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ЧАСТ 1 Предговор

Уважаеми колеги, партньори и приятели!

Миграцията е един от най-значимите явления на нашето време. Над 270 мили-
она човека са в процес на миграция и живеят извън държавата си на произход 
през 2019 г., а в нашия все по-взаимосвързан свят още много милиони са засег-
нати от миграцията през семейни и културни връзки и икономически обмен. 
Миграцията е силен фактор за устойчивото развитие - за самите мигранти и 
техните общности, за държавите на произход, транзит и дестинация.

Ако бъде правилно управлявана, миграцията носи неоспорими ползи за всич-
ки. Мигрантите са носители на знания и умения, те са фактор за повишена про-
дуктивност на пазара на труда, стабилност и просперитет. Мигрантите пред-
ставляват относително малък процент от населението на света, но по данни 
от различни проучвания те произвеждат повече от 9% от глобалния брутен 
вътрешен продукт (БВП) - значително повече, отколкото биха произвели, ако 
бяха останали в държавите си на произход.

Служителите на МОМ работят в подкрепа на мигрантите, преминали през Бъл-
гария  или живеещи тук, на търсещите международна закрила, оказват помощ 
на желаещите да се завърнат в държавата си на произход и помагат на български 
граждани, попаднали в ситуация на трафик и експлоатация, да се приберат у дома.

Мисията на МОМ в България полага усилия за повишаване на капацитета за 
управление на миграцията на национални институции и неправителствени ор-
ганизации, като провежда обучения и прави редовни дарения под формата на 
техника и консумативи. През 2019 г. МОМ създаде две сигурни зони за непри-
дружени деца и в тях осигури защитена среда, грижа и занимания.

Начинът, по който мигрантите се движат, остават и заживяват заедно с приема-
щото общество, е ключов не само за успеха на интеграцията им, но и за пости-
гане на по-силна обществена солидарност. Сближаването между членовете на 
обществото и създаването на по-голяма свързаност между хората е темата за 
2019 г. и на Международния ден на мигранта - 18 декември.

На фона на все по-разделени общества и задълбочаващи се социални разломи 
МОМ вярва, че миграцията може да бъде движеща сила не просто за напредък 
и икономическо развитие, но и за постигане на по-голяма обществена соли-
дарност и културен обмен.

Надявам се, че запознавайки се с дейността ни в България и удовлетворението, 
което тя ни носи, ще предадем тази увереност и на вас!

Приятно четене и успех!

Radoslav Stamenkov
Head of Mission
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За MOM

Основана през 1951 г., Международна организация по миграция (МОМ) е во-
деща междуправителствена организация в сферата на миграцията, посветена на 
принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза на хората, тър-
сещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ оказва съдействие на миг-
рантите и приемащите ги страни за преодоляване на увеличаващите се предиз-
викателства, свързани с миграцията, с цел повишено разбиране на проблемите, 
изникващи в процеса, насърчаване на социално-икономическото развитие чрез 
миграцията и подкрепа на благосъстоянието и човешките права на мигрантите.

България става член на МОМ през 1999 г. Мисията на МОМ в България се съз-
дава през 2000 г., след като официално влиза в сила Споразумение за сътруд-
ничество между България и МОМ. През 2009 г. МОМ България и Министер-
ство на вътрешните работи (МВР) подписват Меморандум за разбирателство 
за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни. През 
2015 г. е подписано ново и по-детайлно Споразумение за сътрудничество и 
дългосрочно партньорство между МОМ и МВР.

Мисията се състои от Централен офис в гр. София, Информационни центрове 
за законно пребиваващи имигранти в гр. Бургас и гр. София (разположен в 
Централния офис), както и офиси в специалния дом за временно настаняване 
на чужденци към МВР (СДВНЧ)  в с. Бусманци, Регистрационно-приемателен 
център (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) в кв. Овча купел и 
изнесения офис в РПЦ гр. Харманли. До 2019 г. МОМ управляваше и Канадски 
визов център, помещаващ се в Централния офис. От средата на 2019 г. МОМ 
управлява и първата по рода си в страната Сигурна зона за настаняване на не-
придружени непълнолетни лица в РПЦ кв. Военна рампа. Предстои откриване 
на втора Сигурна зона в РПЦ кв. Овча купел в началото на 2020 г., отново 
управлявана от МОМ България.

Сферата на действие на МОМ България е съсредоточенa в няколко ключови об-
ласти: подкрепа за доброволното връщане и реинтеграция на граждани на трети 
страни; противодействие на трафика на хора; укрепване на националния капаци-
тет в областта на миграцията; предоставяне на подкрепа на лицата, търсещи и 
получили международна закрила, чрез мобилни екипи на терен; интеграционни 
дейности; и управление на Канадски визов център. МОМ продължи своята дей-
ност в тези области и през 2019 г. Повече информация можете да откриете  в 
следващите страници.

ЧАСТ 2
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ЧАСТ 3 Офиси на МОМ

През 2019 г. изнесеният офис на МОМ в РПЦ гр. Харманли, както и офисите на 
организацията в РПЦ кв. Овча купел и СДВНЧ с. Бусманци продължиха работа.

Правен консултант предлага помощ по правни въпроси, включително консултации 
относно подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция веднъж седмично в 
РПЦ кв. Овча купел, а през останалите делнични дни - в СДВНЧ  с. Бусманци.

В изнесения офис на МОМ в РПЦ гр. Харманли друг правен консултант предос-
тавя правна помощ относно производството за предоставяне на международна 
закрила, включително информация за доброволно връщане и възможности за 
реинтеграция. Същият консултант редовно посещава СДВНЧ гр. Любимец и 
Транзитен център с. Пъстрогор (в Области Свиленград и Хасково), за да пре-
доставя подкрепа на настанените там граждани на трети страни. На консултанта 
съдействат преводачи от съответните езици на място или по телефона.

