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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд е посветен на имиграцията в България с теоретичен фокус 

върху политиките за интеграция на граждани на трети страни в българското общество.  

Днес стремежът към контрол и управление на миграционните потоци се засилва, а 

интегрирането на вече уседналите чужди граждани в приемащите общества се 

превръща в основно предизвикателство пред националните държави и правителства в 

ЕС. Към ден днешен понятията политика и миграция са трайно и неразривно свързани.    

Въпросът за интеграцията на имигранти вече е особено актуален и в България, 

въпреки че те като абсолютен брой и относителен дял от населението∗ са несравнимо 

                                                           
∗
 За 2013 г. имигрантите представляват 0,46% от общото население на страната по данни на Евростат. 

Виж Immigration in The EU. Eurostat, 2014.  p. 4 < http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf> 
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по-малко в сравнение със страните от Западна Европа. На този етап обаче държавата не 

е в състояние да провежда адекватна на динамичните условия миграционна политика, а 

още по-малко – успешна интеграционна политика.  

 

1. Актуалност на проблема и темата 

В последните години се проявява активен интерес и ангажиране с проблематиката 

на миграцията и интеграцията от страна на представители на националните 

правителствата, местните власти, НПО, социалните партньори, медиите и не на 

последно място – академичните среди във всички държави от Европейския съюз.  

За актуалността и значимостта на темата на изследването говорят няколко 

конкретни факта: 

• Интеграцията на имигранти и на национално, и на местно ниво се превръща в 

проблем за българската държава; 

• В изследванията на миграцията и интеграцията в България съществува сериозен 

дефицит и няма достатъчно надеждни информационни източници за тяхното състояние 

и динамика; 

• Редица държавни органи могат да използват резултатите от изследването при 

разработването на своите политики, програми и планове за действие в областта на 

интеграцията на имигранти; 

• Извършването на социална оценка кореспондира с 11-тия ООП, който гласи: 

„ разработване на ясни цели, индикатори и механизми за оценка и коригиране на 

политиките, оценка на напредъка и обмен на информация” 1.  

 

С разгръщането на транснационалната миграция и засиления стремеж на 

държавите за управление на миграционните потоци се появява и нуждата от изучаване 

на тези процеси и извеждането на определени закономерности, които да дадат по-

систематизирана и ясна представа за характера на връзката миграция-политика. 

 

2. Обект и предмет 

Основен обект на настоящето изследване са икономическите имигранти, 

пребиваващи легално на територията на страната. В настоящия труд като допълнителен 

                                                           
1
 Виж Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU. EU Actions to Make Integration 

Work. <http://ec.europa.eu/ewsi/en/EU_actions_integration.cfm> 



5 

 

обект на анализ и интерпретация са включени и лицата, притежаващи бежански и 

хуманитарен статут. 

Изследователският интерес е ограничен до граждани на трети страни (не членки 

на Европейския съюз), които са пристигнали в България след 1999 г.  Времевото 

ограничение се налага поради необходимостта да се отдели „новата имиграция” в 

България от традиционните диаспори на т.нар. „стара имиграция” - руснаци, арменци, 

грузинци, молдовци, украинци, македонци, гърци, виетнамци, кюрди и др. 

От анализа са изключени чуждестранните студенти, сезонните работници, 

нередовните имигранти, лицата, подали молба за закрила и чакащи одобрение (статут), 

и лицата, подлежащи на депортиране.  

Предмет на дисертацията са интеграционните политики, които са в основата на 

социално-икономическата интеграция на икономическите имигранти в българското 

общество – тяхното активно включване на пазара на труда, интегрирането на тях 

самите и на техните деца в образователната система, включването им в системите за 

здравно и пенсионно осигуряване, адаптирането им към административно-

институционалния живот в страната, ангажирането им с обществено-политическа 

дейност, участието им в съвместни културни прояви с българския етнос, участието в 

местното самоуправление. 

 

3. Цел и задачи 

Настоящият дисертационен труд има за основна цел, като се анализират 

миграционната ситуация, състоянието и тенденциите в интеграционните политики за 

имигрантите в България, да извърши социална оценка2 на тези политики и да предложи 

насоки/възможности за тяхното усъвършенстване и устойчиво функциониране. 

Подцели на настоящия труд са:  

1. Да се оцени наличието и степента на развитост на политиките за 

интеграция на имигранти в България; 

2. Да се оцени процеса на интеграция на имигранти в България – как и до 

каква степен се изпълняват на практика публичните политики и дали интеграционните 

програми функционират, както е планирано; 

                                                           
2
 Виж Нончев, Андрей, Мониторинг и оценка на публични политики и програми, Център за изследване на 

демокрацията. София, 2009. стр. 10 
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3. Да се оцени ефективността (степента, в която се постигат целите) на 

политиките за интеграция на имигранти, както и техните социални въздействия и 

устойчивост; 

4. Да се формулират препоръки за подобряване на политиките за интеграция 

на имигрантите в България.  

 

Постигането на целта и подцелите на дисертационния труд се осъществява чрез 

решаването на следните конкретни изследователски задачи: 

1. Да се концептуализират теоретически съвременните миграционни 

процеси, като се разграничат основните категории мигранти и се дефинират ключовите 

понятия, свързани с миграцията;  

2. Да се очертаят основните тенденции и предизвикателствата пред 

имигрантите и приемащите общества; 

3. Да се представи и анализира имиграционната и интеграционната 

политика на ЕС и България – законодателство, стратегии, програми, заложени цели, 

добри практики; 

4. Да се разгледат характеристиките и тенденциите на миграционната 

обстановка в България;  

5. Да се разработи методология и социологически инструментариум за 

осъществяване на социална оценка на политиките за интеграция на имигранти в 

България;  

6. Да се проведе самостоятелно емпирично социологическо изследване, 

което да предостави информация за извършване на социалната оценка; 

7. Да се тестват на терен изследователските хипотези, като се проучат от 

една страна административно-институционалната рамка на интеграционния процес, и 

от друга страна, индивидуалните проекции на нивата на интеграция на имигрантите в 

София; 

8. Да се анализират получените резултати от проведеното емпирично 

социологическо изследване в светлината на поставените цели на дисертационния труд.   

   

4. Основна теза и хипотези 

Основна теза на дисертационния труд: политиките за интеграция на имигранти в 

България не са достатъчно развити и приносът им за ефективната интеграцията на 

гражданите на трети страни в българското общество е ограничен. Те не допринасят 
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съществено за улесненото и пълноценно включване на имигрантите в социално-

икономическия живот в страната. Провежданите политики не гарантират устойчивото и 

балансирано протичане на интеграционните процеси. При тематизирането на основната 

теза на дисертационния труд ще бъдат верифицирани и някои предварителни хипотези: 

 

• Реални интеграционни политики не са разработени в някои сектори – 

образование, натурализация, политическо участие, а в други са недостатъчно развити – 

трудова интеграция, дългосрочно пребиваване, събиране на семейства, 

антидискриминация. 

• Някои от недостатъците на интеграционните политики се свързват с ниската 

ефективност на тяхното приложение, което възпрепятства реализирането на заложените 

приоритети и цели на практика;  

• Понякога интеграционните политики са формулирани твърде рестриктивно, 

което лишава една част от легалните имигранти от достъп до публични услуги, от 

равни и гарантирани права.  

• Заложените от политиките формални процедури в отделни сектори създават 

неблагоприятни условия за интеграция на граждани на трети страни. Не се създават 

адекватни предпоставки за плавно протичане на интеграционния процес.  

