
касаещи закрилата, приемането и интеграцията на бежанците в България.

Резултат 1: Подобрено партньорство между БСБМ и неговите членове в разпределението на 
задачите и изготвянето на обща визия относно закрилата, приемането и интеграцията на 
бежанците в България.

Проектът допринесе за подобряване на партньорството между БСБМ и организациите членове. 
Дейностите по проекта осигуриха форум за разговори и вземане на решения по общите 
приоритети, съвместни действия и взаимно допълващи се роли и отговорности в закрилата, 
приемането и интеграцията на бежанците.

БСБМ и организациите членове заздравиха своето партньорство при съвместеното 
разработване и приемане на документ за обща визия  и стратегия за закрила и интеграция на 
бежанците, което доведе до подписването на Меморандум за сътрудничество.  БСБМ и неговите 
членове се споразумяха да привличат и други неправителствени организации в областта на 
търсещите закрила и бежанците в една обща платформа за застъпничество и лобиране.

БСБМ и организациите членове подобриха своето партньорство за предоставяне закрила на 
бежанците и се споразумяха заедно да отстояват основните права и свободи на търсещите 
закрила и лицата, получили закрила в България. 

Тяхното партньорство беше закрепено и от съвместно разработената и приета Обща визия за 
закрила на бежанците в България (приета през първата година). Общата визия на БСБМ и 
организациите членове спомогна за по-нататъшно доразвиване на основните и специфични 
цели на БСБМ от гледна точка на членовете, основатели на Съвета и залегнали в устава.

Партньорството в рамките на БСБМ се утвърждаваше в процеса на изпълнение на дейностите 
по проекта, формулирането на общи позиции по различни аспекти на достъпа до международна 
закрила и приемане на търсещите закрила и интеграция на бежанците.

БСБМ и организациите членове провеждат редовни срещи за обмяна на информация и 
разработване на общи идеи, позиции и политики. В допълнение те организират и „ад хок” срещи 
за консултация по специфични въпроси свързани със закрилата, приемането и интеграцията на 
бежанците. Значително беше подобрено и сътрудничеството с други неправителствени 
организации и организации на бежански общности. 

Дейността на БСБМ и неговите членове се разрасна с включването на мигранти като целева 
група на техните дейности. БСБМ и организациите членове инициираха и изиграха главна роля  
в създаването на Неформална национална мрежа за стратегическо партньорство за интеграция 
на граждани на трети страни в България, която включва държавни институции, неправителстве-
ни организации и местни органи.

Резултат 2: Подобрени умения за разработване на проекти, финансово управление и фондо-
набиране.

БСБМ и организациите членове повишиха своите умения за разработване на проекти и 
финансово управление. Проведените две обучения не само заздравиха капацитета на БСБМ и 
неговите членове за разработване на проекти, но и стимулираха партньорите да подготвят 
повече проекти предложения.

Независимо от разработените и финансирани проекти, понастоящем съществува голям проблем 
относно финансирането на Европейския бежански фонд на ЕС чрез Държавната агенция за 
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бежанците, по който ще работят и неправителствените организации. Все още няма насоки и 
покани за участие за финансиране за 2009, независимо от факта, че беше изготвена 
националната програма. Много приоритетни дейности и необходимости като правна помощ, 
социално подпомагане и социално посредничество, настаняване на уязвими лица, търсещи 
закрила и бежанци бяха недостатъчни и бяха разрешавани от ВКБООН чрез организациите 
членове на БСБМ. 

БСБМ и неговите членове представиха няколко проектни предложения, подкрепени от различ-
ни донори. Като се има предвид предишната зависимост от финансиране от ВКБООН за 
дейности, свързани с бежанците, това може да се отчете като важно постижение. Постепенното 
намаляване на дейността на ВКБООН в България, обаче, и липсата на алтернативни финансови 
източници все още е заплаха за устойчивостта на неправителствените организации, работещи в 
областта на закрилата, приемането и интеграция на бежанците.  

Резултат 3: Подобрени умения за застъпничество чрез иницииране на дейности, които да 
залегнат в дневния ред на правителството във връзка със закрилата, приемането и интеграцията 
на бежанците в България.

Дейностите по проекта повишиха уменията за застъпничество по отношение закрилата, 
приемането и интеграцията на бежанците в България. Обученията и работните срещи по 
застъпничество допринесоха за заздравяване на капацитета на БСБМ и неговите членове 
относно лобирането и застъпническата дейност. Новопридобитите умения бяха приложени на 
практика от БСБМ чрез участие в национални и международни конференция по застъпничест-
во, срещи и иницииране на дейности, които да бъдат включени в дневния ред на правителството. 

