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Работа с мигранти и бежанци:  
някои специфики на мигрантските 
общности 

1. Миграция и статут 

България е страна, която е силно засегната от емиграция, като много 
хора напускат страната, за да живеят и работят в чужбина. Нивата 
на имиграцията са много по-малки. Данните показват, че в страната 
влизат много повече мъже, отколкото жени – разбира се, съществуват 
различия между мигрантските общности в зависимост от техния про-
изход. Докато сред руските мигранти има повече жени, но има много по- 
малко жени от арабски държави и почти никакви жени, които идват от  
африканските държави.

Съгласно Закона за убежището и бежанците в Република България са  
предоставени четири вида специална закрила: убежище, статут на  
бежанец, хуманитарен статут и временна закрила.

Убежището е закрилата, предоставена от президента на Република 
България, на чужди граждани, преследвани по повод на техните убежде-
ния или дейност, застъпничество на международно признати права и 
свободи. 

Статутът на бежанец в Република България се предоставя от предсе-
дателя на Държавната агенция за бежанците на чужденец, който има  
основателни опасения от преследване по причини на раса, религия,  
националност, принадлежност към определена социална група или  
политически убеждения и/или убеждение.
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Хуманитарен статут се предоставя от председателя на Държавната 
агенция за бежанците на чужденец, принуден да напусне или да преби-
вава извън страната си на произход или пребиваване поради заплаха за 
живота, сигурността или свободата му в резултат на насилие, произ-
тичащо от ситуации като въоръжени конфликти, или който е изправен 
пред заплаха от изтезания или други форми на нечовешко или унизително  
отношение или наказание.

Временната закрила се предоставя от Министерския съвет за опре-
делен период от време в случай на масов приток на чужденци, които 
са принудени да напуснат страната си на произход или пребиваване в  
резултат на въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, широ-
комащабни нарушения на правата на човека или насилие на територия-
та на съответната страна или в определена област от нея, и които са 
поради тези причини не може да се върне там. 

Молбите за убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут се  
предоставят въз основа на индивидуалната преценка.

Признат бежанец придобива правата и задълженията на български граж-
данин с изключение на: правото на участие в общи и общински избори, 
в национални и регионални референдуми, както и на участие в създава-
нето на политически партии и като член на такива партии; да заема  
позиции, за които българско гражданство се изисква по закон; да бъде 
член на въоръжените сили и други ограничения, изрично предвидени от 
закона.
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2. Предизвикателства 

Общи
 
• Езикова бариера: има възможности за участие в курсове по български 

език, макар че не винаги е лесно да се организират и често има вре-
меви интервали между различните модули на курсовете, по време на 
които хората забравят какво са научили. 

• Нисък профил на уменията на повечето граждани на трети държави – 
липса на специализирана образователна или професионална подго-
товка.

• Високообразованите лица трудно доказват нивото си на образова-
ние/умения – процесът на легализация на документи в България е дъ-
лъг и скъп. Често те не разполагат с оригиналните документи и не мо-
гат да изискват от страната на произход или посолството поради 
опасения за безопасността. 

• Висока мобилност на граждани на трети страни, тъй като България 
не е държава на дестинация за тях, обикновено само транзит и във 
всеки един момент те могат да продължат пътуването си до друга 
европейска държава. Несигурността за работодателите не е стимул 
за тях да наемат такива работници.

• Правото на труд не е незабавно - три месеца след подаване на молба 
за закрила. Те получават временна лична карта („зелена карта“), която 
е валидна само за три месеца, и след това тя трябва да бъде поднове-
на. Работодателите не са склонни да предложат договор по-дълъг от 
валидността на документите за самоличност, поради което тези 
договори трябва да се подновяват на всеки три месеца. Това създава 
административни затруднения и представлява сериозна пречка.

