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Върховен комисариат за бежанците на ООН
• Създаден с резолюция на Общото събрание

от 3 декември 1949 г. с тригодишен мандат,
за да помогне на европейските бежанци,
разселени през Втората световна война.

• Основна отговорност: предоставя
международна закрила и съдейства на
правителствата за намиране на трайни
решения на проблемите на бежанците.

• Работи в България по силата на споразумение
с правителството от 22 юли 1993 г.

• Основна дейност в България:
1) мониторинг и подкрепа на
национални и местни власти при
изграждане на механизми за закрила и
интеграция на бежанци;
2) финансиране и координация на
неправителствени организации за
предоставяне на услуги на бежанци
(БЧК, БХК, Съвет на жените бежанки в
България, Фондация за достъп до права
ФАР и Български съвет за бежанци и
мигранти).



БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДНА 
ЗАКРИЛА

ВРЕМЕННА 
ЗАКРИЛА

ХУМАНИТАРЕН 
СТАТУТ

СТАТУТ НА 
БЕЖАНЕЦ

ТЪРСЕЩ ЗАКРИЛА

УкраинциВсички други националности



Международна и временна закрила: права

• Получил временна 
закрила (до 23 февруари 
2023 г.): право на работа 
без разрешителни, ЛНЧ.

• Търсещ-закрила (6 
месеца): право на 
работа след 3 месец със 
служебна бележка, ЛНЧ

• Получил международна 
закрила (безсрочна): 
българска лична карта, 
права на български 
граждани, ЕГН

Международна Временна





Международна закрила - контекст
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Страни на произход
Търсещи международна закрила Получили международна закрила

Афганистан
6307

Сирия
7037

Украйна
1289

Мароко
1224

Ирак
527

Други
793

Сирия
3258

Афганистан
30

Украйна
497

Без гражданство 39 Други
62

Общо: 17 177 Общо: 3886





Ниво на образование - Украйна 

Основно
1

Средно
19

Висше
70

Докторска 
степен

5

Няма 
информация

10

Почти всички 
имат дипломи,

повече от 
половината не 

разполагат с тях

18 души 
имат две 

висши 
образования

Основни 
специалности:

Икономика (19)
Педагогика (12)

Право (12)
Психология (7)

Инженерни 
специалности (7)

Медицина (7)
Филологии (6)

Счетоводство (3)
IT (3)

ВЪЗРАСТНИ



Ниво на образование 
Възрастни

Без образование Начално (до 6 клас)

Основно (до 6-9 клас) Средно (до 10-12 клас)

Висше

10
души

37
души

52
души

42 души

14
души

41 души 
разполагат с 
оригинални  
дипломи

6 души 
разполагат с 
тях в България

Основни специалности:
арабска филология (2), 

педагогика (2), IT, 
публична 

администрация, 
медицина, инженерство, 

геология, топография, 
туризъм



Заетост - украинци
Основни професии

• Учители (11)

• Счетоводители (9)

• Лекари, фармацевти и стоматолози 
(8)

• Юристи (7)

• Университетски преподаватели (4)

• Психолози (4)

• Инженери (3)

• Сфера на красотата (2)

_______________________

• Ликвидатор на Чернобилската АЕЦ

• Режисьор

Работа в България
• 31 безработни от 63 души на външни адреси (49%), 19 са 

заети в България
• 32 безработни от 42 души в хотелите (76%), 8 заети в 

България
• 1 има собствен бизнес (фирма за доставка на храна)

хотели и 
ресторанти (5);

гледане на деца 
(5);

продавачки (3);
фотограф;
геодезист  

Безработни
63

;Заети в 
Украйна

8

; Заети в 
България 27

Студенти
2

Пенсионери3

Доброволци
2



Заетост
Основни професии
• Строители (15)

• Земеделци (17)

• Продавачи в семеен бизнес (11)

• Фризьорство, бръснарство и козметика (8)

• Автомоньори (8)

• Общи работници (6)

• Учители (6)

• Шофьори (6)

• Готвачи (5)

_______________________

• Кранист

• Топограф

• Лекар

• Преподавател по джудо

От 54 пълнолетни с право на работа:
• За 48 души има информация
• 13 работят, 22 търсят работа
• 1 има собствен бизнес (автомонтьор)
• 2 жени

Дюнер, кафене, 
строителство, хамали, 
фабрика за пластмаса, 
шофьори на тир 



Подкрепа за работодатели от държавата

• Програма за заетост и обучение на бежанци
(субсидирана заетост; разходи на работодател за 1
година)

• Програма „Солидарност“ (менторство; субсидирана
заетост; средства за наем; разходи на работодател за
3 месеца)



Подкрепа за работодатели от НПО
• Връзка с бежанци

• Подкрепа с превод и първоначална ориентация на
работното място

• Курсове по български език

• Популяризиране на добри практики

• Възможности за доброволчество на служители



Благодаря!
lazarova@unhcr.org
00359878435883

mailto:lazarova@unhcr.org