В процеса на разработване на стратегията по застъпничество БСБМ и членовете взеха решение 
да разработят три насоки за застъпничество: а) за достъп до международна закрила; б) за 
приемане на търсещите закрила; в) за интеграция на бежанците. Основните насоки за 
застъпничество в трите области ще бъдат публични документи и ще служат за инструменти за 
лобиране. Документите по застъпничество бяха окончателно разработени и публикувани през 
третата година на изпълнение на проекта и ще бъдат предоставени на съответните отговорни 
органи, други партньори и  на участниците в заключителната конференция.          

Разработването на документите по застъпничество ще засилят ролята на БСБМ при 
формулирането и изпълнението на националната политика и практика за достъп до 
международна закрила, приемане и интеграция на бежанците в съответствие с международните 
и европейски правни инструменти и стандарти.

БСБМ инициира няколко дейности за включване в дневния ред на правителството относно 
закрилата, приемането и интеграцията на бежанците в България, част от които бяха посочени 
по-горе.

Организация и структура на проекта

Изпълнението на проекта и постигнатите резултати показаха, че структурата и организацията на 
проекта са изготвени съгласно ситуацията в България, капацитета и ресурсите на БСБМ и 
неговите членове.

Сътрудничество между партньорските организации за изпълнение на проекта

В периода на изпълнение на проекта и в резултат на проектните  дейности  сътрудничеството 
между партньорските организации достигна по-високо ниво. Холандският съвет за бежанците и  
Българският съвет за бежанци и мигранти поддържаха редовни контакти за координиране 
изпълнението на проекта, а така също и по други въпроси, отнасящи се до организациите, 
подпомагащи бежанци в ЕС. 
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БСБМ и организациите членове заздравиха своето партньорство, като   разработиха обща визия 
за отстояване на основните права и свободи на търсещите закрила и лицата, получили закрила в 
България. В сравнение с първата година на проекта БСБМ и неговите членове поддържат по-
тесни партньорски отношения и използват по-ефективно ресурсите за подпомагане на 
бежанците.

Сътрудничество с целевата група и държавните институции

През отчетния период, в резултат на изпълнението на отделните дейности по проекта беше 
заздравено сътрудничеството и партньорството с държавните институции. 

Държавната агенция за бежанците беше запозната с целите на проекта, като от своя страна тя 
изрази подкрепа и удовлетворение от възможността за обмяна на опит между европейските 
партньори. Представители на ДАБ участваха в обученията и работните срещи по фондонабира-
не и застъпничество.

Проектът се изпълняваше в тясно сътрудничество с ВКБООН. Всички организации членове на 
БСБМ са оперативни партньори на ВКБООН. Дейностите по проекта бяха организирани в 
консултация с ВКБООН като допълващи неговата работа. За успеха на проекта допринесе и 
конструктивния диалог на ВКБООН с гражданското общество и оказаната от него подкрепа.

Сътрудничеството със целевата група беше задълбочено чрез участие на бежанските 
организации (Съвет на жените-бежанки и Етиопската асоциация) във всички дейности на БСБМ 
по проекта и извън него и чрез други директни контакти – монтирингово проучване относно 
интеграцията на бежанците и съвместно участие в дейности, свързани със закрилата и 
интеграцията на търсещите закрила и бежанците.

Устойчивост на постигнатите резултати и укрепване на капацитета

Основното внимание на проекта беше насочено към устойчивостта на работата с бежанците в 
България. Целта за постигане на устойчивост бяха планираните дейности, служителите и 
ресурсите. Всички дейности по проекта целяха постигане на необходимата устойчивост и  
укрепване на гражданското общество в сферата на бежанците.

Сътрудничеството между БСБМ, неговите членове и държавни органи не се ограничава до 
проекта, но с неговото изпълнение беше създадена по-здрава основа и за времето след 
приключване на проекта. При изпълнението на целия проект БСБМ продължи да развива своя 
капацитет в областта на лобирането и  да се утвърждава като надежден партньор за работещите в 
сферата на миграцията и закрилата. 