• Реализираните интервенции и инициативи често са изолирани, което 

възпрепятства постигането на масов ефект върху широк кръг от имигранти. Това води 

до лимитирано положително въздействие върху целевите групи.  

 

Политиките за интеграция на имигранти в България и прилагането им имат нужда 

от сериозно оптимизиране, защото не спомагат достатъчно за успешното и качествено 

интегриране на чужденците в българското общество.  

 

II. Структура и съдържание 

 

1. Структура 

Структурата на дисертационния труд е подчинена на основната цел и задачите на 

изследването. Общият обем е 213 страници и се състои от увод, основен текст в три 

части, заключение, използвана и цитирана литература и седем приложения.  
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III. Синтезирано изложение 

 

ЧАСТ I Теоретични основи на миграционните и интеграционните политики 

 

Засилен интерес към миграционните и интеграционните политики се появява едва 

в последните години, което свидетелства за късното преориентиране на обществената и 

научната мисъл към въпроса за контрола, който държавата упражнява върху 

миграционните потоци. Самите миграционни и интеграционни политики не са 

достатъчно структурирани и тяхното развитие е твърде нелинейно, за да се превърнат в 

надежден предмет на теоретичен анализ. За тях не съществува все още изградена 

систематизирана и надеждна теория, която да дава ориентири и решения за динамично 

зараждащите се проблеми и предизвикателства.  

В ЧАСТ I са представени миграцията и миграционните актьори като обект на 

публичните политики, разгледани са базовите миграционни теории като основа за 

разработване на миграционните политики и накрая е осъществена теоретична 

концептуализация на интеграцията на имигранти като процес.   

 

Глава I.1. Миграция и миграционни актьори като обект на публичните политики 

В глава Глава I.1. е разгледана миграцията като глобален феномен и е направено 

разграничение на различните категории имигранти – легални и нередовни, 

икономически имигранти и бежанци. Представени са основните имиграционни 

предизвикателства и възможности пред имигрантите и приемащите общества. 

Миграцията е еднозначно разбирана като глобален феномен - някои учени 

определят съвремието като „ времето на миграцията” 3 и/или „ времето на прехода” 4. 

Тук е необходимо да се изтъкне една основна характеристика на всеки отделен случай 

на миграция – движение, мотивирано от желанието за търсене на по-добър живот. Това 

желание е личностно мотивирано вследствие на разполагаема информация за по-добри 

възможности за развитие на друго място или от невъзможността за продължаване на 

живота при съществуващите условия (поради военни конфликти, опасност от прояви на 

насилие, риск от посегателство върху човешкия живот и достойнство и т.н.).  

                                                           
3
 Фразата е препратка към Castles, Stephen, Miller, Mark. The Age of Migration. International Population 

Movements in the Modern World. Third
 
edition. The Guilford Press. New York, London, 2003. 

4
 Виж Wallerstein, Immanuel, Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the Trajectory of The 

World System. Binghamton University. June, 2000.  
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В същото време миграцията е противоречиво явление. Често на присъствието на 

имигранти в дадено общество са приписвани негативни конотации, касаещи или 

внушения за евентуална заплаха за сигурността и вътрешния мир в страната, или 

притеснения за източване на социалната осигурителна система, или опасения за 

съхраняването на местната самобитност, традиции и обичаи. 

На противоположния полюс са мненията, изграждащи романтичния образ на 

странстващия „ самотен мигрант от мъжки пол∗, който работи, за да изхранва 

семейството си” 5. Най-крайните мнения на защитниците на правата на имигрантите се 

свързват с изграждането на образа на мигранта като жертва на враждебната политика 

на страната домакин. 

Проблемите на миграцията стават все по-актуални в контекста на въпросите, 

свързани с нейната държавна регулация, с интеграцията на имигранти или с все по 

разпознаваемата връзка миграция-развитие. Сигурно е, че имиграцията представлява 

предизвикателство, но и възможност за приемащото общество. Имигрантите 

допринасят за развитието на икономиката, обогатяват културата, динамизират 

възпроизводството на населението. В същото време обаче някои по-радикални 

елементи от тях представляват риск за сигурността на обществото.  

Общественото недоверие към нередовните имигранти е голямо: „ масовата 

нелегалност е в днешно време най-сериозната бариера пред успешната интеграция” 6. 

Нередовни (недокументирани) мигранти са хора, които прекосяват държавните граници 

и/или пребивават (или работят) на територията на чужда страна по начин, който е 

незаконен според съществуващите в съответната страна нормативни актове. Проблемът 

е, че негативните възприятия за нелегалната миграция се прехвърлят в общественото 

съзнание и върху чужденците с легален статут. 

За настоящото изследване представляват интерес легалните имигранти, защото те 

на практика са в обсега на държавната политика за интеграция и върху тях се прилагат 

мерките на държавните органи. Легалните имигранти основно могат да се разделят на 

два типа – първо, бежанци, които по силата на различни обстоятелства (военни 

конфликти, политически репресии, природни бедствия и други) напускат собствените 

                                                           
∗
 Мнозинството мигранти в световен мащаб са от мъжки пол (въпреки че в последните години се 

наблюдава процес на феминизация на миграцията).  
5
 Schrover, Marlou and Joanne van der Leun and  Lucassen, Leo and Quispel, Chris, Illegal Migration and Gender 

in a Global and Historical Perspective, Amsterdam University Press (April 15, 2009). p. 127, netLibrary e-book 
6
 Massey, D., America’s Immigration Policy Fiasco: Learning from Past Mistekes. The Journal of the American 

Academy of Arts & Science. 2013. p. 5 
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си държави и търсят международна закрила, и второ, икономически имигранти, които 

виждат пребиваването си в европейските общества като възможност за икономически и 

личностен просперитет. 

Увеличаващият се поток от мигранти от бедните и развиващите се страни към по-

богатите и проспериращи държави носи със себе си и нарастване на тревогите в 

приемащите страни по отношение на сигурността на населението и запазването на 

вътрешния мир. От друга страна, миграцията пряко се обвързва с икономическото 

развитие. В тези две направления се съсредоточават двата основни подхода на 

формулиране на политики: секуритарният (защита на сигурността на приемащото 

общество на първо място) и хуманитарният (стремеж за равноправие и гарантиране на 

човешките права на имигрантите). 

 

Глава I.2. Теории за миграцията: концептуална основа на миграционните 

политики 

Миграцията е широко дискутиран феномен. Въпреки че през 90-те години 

„ теоретичната база за разбирането на миграционните сили остава слаба” 7, днес 

влиянието на миграцията върху социалните и политическите системи в приемащите 

държави привлича все по-сериозен научен интерес. 

Съществуват множество концепции, третиращи миграционната проблематика, 

които я превръщат в полипарадигмално научно поле. В настоящата глава са разгледани  

миграционни теории като неокласическата икономическа (миграционна) теория, 

новата икономика на миграцията, теория на двойния пазара на труда, мрежовата 

теория, теорията за системата-свят и др. В някои аспекти теориите се 

противопоставят една на друга, взаимно се допълват или предлагат алтернативни 

обяснителни модели за различните миграционни явления и процеси, като в същото 

време няма всеобхватна теория, която да дава отговори на разнообразните миграционни 

дилеми.  

Авторът е избрал да разглежда миграционния феномен предимно в 

микросоциологическа перспектива, а именно – да разглежда миграцията като свободно 

решение на индивида в името на личен просперитет и развитие на личността. Анализът 

изхожда от презумпцията, че индивидите мигрират в търсене на ползи и изгоди (т.е. 