• Трудности при откриването на банкова сметка – отново поради до-
кументацията. Банките не желаят да откриват сметка на базата 
на временен документ за самоличност и също така изискват всички 
взаимодействия да се извършват на български език като официален 
език. От друга страна, работодателите са длъжни да плащат чрез 
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банков превод, а не в брой, а плащанията в брой са предимно част от 
„сивия пазар“ — трудовите договорености, които не следват зако-
новите изисквания и поставят работника на риск от експлоатация.

• Отговорността за интеграцията на мигрантите се прехвърля към 
местните общини – те трябва да сключат споразумение за интегра-
ция с бежанците в съответствие с Наредбата за условията и реда 
за установяване, осъществяване и прекратяване на договори за ин-
теграция на чужденци, които са получили убежище или международна 
закрила. В по-голямата част от случаите общините не искат да по-
емат тази отговорност, дори и да се предлага финансова помощ от 
държавата поради негативните нагласи към чужденците, особено 
тези от арабските и африканските страни1.

• Липса на места за живеене. 

• Липса на кампании за повишаване на осведомеността и преодоляване 
на негативните нагласи сред местното население. 

Културни предизвикателства, полови роли

Нашите изследвания и интервюта показаха, че много от пречките в 
процеса на интеграция на пазара на труда произтичат от културните 
различия и различните очаквания по отношение на половите роли. На-
пример много от интервюираните експерти посочиха, че много хора от 
Близкия изток имат много различен опит в работата, свързан с очаква-
нията на работодателите и условията на работа. Те описват случаи, в 
които работникът не отива на работа поради здравословни или семей-
ни проблеми, без да се обади или предостави документ за отсъствието 
си и мисли, че това е нормално. Това обаче не е прието в България, където 
е необходимо да има документ за отсъствието (обикновено медицин-
ски документ) и предупреждение/обаждане до работодателя. Ако това 
не се направи, съществува рискът от санкциониране или уволнение.  

1 The Bulgarian migration paradox – research report by prof. Anna Krusteva, 
published by Caritas Bulgaria. At: https://caritas.bg/novini/news-caritas/balgarskiat-
migratsionen-paradoks-cb/
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Те изтъкнаха колко важна е медиацията – както в посока на чуждестран-
ното лице, което трябва да се запознае с българското общество и нор-
ми, така и с работодателя. Някои религиозни практики могат да създа-
дат и по-сложни ситуации – като време за молитва, което може да не 
съвпада с официалните работни паузи, периоди на пост и др.

Различия в невербалната комуникация могат да се проявят и ако учас-
тниците в комуникацията  не са наясно с това, то могат да се създа-
дат объркване и бариери – например, представителите на някои култу-
ри могат да мислят, че гледането на другия очите е неуважително, а в 
България да не се установи очен контакт се счита за подозрително и за 
признак на нечестност.

Много жени от арабските страни не търсят работа и работата не 
е част от техните очаквания, свързани с половите роли – в техните  
култури най-вече се очаква мъжът да обезпечава семейството си.  
Интервюираните експерти коментираха разликите, свързани със стра-
ните на произход – докато в България има много мигранти от руски гово-
рещи страни, които са добре интегрирани и работят в различни сфери, 
ситуацията е много различна за жените от Близкия изток. Те споделиха, 
че много жени, на които се предлага помощ за търсене на работа пър-
воначално казват „да“ поради социалната си желателност и желание да 
не обидят другия, но всъщност не възнамеряват да работят и следова-
телно следващите стъпки в процеса се провалят.

Също така, дори и жените да искат да работят, очакванията, свърза-
ни със семейната чест, не им позволяват да работят в много области – 
например, за тях не е приемливо да се работи като сервитьорка. Или в 
бръснарница, където клиентите са мъже – така че въпреки че много мъже 
от арабски произход просперират в бръснарници и фризьорски салони в 
България, това не е сфера, където жените могат да търсят реализация. 
Професиите, за които се смята, че са „за мъже“, не са подходящи за жени. 
Подходящи са работните места, свързани с женските полови роли – гри-
жите за децата, готвенето и грижата за красотата.