Подобряването на уменията за фондонабиране и застъпничество на БСБМ и неговите членове 
спомогна за разработването на предложения за финансиране и изготвяне на стратегия по 
застъпничество с оглед подобряване уменията и на бенефициентите за фондонабиране и 
застъпничество, което доведе до подобряване на техния капацитет и устойчивост във всяко едно 
отношение. Силни, независими и устойчиви неправителствени организации, подпомагащи 
бежанците със жизнеспособни стратегии за фондонабиране водят до подобрени и устойчиви 
условия за приемане и закрила на бежанците и мигрантите в България. 
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5. АНЕКС 1 - ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Резултати Измерими индикатори
на постигнатото 

Реални постижения 

1. Засилени парт-
ньорства между 
БСБМ и органи-
зациите членове 
за разпределение 
на задачите и 
изработването на 
обща визия 
относно закрила-
та, приемането и 
интеграцията на 
бежанците в 
България.

1: БСБМ и неговите 
членове се споразумяха 
относно практическото 
разпределение на 
задачите в сферата на 
закрилата, приемането 
и интеграцията на 
бежанците и лицата, 
търсещи закрила в 
България.

2: БСБМ и неговите 
членове изработиха 
обща визия относно 
закрилата, приемането 
и интеграцията на 
бежанците и лицата, 
търсещи закрила в 
България.

БСБМ и  организациите членове заздра-
виха своето партньорство и разработиха 
обща визия за отстояване на основните 
права и свободи на търсещите закрила и 
лицата, получили закрила в България. В 
сравнение с първата година от изпълне-
нието на проекта, БСБМ и организации-
те членове установиха по-здрави връзки 
и партньорство помежду си и по-
ефективно използване на ресурсите в 
подкрепа на бежанците. 

БСБМ и организациите членове подписа-
ха Меморандум за сътрудничество като 
израз на тяхната обща визия и стратегия 
относно закрилата, приемането и инте-
грацията на бежанците. Меморандумът 
се изпълнява на основата на установе-
ните взаимно допълващи се дейности и 
договореното разпределение на задачите. 

2. Подобрени 
умения за 
разработване на 
проекти, финан-
сово управление 
и фондонабиране.

1: БСБМ и неговите 
членове придобиха по-
добри умения за раз-
работване на проекти и 
финансово управление

БСБМ и неговите 
членове приложиха на 
практика придобитите 
умения за изготвяне на 
проекти и спечелиха 
други източници на 
финансиране извън 
ВКБООН.  

БСБМ и неговите членове подготвиха 
нови проектни предложения и успяха да 
осигурят финансиране от:

- ВКБООН за мониторингово проучване 
и мониторингови доклади за 2009 и 2010 
за изпълнение на НПИБ на ДАБ; за 
организиране на годишни кръгли маси 
относно изпълнението на НПИБ; за 
приемане и интеграция на уязвими лица, 
търсещи закрила и бежанци;

- Министерство на труда и социалната 
политика за укрепване сътрудничеството 
и партньорството между държавните 
институции, местните власти, 
имигрантски организации и НПО за 
интеграция на граждани на трети страни 
по националната програма на ЕИФ 2008 

- съгласно НПИБ за интеграция на 
бежанците

- съгласно Националната програма на 
ЕИФ 2008 за правни услуги
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Резултати Измерими индикатори
на постигнатото 

Реални постижения 

3. Подобрени 
умения за застъп-
ничество за ини-
цииране включва-
нето на дейности 
в дневния ред на 
правителството, 
насочени към 
закрилата, 
приемането и 
интеграция на 
бежанците в 
България.

1: БСБМ разработва 
стратегия за 
застъпничество 

2: БСБМ инициира 
включването на дей-
ности в дневния ред на 
правителството 
относно закрилата, 
приемането и интегра-
цията на бежанците в 
България. 

БСБМ и неговите членове подобриха 
уменията си за застъпничество и прило-
жиха тези умения на работните срещи по 
застъпничество и лобиране за достъп до 
територия и закрила на търсещите 
убежище и за интеграция на бежанците.

БСБМ проведе няколко срещи с 
държавните органи/министерства  за   
разглеждане на важни аспекти на 
закрилата и интеграцията на бежанците. 