поради т.нар. pull фактори) и че това е един добре организиран, рационално осмислен 

                                                           
7
 Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A.,Taylor, J., Pellegrino, A., Theories of International Migration: A 

Review and Appraisal, Population and Development Review, Vol. 19, No. 3 (Sep., 1993), p. 432 
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акт. В този смисъл личните пристрастия на автора клонят повече към теорията на 

човешкия капитал. Водещ мотив за миграция според тази теория представляват 

доходите (или печалбите), които мигриращият индивид може да заработи в държава, 

различна от страната на произход – „ имиграцията е мотивирана от поведение за 

максимизиране на доходите” 8. 

В контекста на теорията за човешкия капитал мигриращият актьор се разглежда 

като инициативен, амбициозен, селективен, рационален, проактивно мислещ и готов да 

поема рискове. Тази характеристика е присъща изключително за икономическите 

имигранти и до голяма степен не се отнася към търсещите международна закрила лица 

и мигриращите с цел събиране на семейства или образование.   

Микросоциологическата перспектива е водеща и що се отнася до 

интеграционните политики, които не могат да бъдат анализирани без техния обект 

(който може да се превърне и в субект, ако му бъде позволено). Гражданите на трети 

страни са тези, които оценяват въздействието и практическата ефективност на 

провежданите политики. 

 

Глава I.3. Интеграция на имигранти: теоретична концептуализация 

В тази глава е разгледана интеграцията на имигранти в цялата сложност и 

неопределеност на понятието. Направен е преглед на процеса на включване на 

чужденеца във всекидневния живот,  разгледани са различните теоретични подходи 

към интеграционния въпрос и използваните на практика интеграционни модели. 

Проблематизирана е и мултикултуралистката парадигма. 

В по-синтезиран и практически ориентиран план под интеграция на имигранти се 

разбира: „ процес на социално приобщаване, включително правна помощ, осигуряване 

на право на превод и недопускане на дискриминация и ксенофобия, предоставяне на 

възможности за жилищно настаняване, заетост, образование, здравеопазване и 

социално подпомагане” 9. Интеграцията трябва да бъде разглеждана в различни аспекти, 

за да се добие по-голяма яснота за сложността и широчината на явлението. 

Под интеграция трябва да се разбира двустранен процес. Индивиди, които не 

желаят своята интеграция и, дистанцирайки се от референтната група, се 

                                                           
8
 Borjas, George. Immigration and Welfare Magnets. Journal of Labour Economics. University of Chicago, 1999.  

vol. 17, no. 4, pt. 1, p. 608 
9
 Наръчник за интеграция на граждани на трети държави в Република България. Проект „Център за 

информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави”, осъществен с финансовата 

подкрепа на ЕИФ – BG EIF 2011/01-01.05. стр. 10 
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маргинализират, не могат да бъдат включени в обществото. Голямо значение за 

успешната интеграция има и местната общност, която на практика създава условията и 

ги формира като благоприятни или враждебни за чужденците. 

Въпреки съществуващите различия е необходимо сътрудничество между 

общностите на местните граждани и имигрантите. Принципът на уважението към 

различното, който е в основата на мултикултурализма, е фундаментален в 

междукултурната комуникация. Толерантността към чуждото и другото върви ръка за 

ръка с признаването на правото на достоен и сигурен живот. Социалната кохезия се 

поддържа чрез политика на държавно ниво, предоставяща културни и политически 

права на чужденците. 

Мултикултурализмът не е панацея по отношение на решаването на въпроса за 

културните малцинства. Въпреки че предлага конкретна визия и методология за 

решаване на немалко проблеми, теорията е подложена на сериозни критики. В 

последните години се говори за „краят на мултикултурализма”. Без да се отричат 

характерните негови постулати за разцвета на различията, е отразена 

новозараждащата се тенденция в Европа (т.нар. „ трети път” ), свързана с новата 

миграционна ситуация, за обръщане погледа назад към някои доскоро отхвърляни 

практики на стимулиране на доброволната асимилация∗ с цел разработване на 

публичните политики, отчитащи съществуването на етническите малцинства (и 

съответно общностни права), но и признаващи правото на самоопределение на 

идентичността и зачитащи религиозните различия.    

 

ЧАСТ II Политики за интеграция на имигранти в ЕС и България 

 

За да се случи успешната интеграция на имигранти, националните правителства 

следва да развиват своите възможности и да си сътрудничат. Добри интеграционни 

политики могат да гарантират както сигурността и реда в обществата, така и 

икономическия растеж и благоденствието на европейските граждани.  

В ЧАСТ II е отделено внимание на формирането на миграционната политика на 

ЕС, а в съдържателен план са представени общоевропейската и българката 

интеграционни политики, насочени към гражданите на трети страни.   
                                                           
∗
 Днес на понятието асимилация е приписвана отрицателна конотация. Негативно натоварена 

асимилационна практика е непредоставянето на обучения по майчин език за имигранти. Все повече 

обаче се чуват гласове на учени и общественици за доброволната асимилация като работещ и успешен 

модел за много поколения имигранти.   
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Глава II.1. Общоевропейска миграционна политика 

В Глава II.1. е направен опит да се представи общоевропейската миграционна 

политика с определящите я принципи и характерните за нея проблеми и приоритети. 

В края на 70-те години европейските страни вече не са толкова благоразположени 

към имигрантите и започват да въвеждат рестриктивни политики. Тази преориентация 

свидетелства за проблематичността на опитите (когато такива въобще се правят) на 

националните правителства да осъществяват успешна миграционна политика. Все по-

осезаемо се долавя нуждата от тясно обвързване на политиката и миграцията и по-

конкретно – от управление на миграционните процеси.  

Постепенно на общоевропейско ниво ясно се осъзнава необходимостта от 

развитие на обща миграционна политика, но този процес е бавен и затруднен, тъй като 

страните членки трудно възприемат идеята за обща политика по отношение на 

миграцията и понякога умишлено забавят реализирането й. Освен това балансирането 

между секуритарния и хуманитарния подход при създаването на политики се оказва 

проблематично.  

Въпреки постъпателната тенденция за все повече колективизъм и общностно 

договаряне, националните правителства са тези, които носят отговорност за 

миграционната ситуация в отделните страни и те вземат решенията за това как да бъде 

регулирана на миграцията. Твърде често обаче провежданите политики се провалят, 

което говори за сериозната нужда от тяхното оптимизиране.  

Все пак са формулирани общи приоритети, които се свързват с формиране на 

обща гранична политика, хармонизиране на бежанските политики, управление на 

легалната миграция, интеграция на уседналите граждани на трети страни и провеждане 

на обща външна миграционна политика. 

Основният извод, до който се стига на общоевропейско равнище, е, че нито една 

държава-членка не е в състояние сама да се справи с проблемите на имиграцията и 

интеграцията. Затова в основата на успешната миграционна политика би трябвало да 

стои принципът на солидарността. Другите два основни принципа се свързват с 

гарантиране на стабилността в европейските общества (сигурност) и потенциалните 

възможности за извличане на ползи за националните икономики и културното 

многообразие (просперитет). 
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Глава II.2. Политики за интеграция на имигранти в ЕС 

В настоящата глава са разгледани различните национални подходи към 

интеграцията на имигранти в контекста на съвременната имиграционна ситуация в ЕС. 

Представени са и опитите за всеобхватна съгласуваност на националните политики с 

общата европейска визия за интеграцията на граждани на трети страни.  