Други препятствия могат да възникнат, ако жената има деца – ако  
работи, някой трябва да се погрижи за тях, което често е трудно.  
Така че това става бариера за жената или тя може да работи само на 
непълно работно време. 
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Друг проблем, споменат от експертите, е ползването на транспорт и 
ориентацията в столицата – много граждани на трети страни, особено 
жени, намират за трудно да пътуват в града, не са свикнали да ползват 
обществения транспорт и не могат лесно да намерят пътя си. Дори и 
да звучи като нещо тривиално, това се оказва сериозен проблем и може 
да попречи на жената да напусне къщата. Така че подготовката за това 
също е много важна в процеса на изграждане на умения.

3. Негативни нагласи в българското общество

Според експертите основната пречка пред интеграцията остава  
общественото мнение. Негативните нагласи спрямо бежанците и миг-
рантите са преобладаващи в българското общество и въпреки че дейст-
вителният брой на мигрантите като цяло и на нуждаещите се от закри-
ла в страната лица е малък (затова на теория не би трябвало да е проблем 
да интегрираме тези хора, особено след като има работещи структу-
ри и организации), широката общественост счита, че броят им е много 
по-голям. До голяма степен се ширят неверни и манипулирани възгледи за 
миграцията сред българските граждани – те вярват, че има огромен про-
цент от мигранти и бежанци, които застрашават социалната система 
и за тях се изразходват много средства, но реалността е друга. 
 
Основни причини за това:

• Фалшиви новини

• Популизъм в политиката и медиите

• Липса на информираност, липса на контакти с реални хора  
и  директен опит 

• Страх и враждебни нагласи в резултат от политически влияния,  
макар че огромната част от хората нямат негативен (и като цяло 
никакъв директен) опит с бежанци и мигранти и България не е изпра-
вена пред необходимост да приеме и интегрира много хора. 
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Миграцията като заплаха за националната сигурност – това е полити-
ческото послание на много политически партии и популистки лидери 
и това е възприятието и на големи части от българското общество. 
Мигрантите, особено тези от мюсюлманските страни, са представени 
като част от конспирация, насочена към етническо прочистване и по-
степенно заместване на местното население с чуждестранно такова. 
Политическата реторика в тази посока е силна и широко разпростране-
на, а мерките за защита на мигрантите са представени най-вече като 
насилствено наложени на България от ЕС и като насочени срещу мест-
ното население.

Това е много сложна тема, която не може да бъде представена изця-
ло в този документ, но в резултат на това повечето работодатели в  
България не са склонни да наемат граждани на трети страни и реагират 
с враждебност или страх на тази опция. Затова много възможности за 
работа са практически затворени за чужденците и те са ограничени до 
местните бизнеси, управлявани от техните сънародници. По този начин 
те не учат езика, общуват само с хора от сходен произход и всъщност не 
може да се осъществи действителна интеграция.

4. Добри практики, препоръки 

• Културната медиация е изключително важна – както за потенциални-
те работници, така и за работодателите. 

• Професионалистите, работещи с тази група, трябва да бъдат квали-
фицирани в междукултурната комуникация и да осъзнават разликите 
в невербалната комуникация и очакванията.

• Работата с обществените нагласи и срещу предразсъдъците и  
дискриминацията е от решаващо значение. Инициативи, които  
осигуряват реален контакт и обмен между чужденци и българи са  
добра отправна точка.
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• Големите международни дружества и социално ангажираните рабо-
тодатели трябва да бъдат редовно включени в инициативи, кои-
то създават контакти и положителни взаимодействия, така че да  
могат да предложат работни места на граждани на трети държави.

• Интегрираните услуги са важни, особено за жените – места като  
центрове, където те могат да отидат и да получават комплексна 
подкрепа – социална, психологическа, насочване към медицинска по-
мощ, възможности за разговори, участие в курсове по език и умения, 
насочване към работодатели, възможности за грижи за деца. 

• Дългосрочната подкрепа и последващите действия и проследяване 
също са от ключово значение за успешния процес на интеграция.