БСБМ разработи стратегия за 
застъпничество в три документа относно 
застъпничество за достъп до между-
народна закрила, приемане на търсещи 
закрила и интеграция на бежанците. 
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Чуждестранни органи, представителства и организации

Държавни органи и институции

Посолство на Нидерландия в България

Посолство на Нидерландия в България

Посолство на Нидерландия в България

Посолство на Нидерландия в България

Холандски съвет за бежанците

Холандски бежански съвет

Хърватски правен център

ВКБООН в България

ВКБООН в България

ВКБООН в България

ВКБООН в България

Н.Пр. г-н Карел ван Кестерен, Посланик

Мартин Елгерсма, Съветник

Андри ван Менс, Втори секретар Правосъдие 
и вътрешни работи

Живка Георгиева, МАТРА, Правосъдие и 
вътрешни работи, образование

Треез Вийн-Маатман, Директор направление 
по убежище

Елз Бакс, Директор направление по интеграция

Ивана Полунич, координатор МАТРА

Милагрос Лейнес, Представител на ВКБООН 

Татяна Вълчанова, координатор програми и 
администрация

Вера Рангелова, Консултант по интеграция на 
бежанците

Борис Чеширков, Връзки с обществеността

Институция Име и длъжност КонтактNo.

sof@minbuza.nl

sof@minbuza.nl

sof@minbuza.nl

sof@minbuza.nl

TWijn-Maatman@ 
vluchtelingenwerk.nl

Ebackx@vluchtelingenwe
rk.nl

hpc@hpc.hr

Leynes@unhcr.org    
+(359 2) 980 2453 

valchan@unhcr.org      
+(359 2) 989 20 26

rangel@unhcr.org

cheshirk@unhcr.org

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Министерство на външните работи

Министерство на външните работи

Секретариат на Националния съвет за 
сътрудничество по етнически и 
демографски въпроси

Секретариат на Националния съвет за 
сътрудничество по етнически и 
демографски въпроси

Комисия за защита от дискриминация

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Злати Кацарски, Началник „Международни 
хуманитарни организации”

Камен Куцаров, Дирекция „Права на човека”

Георги Кръстев, Заместник председател

Georgi Krystev, Deputy Chairman

Дойчин Дойчeв, Главен секретар

Никола Казаков, Председател

Александър Димитров, Заместник председател

Стоян Петров, Заместник председател

Нели Филипова, Интеграционен център

Вера Захариева, Директор  ЕВМДЕБФ

Ирина Желязкова, ЕВМДЕБФ

Институция Име и длъжност КонтактNo.

+(359 2) 948 29 99

 
                      

+(359 2) 248 29 99

+(359 2) 807 30 28

           
+(359 2) 955 99 05

 
+(3592) 81 81 202

 

+( 359 2)81 81 112

                           
+(359 2) 8181 282

 

kkoutsarov@mfa.govern
ment.bg

nccedi@government.bg

nccedi@government.bg

d.doichev@kzd.bg    

aref@spnet.net

aref@spnet.net           

aref@spnet.net

 aref@spnet.net               

vzaharieva@saref.e-
gov.bg

aref@spnet.net
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Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Държавна агенция за бежанци при 
Министерски съвет

Национална агенция за професионално 
обучение и образование

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на финансите

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на правосъдието

Министерство на правосъдието

Министерство на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

Министерство на труда и социалната 
политика

Министерство на труда и социалната 
политика

Министерство на труда и социалната 
политика

Министерство на труда и социалната 

Румен Сяров, Директор МППП

Румен Геловски, Директор РПЦ-София 

Анна Андреева, Международни отношения и 
ЕБФ

Михаил Борбелов, Международни отношения 
и ЕФФ

Петър Неделчев, Международни отношения и 
ЕБФ

Димитър Захариев, Директор, РПЦ - с. Баня

Красимира Христова, Главен експерт в ИЦ

Елена Димитрова, Връзки с обществеността

Стефан Петров, младши експерт в ИЦ

Красимир Владимиров, Главен юрисконсулт, 
Дирекция АПИОФСД

Гергана Младенова, Главен специалист, 
Дирекция АПИОФСД

Николай Николов, Главен експерт

Захарин Пенов, Директор, ГД “Гранична 
полиция”

Мая Колева, Сектор „Реадмисия” ГДГП

Светлана Тропчева

Иван Шаренков, Началник отдел, 
„Международни програми и проекти”

В. Димитрова, Международни програми и 
проекти

Йотко Андреев, Началник СДВНЧ, Дирекция  
„Миграция”

Драгомир Петров, Директор, Дирекция 
”Миграция”

Ориета Тумангелова, Главен инспектор, 
Дирекция Миграция

Александър Петров

Дирекция „Българско гражданство”

Илияна Александрова, Главен експерт

Бахтиар Караахмед

Мария Томова, Директор, Дирекция „Социална 
закрила и социално включване”

Виргиния Несторова, Началник Международен 
отдел

Боряна Ферманджиева

Христо Симеонов, Главен експерт

Институция Име и длъжност КонтактNo.