Имиграционната ситуация в ЕС изисква конкретни и навременни мерки за 

интеграция на гражданите на трети страни, така че да се минимизират рисковете от 

междуетническо и религиозно напрежение. 

Различните начини на третиране на чужденците варират в различните част на 

Европа. Централно-европейските нации през XIX- ти и XX-ти век са по-склонни да 

изключат категорично имигрантите от обществото – от това следват моделите на 

„гастарбайтерите” в Германия, Австрия и Швейцария. Политиката на бившите 

колониални сили (Франция, Британия и Холандия) цели асимилация на чужденци чрез 

политическо участие и културна адаптация. Този модел (т. нар. melting pot) е отречен и 

спира да бъде актуален в края на 60-те, когато в демократичните общества се надигат 

гласове с искания за признаване на етническите и верските различия. За определен 

период мултикултуралистката парадигма става водеща, но в началото на новото 

хилядолетие става ясно, че и тя не може да даде адекватни решения за поддържане на 

устойчив ред и хармония в европейските общества. 

Търси се нов балансиран подход (виж т.нар. „ Трети път” на Португалия∗), който 

да съчетава прийоми и от двата модела, така че да гарантира равноправие за 

имигрантите, от една страна, и, от друга страна, да насърчава спазването на 

традиционните културни образци и възприетите поведенчески модели в приемащите 

общества. 

Интеграционният въпрос до ден днешен не е решен окончателно в нито една от 

страните членки. Може с основание да се твърди, че на общоевропейско ниво се отдава 

значителен приоритет на разработването на обща имиграционна политика (общ визов 

режим, контрол на границите и обща система за убежище), а въпросът за интеграцията 

на гражданите на трети страни остава по-периферен (и в юрисдикцията на 

националните правителства). 

                                                           
∗
 Виж повече в Oliveira, Nuno. Interculturalism: Multiculturalism Without Ethnic Minorities? The Case of The 

Portuguese “Third Way”. University of Surrey, UK, 2012.  
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Все пак в последните години на ниво ЕС се правят все по-сериозни опити за 

изграждането на единна законодателна рамка, която да бъде в основата на обща 

наднационална политика за интеграция на имигранти. На този етап реалните 

постижения са незначителни и все още в сферата на идеите и пожеланията.  

Процесът на формирането на единна и общоприета позиция е особено затруднен 

поради нежеланието на отделни държави да се съобразяват с общите постановки и да 

спазват конкретни ангажименти, които не кореспондират с националните им интереси 

и визии за развитие. Все пак ЕС върви бавно и постепенно, въпреки съпротивата, към 

създаването на обща интеграционна политика, задължителна за всички страни членки, 

макар към този момент тя да изглежда като непостижим политически идеал.   

За да подчертае необходимостта от всеобхватна съгласуваност на националните 

политики с общоевропейската визия за интеграцията, през 2004 г. Съветът за 

правосъдие и вътрешни работи приема Общи основни принципи на политиката за 

интеграция на имигранти в Европейския съюз /ООП/10, които се предвижда да стоят в 

основата на единната европейска интеграционна политика.  

Приемат се редица програми и общоевропейски директиви, които задължително 

се транспонират в националното законодателство на държавите-членки. По-

проблематично е тяхното спазване и приложението им на практика.   

През 2004 г. Съвета на ЕС приема Хагската програма, която е с надслов 

„Укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз”.  

Подчертава се необходимостта от един цялостен подход към интеграцията, чрез който 

да се стимулира обменът на информация и добрите практики между страните членки. 

В Стокхолмската програма от 2010 г. се предвижда европейското гражданство да 

се превърне от абстрактно понятие в конкретна реалност, да се гарантира достъпа на 

хора, нуждаещи се от международна закрила, солидарно да се разпределят 

отговорностите, обща външна политика и засилено сътрудничество с трети страни. 

Дава се заявка за преустановяване доминирането на секуритарния подход, свързан 

с гарантирането на сигурността, над хуманитарния подход за предоставяне на 

фундаментални граждански права на чужденците. Постановките в програмата са 

сериозно критикувани заради тяхната декларативност и липсата на инструменти за 

изпълнение на поетите ангажименти на практика. Все пак с нейното приемане се прави 

сериозна крачка към възстановяване на баланса между свобода и сигурност. 

                                                           
10

 Виж Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU. EU Actions to Make Integration 

Work. <http://ec.europa.eu/ewsi/en/EU_actions_integration.cfm>  
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Глава II.3. Политика за интеграция на имигранти в България 

В тази глава, в контекста на специфичната имиграционна ситуация в България, е 

разгледана националната интеграционна политика, която представлява комплекс от 

взаимно свързани секторни политики за трудова, образователна и социокултурна 

интеграция на имигранти.  

България се намира на нов етап в своето обществено развитие, който се свързва 

със засилено присъствие на граждани на трети страни, представители на различни 

етнически и религиозни групи, носители на нов тип културен и икономически модел.  

Миграционната политика в страната е в начален етап на своето развитие. В 

резултат на това „ интеграционните политики са слабо развити и артикулирани” 11. 

Общата интеграционна политика е в много деликатна ситуация, тъй като 

приложението й трябва да бъде съобразено с националния интерес, с поетите 

ангажименти във връзка с пълноправното членство в ЕС, с интересите на имигрантите 

(„нови” и „стари”), с интересите на страните на произход и интересите на 

традиционните малцинствени групи. Крайната цел е гарантиране на мирното и 

хармонично съжителство между гражданите. 

С нарастване на абсолютния брой на транзитно преминаващите имигранти 

неминуемо ще нараства и броят на тези, които възнамеряват да увеличат времетраенето 

на престоя си на българска територия. Оставането за повече от три месеца∗ 

автоматично ги превръща в обект на интеграционната политика. Основните 

предизвикателства се свързват както с интеграцията, така и с предоставянето на 

хуманитарни грижи и международна закрила.  

Решаването на интеграционния въпрос се превръща в ключов момент от 

европейското развитие на България. През идните години формирането на адекватна 

интеграционна политика трябва да бъде приоритет, така че да се отговори на 

специфичната миграционна ситуация в нашата страна.  

                                                           
11

 Стайкова, Евелина. Миграцията и новите граници на гражданството: България в съвременния 

европейски контекст. Автореферат на дисертация. Защитена на 12.12.2013. София, 2013. стр. 15  
∗
 Виза “D’’ за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 

180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително и постоянно в Република 

България. Виза „C” за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава със срок на 

валидност 6 месеца и с право на пребиваване до 90 дни.  За краткосрочно пребиваващите се  

предполага, че ще напуснат страната, след като изтече срокът на визата.  



19 

 

Постепенно българското законодателство в областта на миграцията и 

интеграцията се синхронизира с европейското, така че да съответства на достиженията 

на общностното право и практиките в ЕС. Правят се първите стъпки за 

институционална организация на целия процес от формулирането до реализирането  и 

оценката на политиките. Изграждането на административен капацитет е в своята 

начална фаза. Най-сериозните проблеми обаче се свързват с действителното 

осъществяване на заявените ангажименти. Планираните интеграционни мерки не са 

придружени от конкретни механизми за тяхното изпълнение. Внедряването на ООП в 

практиката също до голяма степен е проблематично към настоящия момент.  

В първата Национална стратегия по миграцията и интеграцията (НСМИ) от 2008 

г. координираща структура е МТСП, а акцентът е поставен върху привличането и 

интеграцията на имигранти (най-вече чужденци от български произход).  