aref@spnet.net         

rgelovski@saref.e-gov.
bg

aref@spnet.net

aref@spnet.net

aref@spnet.net

aref@spnet.net

aref@spnet.net

aref@spnet.net

aref@spnet.net

aref@spnet.net

aref@spnet.net

napoo@navet.governme
nt.bg

nsgp@mvr.bg

nsgp@mvr.bg

s.tropcheva@minfin@bg

eu@mvr.bg             

Isharenkov.14@mvr.bg

eu@mvr.bg

migration@mvr.bg

migration@mvr.bg

migration@mvr.bg

A_petrov@justice.gover
nment.bg                 

bgcitizen@justice.govern
ment.bg

mh@government.bg

 bkaraahmed@hdp.bg

tomova@mlsp.govern
ment.bg                               

v_nestorova@ncpedu.net

boriana@mlsp.govern
ment.bg

hr_simeonov@mlsp.gov
ernnment.bg

+(359 2)81 81 206

 
                       

+(359 2) 8181 103

 

            
fax: +(359 457) 62 679     
+(359 457) 2 57 15

                                   
          

+(359 2) 81 81 214

 

               
Maria Luiza 46            
+(359 2)23 999

+(359 2) 982 36 14 

 
+(359 2) 982 57 00

 
+(359 2) 982 30 77 

 

+(359 2) 981 91 57

                      
+(359 2) 981 9157

 
+359 885090932

 

+ 359 2 8119 443

+ (359 2) 994 7039  
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Укрепване защитата на бежанците в България, международна конференция. 
 

Проект, финансиран от Министерството на
външните работи на Кралство Нидерландия по програма за социална трансформация (MATРА).

Министерство на образованието, 
младежта и науката

Министерство на образованието, 
младежта и науката

Регионелен инспекторат по 
образованието

Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството

Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството

Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството

Агенция по социално подпомагане

Агенция по социално подпомагане

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция по заетостта

Агенция по заетостта

Агенция по заетостта

Национално сдружение на общините  в 
България

Агенция за хората с увреждания

Икономически и социален съвет, 
Народно събрание

Столична община

Столична община

Български червен кръст

Български червен кръст

Български червен кръст

Български червен кръст

Български червен кръст

Български хелзински комитет

Български хелзински комитет

Български хелзински комитет

Български хелзински комитет

Български хелзински комитет

Лиляна Стефанова, Главен експерт

Фатме Мустафа, Главен експерт

Станислав Георгиев, старши експерт

Илка  Гълъбова

Боряна Танева

Снежана Алексиева

Янита Манолова, Зам.изпълнителен директор

Надка Дойчинова, Главен експерт

Радиона Никова, Началник отдел

Мария Генчева, Държавен експерт

Росица Стилянова, Изпълнителен директор

Кънчо Kантарджийски, Главен експерт

Юлиана Николова, Старши експерт  “EURES и 
международни договори”

Пенка Ралчева,  Експерт

Тодор Гинков, Началник отдел

Лалко Дулевски, Председател

Христо Ангеличин, Заместник кмет

Искра Карамфилова, началник отдел 
„Жилищен фонд”

София Стоименова, Генерален директор

Мариана Стоянова,  Ръководител, Бежанско-
мигрантска служба

Aлекс Онгиро, Социален консултант

Мая Топалова,Социален консултант

Жени Кръстева, Главен специалист

Красимир Кънев, Председател

Илиана Савова, Директор, Правна защита на 
бежанци и мигранти

Мариана Андреева, адвокат

Георги  Тошев, адвокат

Валентина Нилсен, адвокат

Институция Име и длъжност КонтактNo.

l.stefanova@minedu.gove
rnment.bg

s.georgiev@rio-sofia-
grad.bg

mrrb@government.bg

mrrb@government.bg

saleksieva@mrrb.govern
ment.bg

asppr@asp.govern 
ment.bg

asppr@asp.govern 
ment.bg       
n.doychinova@asp.gover
nment.bg

r.nikova@sacp.governme
nt.bg

m.gencheva@sacp.gover
nment.bg

az@az.government.bg   

K.kantardjiski@az.gover
nment.bg

y.nikolova@az.governme
nt.bg

namrb@namrb.org

ahu@mlsp.govren 
ment.bg

h.angelichin@sofia.bg

s.stoimenova@red
cross.bg

m.stoyanova@red
cross.bg

a.ongiro@redcross.bg

m.topalova@redcross.bg

j.kresteva@redcross.bg

krassimir@bghelsinki.org

refunit@bghelsinki.org

refunit@bghelsinki.org

refunit@bghelsinki.org

refunit@bghelsinki.org

                 
+(359 2) 9217 482

+(359 2) 9217 799

 
                            