Още преди НСМИ реално да започне да се прилага на практика, през 2011 г. е 

приета нова Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и 

интеграцията (НСМУИ), в която имплицитно секуритарният подход доминира над 

хуманитарния. В стратегията се отдава приоритет на имиграционната (контрол и  

управление) над интеграционна политика∗. МВР се превръща във водеща институция.  

Към момента и двете стратегии са практически замразени, което показва до 

голяма степен непоследователността и липсата на ясни ориентири при вземането на 

управленски решения. Все още няма обединение на политическо ниво около 

приоритетите на миграционната политика.  

Реалната интеграция на граждани на трети страни в България зависи главно от 

ефективността на процеса на усвояване на средства (и то основно от НПО), 

предоставяни от Европейския интеграционен фонд (ЕИФ). 

 

ЧАСТ III Интеграционните политики за имигрантите в България – социологически 

анализ и социална оценка 

 

Въпросът защо интеграционните политики често се провалят е предмет на 

теоретичен анализ и представлява част от т.нар. миграционни изследвания от четвърто 

                                                           
∗
 За разлика от първата НСМИ, където съотношението е обърнато в полза на интеграцията.   
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поколение, които се опитват да разберат „ как имиграционните и интеграционните 

политики биват формулирани и реализирани” 12.   

Пълноценното включване на икономическите имигранти, бежанците и техните 

деца в българското общество е едно от най-големите социални предизвикателства, пред 

които ще се изправят българските държавници през идните години. За да се посрещне 

адекватно това предизвикателство, са необходими работещи публични политики. 

В настоящата част е извършена социална оценка на интеграционните политики за 

имигрантите в България, като целта е не да се критикува самоцелно, а да се подпомогне 

успешната интеграция. 

 

Глава III.1. Публичните политики като социологически проблем 

В настоящата глава са анализирани публичните политики от гледна точка на 

техните субекти, като са разкрити и характерните за тях несъвършенства и 

ограничения, чието преодоляване представлява сериозно предизвикателство.   

В основата на публичните политики стои идеята за държавния интервенционизъм 

в социалната сфера – т.е. по отношение на тези обществените проблеми, които не могат 

да бъдат разрешени без държавна намеса. Публичните политики представляват опит за 

управление на социалното. Прилагането на държавни мерки в обществения сектор е 

адекватно там, където естествените равновесни сили не работят. Търсеният резултат е 

балансирано задоволяване на обществения интерес и постигане на устойчива 

удовлетвореност на заинтересованите страни, които често се намират в конфликтни 

взаимоотношения. Ключов момент от реализирането на публичните политики е 

изборът между алтернативни решения, които могат да се приложат в дадена ситуация. 

Проблемът на публичните политики „ трябва да се преформулира от проблем на 

субекти – институции, организации, общности, личности, норми, роли и пр. – в 

проблем на отношенията между тях” 13. 

По презумпция ангажираните в публичната сфера (държавни и недържавни) 

социални актьори би трябвало да бъдат равнопоставени, т.е. в техните отношения да 

има баланс и партньорство. В същото време обаче неформално се създават йерархични 

отношения на първостепенни (централни) и второстепенни (периферни) субекти. Така 

се създават вертикални институционални равнища при формиране на политиките, 

                                                           
12

 Кръстева, Анна. От миграция към мобилност.. Цит. съч., стр. 619  
13

 Найденов, Николай. Публика и политика: въведение в политическата антропология на модерността. 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2008. стр. 75 



21 

 

където държавните органи имат върховенство по отношение на взимането на 

окончателните решения.  

В общественото пространство все по-често се изказват мнения за 

несъстоятелността на провежданите публични политики, като се говори за системна 

криза, в която са изпаднали те, що се отнася до постигането на желаните резултати, 

свързани с благополучието на обществото.  Общественото недоверие особено нараства 

във връзка с липсата на прозрачност при вземането на решения, лимитирането на 

правото на участие на гражданите при обсъждането на важни социални въпроси и 

овластяването на определен кръг елити за сметка на цялото общество. 

Консерватизмът на системата, недопускането на външни намеси, незачитането на 

обществени корективи и нежеланието за промяна (дори когато е наложителна) влошава 

общото състояние на публичните политики. Считаните за универсални модели на 

вземане на управленски решения могат да бъдат променяни „отдолу”, чрез обществен 

натиск.  

В последните години се забелязва отчетливо тенденцията методите на 

мониторинга и оценката да се прилагат все по-често по отношение на публичните 

политики в различните сфери. 

 

Глава III.2.  Методология на социалната оценка 

В тази глава са разкрити основните характеристики, принципи и цели на 

социалната оценка като изследователски метод, като също са представени и 

теоретичния модел и методиката на извършеното авторово емпирично изследване.    

Още в началния период от развитието на интеграционната политика се признава 

съществената роля за нейното усъвършенстване на мониторинга на изпълнението на 

дейностите и оценката на резултатите и въздействието от реализираните мерки. Един 

от приоритетите при осъществяването им е да се създадат качествени механизми с 

показатели и методи за оценка на предприетите мерки и действия.  

Самата оценка по своя характер представлява технология (инструмент) за 

извършване на анализ и преценка на планираните публични и частни интервенции. 

Адекватното прилагане на тази технология позволява достигането до изводи и 

предложения за приложни решения, които да оптимизират практиката. 

С термина социална оценка се търси по-голяма насоченост към обществото, към 

социалните потребности, към потенциалните ефекти върху различните социални групи 

и индивиди, към въздействието върху социалната среда.  
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В настоящото изследване се оценяват секторните политиките за интеграция на 

имигранти в четири основни направления: 

•  Оценяване на наличието и степента на развитост на политиките; 

•  Оценяване на процеса (процедурите) на реализирането на политиките; 

•  Оценяване на ефективността (резултатите) от изпълнението на политиките; 

•  Оценяване на осъществените обществени въздействия.  

 

Специфични индикатори измерват интеграцията на имигранти в българското 

общество въз основа на провежданите секторни политики. Разработването им се 

основава на анализ на добри национални и общоевропейски практики в тази област. 

Взети са под внимание различни научни и теоретични източници: 

• Стратегически документи на ЕС и България, директиви, програми, планове; 

• Наръчници за интеграция, съдържащи добри интеграционни практики; 

• Научна литература∗, свързана с оценка на публичните политики; 

• Индикатори, методи и техника за оценка, използвани в други изследвания∗.  

 

Емпиричната информация, въз основа на която е осъществен анализът, е събрана 

на няколко етапа в рамките на изследователски проект, финансиран от Фонд Научни 

изследвания на УНСС със субсидия от Държавния бюджет.  

Първият етап на изследването включва анализ на документи и медиен 

мониторинг. Вторият етап на научноизследователския проект се основава на авторово 

емпирично социологическо изследване на тема „Социална оценка на политиките за 

трудова, образователна и културна интеграция на имигрантите в България”, 

осъществено в периода месец юни – месец ноември 2014 г.  

В рамките на теренната работа са интервюирани 24 експерти от държавни 

институции и администрации, както и 20 имигранти от 12 страни. 

Резултатите от провежданата интеграционна политика се оценяват въз основа на 

качествени данни, събрани чрез дълбочинни интервюта. За самите интервюта са 

изготвени въпросници, в които са залегнали основните теми на разговора във вид на 

отворени въпроси. 
                                                           
∗
 Виж например Мониторингов доклад относно интеграция на лицата, получили международна закрила 

в Република България, през 2014 г., БСБМ, ВКБООН. София, декември, 2014. 
∗
 Виж например Чипева, Соня. Методика и инструментариум за анализ на удовлетвореността на 

имигрантите от трети държави в процеса на тяхното интегриране в българското общество: Първи етап. 