+ (359 2) 935 6050 

 
+ 359 2 980 87 19

+(3592) 84 01

 
+359 2 93 77 466

+(359 2) 87 7079(-229)

 

 
                         

+359 2 81 64 814

+(359 2) 943 48 76

 
+(3592) 981 3318 

 
+(359 2) 981 33 18

 
+(359) 2 981 33 18

 
+(359) 2 981 33 18
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Укрепване защитата на бежанците в България, международна конференция. 
 

Проект, финансиран от Министерството на
външните работи на Кралство Нидерландия по програма за социална трансформация (MATРА).

Български хелзински комитет

Правна мрежа за бежанци и мигранти

Правна мрежа за бежанци и мигранти

Правна мрежа за бежанци и мигранти

Правна мрежа за бежанци и мигранти

Правна мрежа за бежанци и мигранти

Правна мрежа за бежанци и мигранти

Асоциация за бежанци и мигранти

Каритас България

Каритас България

Каритас България

Асоциация за интеграция на бежанци и 
мигранти

Асоциация за интеграция на бежанци и 
мигранти

Асоциация за интеграция на бежанци и 
мигранти

Център ”Надя”

Център за попомагане на хора 
преживели изтезание 

Съвет на жените-бежанки

Съвет на жените-бежанки

Съвет на жените-бежанки

Съвет на жените-бежанки

Съвет на жените-бежанки

Eтиопска земляческа асоциация

Таис Консултинг

Български съвет за бежанци и 
имигранти

Български съвет за бежанци и 
имигранти

Български  съвет за бежанци и 
имигранти

Десислава Симеонова, програмен директор

Евелина Трифонова,адвокат

Петър Неделчев, адвокат

Борислав Делибашев, адвокат

Мария Въльовска, адвокат

Мартин Петров, адвокат

Пламен Желев, адвокат

Антоанета Дедикова, Председател

Емануил Паташев, Генерален секретар

Светлана Гьорева, директор

Ваня Пандиева

Маринела Радева, Председател

Борис Чеширков, Ръководител „Проекти и 
програми”

Мая Кочаркова, Координатор „Интеграционни 
проекти”

Надя Геракова, Координатор по проектите

Мимоза Димитрова, Директор

Линда Ауанис, Президент

Ехлибейте Мехметай

Захра Абделамир

Хадаф Али

Назмие Буржи

Сайфе Арегайе, Президент

Пенка Василева, Kонсултант по интеграция на 
БСБМ

Райна Кирилова, Координатор проекти

Елица Секулова, Счетоводител

Кина Събева, Председател

Институция Име и длъжност КонтактNo.

desislava@bghelsinki.org

I_trifonova@abv.bg

pnedelchev@gbg.bg

bdelibashev@abv.bg

valyovska@admin-
laywers.com

petrov_hristov@abv.bg

helev_plamen@mail.bg
 

sabeous@gmail.com

Emanouil.patashev@carit
as-bg.org

Svetlana.gyoreva@carita
s-bg.org

Vanya.pandieva@caritas-
bgf.org

airm@airm-bg.org
radeva2004@yahoo.com

cheshirkov@airm-bg.org

airm@airm-bg.org

centrenadja@abv.bg

office@acet-bg.org

l_awanis@yahoo.com

l_awanis@yahoo.com

l_awanis@yahoo.com

l_awanis@yahoo.com

l_awanis@yahoo.com

seifbk@abv.bg

p.vasileva@skk-tais.com

bgrc@bulrefcouncil.org 

k.sabeva@bulrefcouncil.
org                                    

bgrc@bulrefcouncil.org

+(359 2)

z
+(359) 887 85 41 52

 
+(359 2) 980 20 49

                          
+(359 2) 944 18 58

 

+(359) 888 304 180

 
+(359) 887 957 425

+(359 2) 981 97 67

+(359 2) 981 97 67

 
+(359 2) 981 97 67     
+(359) 885 815 527
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БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
София 1000, ул. "Иван Денкоглу" 19

Тел./факс: 02 98 19 767
мобилен: 088 58 15 527

e-mail: office@bcrm-bg.org, bgrc@bulrefcouncil.org
www.bcrm-bg.org
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