София: УНСС, 2011. Научен проект по договор № НИД НИ 1 – 20/2011 г. 
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Изследването завършва с формулиране на препоръки за оптимизирането на 

интеграционната политика на България. 

 

Глава III.3. Оценка и анализ на интеграционните политики за имигрантите в 

България 

До голяма степен пълноценното включване на имигранти в българското общество 

се дължи на проявеното желание и старание от самите тях, а по-трудно е да се прецени 

доколко мерките на държавата спомагат за това да се случи. Тези от тях, които срещат 

непреодолими трудности и чиито усилия се окажат недостатъчни, напускат страната – 

разочаровани и демотивирани, по посока Западна Европа или обратно към страната на 

произход. 

В настоящата глава са оценени и анализирани интеграционните политики за 

имигрантите в България откъм тяхното наличие и степен на развитост, от една страна, и 

откъм функционалността и равнището им на реализация, от друга страна. В заключение 

са направени някои основни изводи и препоръки. 

 

Наличие и развитост на интеграционните политики 

В България ефективно са транспонирани съответните европейски директиви, като 

по този начин се създава достатъчно адекватна и съвременна правна база, отговаряща 

на общоевропейските изисквания, за осъществяване на политиките в конкретните 

области. Все пак държавните органи запазват автономията си по отношение на 

прилагането на фактическите мерки и дейности, което носи риск от тяхното 

незадоволително изпълнение и непостигане на заложените цели. 

Според оценките на MIPEX∗ новодошлите имигранти, пристигнали на 

територията на България, неизменно ще попаднат в една среда, която е само донякъде 

благоприятна за тяхната интеграция. Постигнато е задоволително ниво на политиките 

само в тези области, които се доминират от общоевропейското законодателство.  

Всички имигранти независимо от статута си могат да разчитат на защита от 

дискриминация във всяка сфера на живота си. Законово регламентирано е правото на 

чужденците да се съберат със семейства си, както и да придобият по легален път статут 

за дългосрочно пребиваване. Мобилността на пазара на труда е сфера с регистрирани 

                                                           
∗
 Международният индекс MIPEX (Migrant Integration Policy Index) представлява механизъм, обединяващ 

148 индикатора за оценка на публични политики за интеграция на имигранти в 27 държави от ЕС плюс 

САЩ, Канада, Австралия и Япония. Виж повече на www.mipex.eu 
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редица слабости при формулирането на политиките. Достъпът до пазара на труда, както 

и трудовите и социалните права, не са гарантирани на всички категории имигранти.  

Особено негативна оценка България получава по отношение на достъпа до 

гражданство, включването в образователната система и възможностите за политическо 

участие. 

В областта на натурализацията се наблюдава дискриминационен подход спрямо 

гражданите на трети страни, които нямат български произход.  Изискването за отказ от 

предишното им гражданство като условия за придобиване на българско такова действа 

особено обезкуражаващо на желанието им за пълноценна интеграция в обществото.  

Образователната система на свой ред поставя бариери пред желаещите да учат в 

български училища и университети. Изискването да се заплаща обучението е сериозна 

спирачка пред интереса на чужденците към образователния процес в България.  

На имигрантите на практика не се позволява участие в обществено-политическия 

живот. Техният достъп до властовите структури е ограничен. Също така имигрантите 

не участват във вземането на важни решения на държавно ниво.  

От самите интервюта с експертите от държавните институции могат да се 

направят и други заключения. Според част от експертните оценки интеграционни 

политики, насочени към имигрантите, са все още недоразвити, а в конкретни сектори те 

като цяло липсват (например образованието и достъпа до гражданство). 

Липсва демонстриран стремеж и политическа воля за реализиране на съществени 

мерки, които да премахват пречките пред интеграцията на имигрантите в социално-

икономическия живот в страната. В повечето случаи те са лишени от равни права с тези 

на местните граждани (а и с тези на бежанците). Интервютата ясно сочат за 

подразбирането на интеграционния процес като специално ориентиран към 

включването на групата на бежанците в социално-икономическите процеси, а на по-

заден план остава въпросът за интеграцията на трудовите имигранти. 

На практика не съществува работеща политика, която да улеснява достъпа на 

гражданите на трети страни до пазара на труда. Липсват реални мерки за осигуряване 

на заетост на имигрантите, отговаряща на притежаваната от тях квалификация. Някои 

НПО опитват да подпомагат трудовата интеграция. Тези дейности обаче достигат до 

твърде ограничен кръг от хора.  

Не съществуват и целенасочени политики, третиращи проблемите на уязвимите 

групи имигранти. Не се отчитат специфичните нуждите на жените имигранти, 

самотните майки, младежите имигранти, възрастните хора, хората с увреждания. 
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Няма конкретни стимулиращи мерки и за развитие на бизнес и дейност на 

свободна практика от страна на граждани на трети страни. 

От друга страна, българската образователна система е неподготвена за контакта с 

новите имигрантски общности. Сериозен е дефицитът на лица с мултидисциплинарни 

компетенции (доброволци, психолози, медицински лица, социални медиатори, семейни 

консултанти, ресурсни учители и др.). Според експертните оценки не са разработени 

реални политики, стимулиращи адекватно образователната интеграция, като в този 

сектор (който според общото експертно мнение е с ключово значение) са необходими 

целенасочени действия и поемане на сериозни ангажименти през идните години. 

Като положителен акцент може да се отчете фактът, че българската държава 

предоставя възможност за безплатно образование за завършили средно образование 

чужденци с български произход.  

От направените интервюта с представителите на институциите става ясно, че 

езиковото обучение на имигрантите трябва да бъде приоритет номер едно за 

провежданата политика за социална интеграция. На практика обаче такова масово 

обучение не се осъществява и държавата не подпомага адекватно гражданите на трети 

страни за справянето им с езиковите проблеми. В това направление се състои най-

сериозният дефицит на българската интеграционна политика. 

 

Функционалност и реализация на интеграционните политики 

В реализацията на политиките за интеграцията на граждани на трети страни се 

наблюдават и редица пропуски, които се дължат на различни фактори. Сред тях са 

сравнително ранния етап на тяхното развитие, настъпилата икономическа криза, 

липсата на голям наплив от имигранти към страната и произтичащото оттук изместване 

на въпроса в периферията на общата национална политика.  

По отношение на прилагането на тези политики страната е изправена пред 

множество предизвикателства, свързани с недостатъчност на ресурси (административен 

капацитет, финансови ресурси и др.) и институционална разпокъсаност, което 

затруднява извършването на интеграционния процес по ефективен начин. Особено 

негативно влияние оказва възприетото схващане, че поради сравнително малкия брой 

имигранти в страната интеграцията не представлява сериозен проблем. 

Поради горепосочените причини интеграционният процес е затормозен, 

процедурите са утежнени, отношението към имигрантите не винаги е добро. Негативно 

влияние върху интеграцията оказват високото ниво на бюрокрация в българската 
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администрация и не добрата организация при предоставянето на административни 

услуги (издаване на визи, предоставяне на статут и/или разрешение за работа).   

За улесненото включване на имигрантите в обществото често се създават спънки 

и пречки. Процедурите са твърде тромави, като в доста случаи причиняват психически 

стрес върху подаващите документи или кандидатстващите за статут имигранти.  

От направените интервюта може да се съди, че имигрантите изпитват 

неудовлетвореност от контактите с държавните институции и администрацията, от една 

страна, и удовлетвореност от контактите с неправителствените и международните 

организации, от друга страна. В тази неудовлетвореност се съдържат прояви на лошо и 

дискриминационно отношение от страна на служителите на администрацията, липса на 

ангажираност и разбиране по отношение на специфичните проблеми, неотчитане на 

културните различия, неравно третиране в зависимост от социалния статус на 

реципиента на конкретната административна услуга и т.н. 

Предоставяните услуги от НПО не достигат до широк кръг от имигранти. Освен 

това организациите изпитват проблеми, свързани с финансирането, което се 

осъществява на проектен принцип. Така инициативите се изпълняват за откъслечни 

периоди и не постигат желаното устойчиво въздействие. Дадена мярка за интеграция е 

валидна за определен период, след изтичането на който се замества от друг тип 

инициатива.  

Провежданата политика като цяло е твърде фрагментарна, инициативите са 

спорадични, конкретните мерки се осъществяват на проектен принцип. Липсата на 

последователност, дължаща се на проектната основа на изпълнение на дейностите, 

води до невъзможност за посрещане на нуждите на имигрантите в дългосрочен план. 

Част от тях изразяват мнение, че държавата фактически не присъства в живота им като 

ползотворен фактор. Социалната приемливост на провежданите политики за основната 

целева група – гражданите на трети страни, е ниска. Имигрантите предпочитат да 

избягват контакти с държавата, като не разчитат на помощ, а по-скоро се надяват да не 

им се пречи. 

От гледна точка на дългосрочните цели, свързани с интеграцията на имигранти 

(устойчива трудова интеграция, успешно образование, хармонична и интензивна 

акултурация и т.н.), политиките не постигат оптималните резултати.   
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Заложените мерки в Националните годишни планове за действие по НСМУИ са 

„ стеснени по обхват и по-скоро декларативни по своя характер” 14. Не става ясно как 

тези мерки ще бъдат осъществени на практика. По отношение на ООП не са 

предвидени дейности в сферите на подобряването на езиковите познания на 

чужденците, осигуряване на достъп до българските институции и публични услуги, 

насърчаване на взаимодействието им с местните граждани. 

НПО полагат усилия да предоставят информация с акцент върху статута на хората 

(и съответстващите права и задължения), достъпа до здравната система, достъпа до 

образование, но липсата на финансиране и държавна помощ до голяма степен 

ограничава обхвата на въздействието на провежданите дейности.  

Като положителен момент може да се отбележи фактът, че към Международната 

организация по миграция в България /МОМ/ работят социални медиатори, които 

осъществяват посредничество със съответните имигрантски общности (молдовци, 

руснаци, украинци, сирийци, арменци, американци и т.н.). 

Трябва да се отчете високото доверие към НПО, които оказват адекватни услуги 

на имигранти, за които последните в по-голямата си част са благодарни и признателни.  

Съществен проблем в дейността им обаче е фактът, че те са предимно ангажирани с 

дългосрочно и постоянно пребиваващи имигранти, докато краткосрочно и 

продължително пребиваващите остават извън обхвата на въздействие. 

Няма конкретно натоварено ведомство, което да отговаря за въвличането и 

същевременно за запознаването на имигрантите с начина на живот на българите – 

съвкупност от жизнени условия, порядки, навици, традиции, обичаи, институции. В 

национален мащаб няма разработени специализирани програми за улесняване на 

включването на имигранти в обществения и културния живот. Отделните инициативи 

са спорадични и изолирани и не обхващат широк кръг от хора. Все пак се организират 

информационни събития, чиято цел е поощряване на толерантното отношение между 

българи и чужденци. Издават се материали на български език, за да се демонстрира 

активния принос на имигрантите към българското общество. 

Според експертните оценки в секторите, където политиките са добре разписани и 

формулирани благодарение на транспонирането на европейските директиви, 

съществуват сериозни проблеми при реализацията и осъществяването им на практика. 

                                                           
14

 Mancheva, Mila. Review of Existing Monitoring Mechanisms, op. cit., p. 11 
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Адекватно заложените цели не са придружени от конкретен план за действие, както и 

от инструментариум за оценка на постигнатите резултати.  

Друг съществен елемент, по който все още няма реализиран сериозен напредък, се 

свързва с интегрирането на интеграционната политика за имигрантите в полетата на 

приложение на останалите политики и в различните нива на управление, така че да се 

натрупа определена държавна експертиза в публичния сектор по въпросите на 

интеграцията.  

Могат да се изтъкнат и някои незадоволителни резултати по отношение на 

внедряването на ООП при изпълнението на политиките за интеграция на граждани на 

трети страни. Не са предвидени дейности в сферите на запознаване на имигрантите с 

фундаменталните европейски и български ценности и стимулиране на участието на 

техни представители в демократичния процес и формулирането на интеграционните 

политики и мерки. 

Заради липсата на последователност в провежданата политика съществува риск от 

невъзможност за посрещане на нуждите на имигрантите в дългосрочен план, особено 

ако броят им продължи драстично да се увеличава през идните години.  

 

Изводи  

Въз основа на направеното изследване могат да се формулират определени общи 

изводи и заключения, на базата на които да се отправят препоръки за оптимизиране на 

политиките за интеграция на имигранти в България. 

След приемането на страната в ЕС интеграционната политика неизменно заема 

своето място в държавното управление и политическата сфера, но тя до голяма степен 

не е приоритет за българските власти. През годините не се стимулира адекватно 

първоначалната и последващата интеграция на гражданите на трети страни, които са 

оставени да разчитат на своите лични усилия, средства и умения за адаптирането си 

към обществено-икономическия живот в страната. Все пак подкрепа се осъществява от 

НПО и други организации (включително имигрантски), но ефектите са твърде 

ограничени и с лимитирано въздействие. 

През 2014 г. интеграционната политика, предназначена за легалните трудови 

имигранти, е изоставена в периферията на общата имиграционна политика. Това 

донякъде е обяснимо с фактическата нова ситуация, свързана с бежанската криза.  

Напредъкът на политиките на национално ниво се свързва с промени, 

продиктувани основно от изменения в европейската правна рамка. По-малко внимание 
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се обръща на интегрирането на добри практики и взаимстването на добри примери∗ от 

успешно прилагани политики в други европейски държави. 

Основният извод, който може да бъде направен, е, че политиките за интеграция на 

имигранти в България и прилагането им имат нужда от сериозно оптимизиране. 

Въз основа на анализираните резултатите може да се твърди, че политиките за 

интеграция на имигранти в България не са достатъчно благоприятни за успешната 

интеграция на гражданите на трети страни в българското общество. Те не спомагат в 

достатъчна степен и не допринасят за благополучното и пълноценно включване на 

имигрантите в социално-икономическия живот в страната. Интеграционните процеси 

не се стимулират достатъчно адекватно и не се създават благоприятни условия за 

улеснена и безпроблемна интеграция. 

Ограничено е развитието на реални секторни политики, стимулиращи адекватно 

трудовата, образователната и културната интеграция на имигрантите в българското 

общество.  

Потвърждава се хипотезата, че политиките се характеризират с твърде ниска 

ефективност при приложението, като голяма част от заложените цели не се постигат, а 

предвидените мерки остават само добре разписани в различните национални 

стратегии/планове/програми. 

Интеграционната политика на българската държава спрямо имигрантите в редица 

сфери е до голяма степен рестриктивна (особено в сферите на достъпа до гражданство, 

образователната интеграция и политическото участие на имигрантите). Твърде големи 

са изискванията, на които трябва да отговорят имигрантите, за да получат равни и 

сигурни права, както и качествени услуги, въз основа на които да се включат активно в 

обществено-политическия и икономическия живот. Желателна е постепенна 

либерализация на съответните режими за предоставяне на основни граждански права, 

образователни услуги и политически права и свободи. 

Някои формални процедури (изискване за отказ от предишното гражданство; 

изискване за разкриване на десет работни места за българи във фирми на чужденци и 

т.н.) създават неблагоприятни условия за интеграция на имигранти. Самият процес в 

редица случаи не е ясно регламентиран (регулациите и дефинициите постоянно се 

                                                           
∗
 Трябва да се уточни, че при ползването на чужд опит трябва да се подхожда критично към работещите 

в други страни модели, като те не трябва да бъдат автоматично привнасяни, а умело адаптирани към 

съществуващата в страната специфична миграционна действителност.  
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променят), не е последователен, създава пречки и ограничения за чужденците. Налагат 

се рестрикции за една част от легалните имигрантите.  

Мерките за укрепване на административния капацитет за изпълнение на 

дейностите по интеграция от страна на МТСП и други институции не постигат 

очакваните резултати.  

Неефективни са и дейностите за повишаване на информираността на имигрантите 

за техните права и задължения във връзка с интеграцията им. 

Хипотезата, че политиките не постигат значими резултати по отношение на 

създаването на благотворен климат за взаимно приемане и разбирателство между 

българи и имигранти, не се потвърждава, тъй като в тази посока работят и общините, и 

НПО, и отделни медии и академични структури, като с дейността си оказват 

положително (макар и немасово) въздействие за сформирането на устойчива 

междукултурна среда. 

Ще се отнася до постигнатите обществени въздействия, може да се твърди, че 

извършваните интервенции не са повсеместни, инициативите са изолирани, нямат 

масов характер и не достигат до широк кръг от имигранти. 

 

Основни препоръки∗  

1. Да се осигурят улеснени административни процедури за имигрантите – 

„обслужване на едно гише”. Да се създаде звено, в което да се подават заявления и да 

обработват всички документи (за визи, разрешения за работа, статут на пребиваване) и 

да се получава всичката необходима информация. Целесъобразно е документите и 

инструкциите, отнасящи се до имигрантите, да се превеждат на основните имигрантски 

езици (английски, арабски, руски и др.).  

2. Да се финансират и организират курсове по български език, които да са 

безплатни. Да се провеждат специализирани курсове за трудова ориентация  за 

имигранти (най-вече за младежите), както и за повишаване на квалификацията и 

преквалификацията на гражданите на трети страни. Препоръчително е да се 

организират курсове и по история на България, бит и култура, институции и социално-

икономически аспекти на живота в страната. За новодошлите имигранти биха били 

полезни въвеждащи програми и консултации. 

                                                           
∗
 Реализирането на препоръките може да се осъществи посредством разработване на специализирани 

програми, които да получат европейско финансиране от Фонда за убежище, миграция и интеграция 

(ФУМИ) и Структурните фондове (СФ) на ЕС. 
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3. Да се предостави достъп до пазара на труда на имигрантите с продължително 

пребиваване. Да се преразгледа изискването в чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ за разкриване 

на най-малко десет работни места за български граждани от чужденец - собственик на 

фирма в страната. Да се обмислят възможните варианти за облекчаване и стимулиране 

на работодателите за възползване от механизма „Синя карта”, така че да бъдат 

привлечени повече висококвалифицирани имигранти. 

4. Да се предостави достъп до безплатно образование на децата на имигранти 

(както при носителите на бежански статут), които имат статут на продължително и 

дългосрочно пребиваване, тъй като към момента те са задължени да заплащат за 

образованието на своите деца. Децата на имигранти да бъдат записвани веднага след 

пристигането в класове, отговарящи на възрастта им, и при непокриване на резултатите 

да се полага допълнително обучение (например през лятото). Да се разработят 

специализирани програми за обучение на учители за работа с деца с имигрантски 

произход и в мултикултурна среда.  

5. За определени категории имигранти (майки, бременни и хора в неравностойно 

положение) да се създадат ресурсни центрове и/или да се назначат хора, които да 

подпомагат и/или заместват имигрантите при контактуването с институциите. Да се 

разкрият ресурсни центрове към училищата със засилено присъствие на деца с 

имигрантски произход. 

6. Да се развиват координационните и консултативни органи (НССЕИВ, НСМИ и 

др.), така че да се подобри сътрудничеството, обмена на информация и експертиза 

между държавните структури, социалните партньори, НПО и общините. Изграждане на 

национална система за информация и координация. Дейността на информационните 

центрове за имигранти трябва да бъде популяризирана, защото мнозинството от 

чужденците не са наясно с услугите, предоставяни от тези центрове.  

7. Повишаване на административния капацитет на служителите в държавните 

институции, ангажирани с приложението на интеграционните политики. Към 

формирането на политиките трябва да бъдат привлечени хора с компетенции в сферата 

на имиграцията и интеграцията – най-вече представителите на имигрантските 

общности, които са ангажирани с тези процеси неформално и на доброволни начала.  

8. Да се обмисли и разгледа евентуална промяна на законодателството по посока 

предоставяне на възможност на чужденци за придобиване на българско гражданство, 

без отказване от предишното гражданство – т.нар. двойно гражданство.  
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Заключение 

За България е наложително да се възползва от възможностите, които й се 

предоставят от глобалната миграционна ситуация и в частност – от засиления интерес 

на имигранти към територията на страната. За целта е необходимо да се задълбочат 

познанията в тази област, тъй като до този момент страната ни няма необходимия опит 

нито в законодателството и правораздаването, ниво в ефективната интеграция, нито пък 

е извършен задълбочен диалог по проблемите на миграцията и възможностите за 

развитие на икономиката и бизнеса, които може да предостави тя.  

Изводите от изследването могат да послужат за коригиране на някои прилагани 

мерки и осъществявани практики и заместването им с по-адекватни действия, 

съобразени с потребностите на заинтересованите страни. Постигнатите резултати биха 

могли да подпомогнат ефективността на провежданите политики, да допринесат за 

рационализирането на процеса на тяхното реализиране и да оптимизират въздействието 

на дейностите и мерките върху условията на живот и социалната интеграция на 

имигрантите в българското общество. 

Въпросът за интеграцията на имигрантите в обществото се издига като възлов за 

европейското развитие на България. Страната ни се нуждае от конкретни и действени 

политики, които да предоставят реални решения както по отношение на посрещането и 

настаняването на чужди граждани от трети страни, така и по отношение на по-

нататъшната им интеграция.  

 

IV. Справка за научните приноси 

1. Разработени и апробирани са методика, индикаторна рамка и 

инструментариум за извършване на социална оценка на политиките за трудова, 

образователна и културна интеграция на имигранти в българското общество; 

2. Извършена е социална оценка на политиките за интеграция на имигрантите 

в България и са направени изводи за наличието, развитостта, процеса на реализиране, 

ефективността и въздействието на тези политики в българското общество; 

3. Разширени са познанията за проблемите на имигрантите в България и е 

оценено равнището на тяхната интегрираност в българското общество – трудова 

заетост, образователна система, социално-културен живот;  
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4. Изяснени са основните фактори, които затрудняват успешната интеграция 

на гражданите на трети страни в българското общество и са направени препоръки за 

усъвършенстване на политиките за интеграция на имигрантите в България. 
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