Изнесеният офис на МОМ България в РПЦ гр. Харманли
Фотография: МОМ България
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МОМ България управляваше Канадски визов център (CANVAC) от 6 август 
2013 г. до 29 ноември 2019 г. Центърът, разположен в Централния офис на 
Мисията на МОМ, получаваше заявления от кандидати за виза (както българ-
ски, така и чуждестранни граждани) за временни визи и разрешения за пре-
биваване в Канада. В допълнение, МОМ България организираше медицински 
прегледи за български граждани, заминаващи за Канада. Такова съдействие бе 
предлагано до края на 2019 г.

През 2017 г. влезе в сила новият по-лек визов режим за български граждани, 
посещаващи Канада. Тази промяна премахна необходимостта българските 
граждани да кандидатстват за туристическа виза за краткосрочен престой в 
Канада (по-голямата част от заявленията, получени в България), която бе заме-
нена от eTA - електронно разрешение за пътуване за граждани на безвизови 
страни, пристигащи в Канада по въздух.

Визовият център запази функциите си дори след влизането в сила на новия 
визов режим за български граждани. Центърът продължи да предоставя съ-
действие на чуждестранни граждани, пребиваващи в България, в процеса на 
кандидатстване за временни визи и разрешения за пребиваване. Също така се 
предлагаше и помощ със заявления за eTA, разрешения за работа и следване 
на български и чуждестранни граждани, включително прилагането на биомет-
рични протоколи съгласно изискванията на канадското правителство.

Програмата бе в процес на преустановяване на дейността в периода 2-29 но-
ември 2019 г. На 2 ноември 2019 г. Канадският визов център прекрати предла-
гането на услуги, свързани със заявления за визи/разрешения за пребиваване за 
Канада. Центърът окончателно затвори врати на 30 ноември 2019 г.

Канадски визов център (CANVAC)ЧАСТ 4
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През 2019 г. МОМ България навършва десет години от началото на изпълняване 
на проекти по доброволно връщане и реинтеграция (AVRR) през 2009 г. Тези 
проекти целят да осигурят пълна подкрепа на граждани на трети страни (ГТС),  
които желаят да се върнат в държавата си на произход. Освен това, някои канди-
дати могат да получат реинтеграционна подкрепа в зависимост от положението 
им. Екипът по доброволните връщания на МОМ България продължава да предлага 
подкрепа под формата на консултации относно възможностите за доброволно 
връщане, да организира безопасното и достойно връщане на кандидатите в дър-
жавите им на произход, да предлага медицински прегледи преди отпътуване на 
уязвими лица; подкрепа със сдобиването на необходимите документи за пътуване; 
подпомагане по време на транзит и при кацане; предоставяне на реинтеграцион-
на подкрепа на отговарящите на условията кандидати. Случаите, в които се оказва 
реинтеграционна подкрепа, се проследяват, като в 95% от тях се наблюдава ус-
пешна реинтеграция на подпомогнатите лица. Предоставената реинтеграционна 
подкрепа засяга предимно планове за ремонт на домове и набавяне на домакин-
ски уреди от първа необходимост, за развитие на селско стопанство, животно-
въдство, търговия, отваряне на бръснарници, посещаване на езикови курсове и 
професионални обучения и др. Открояват се някои планове за реинтеграция, като 
този за органично градинарство и слънчеви ферми на бенефициент от Зимбабве.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз e основен източник на 
финансиране на проектите за доброволно връщане, изпълнявани от МОМ България.

2017 - 2019:
• Брой ГТС, получили съдействие за доброволно връщане: 1205
• Брой реинтеграционни пакети: 200

Доброволно връщане и реинтеграцияЧАСТ 5

Страни на произход на лица, получили AVRR съдействие 2017-2019 г.

Афганистан

508

Иран

67

Ирак

448

Пакистан

93

Други

160

*Други: Алжир, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Босна и Херцеговина, Камерун, Колумбия, ДР Конго, Кот д’Ивоар, Египет, Гамбия, Грузия, Гана, 
Гвинея, Индонезия, Индия, Йордания, Ливан, Мадагаскар, Монголия, Мароко, Непал, Нигерия , Перу, Сенегал, Сиера Леоне, Шри Ланка, Судан, 
Танзания, Таджикистан, Турция, Украйна, Виетнам, Зимбабве.

ДАННИ
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Таедад, майка на две дъщери от Ирак, която получи 
подкрепа за реинтеграция, за да може да завърши 
изграждането на къщата им.
Фотография: МОМ Ирак

Няша от Зимбабве, който планира да направи органични градини и слънчеви ферми.
Фотография: МОМ Зимбабве
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Кръгла маса с представители на Съвета на прибалтийските републики с домакин НКБТХ
Фотография: НКБТХ
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Борбата с трафика на хора е една от основните области на действие за МОМ 
България. Над 15 години МОМ  е партньор на българското правителство и Нацио-
налната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). В момента МОМ България 
съсредоточава усилия върху безопасното връщане и реинтеграция на жертви на 
трафик, тяхната защита и превенция на трафика. През последните години МОМ 
организира информационни кампании, насочени към повишаване на осведоме-
ността, последната от които бе през 2018 г., затова през 2019 г. бе поставен акцент 
върху подпомагане връщането у дома и реинтеграцията на жертвите на трафик. 
Подкрепата най-често включваше помощ преди заминаване и при пристигане, 
придружаване по време на полет, реинтеграционни дейности (консултации, на-
сочване към медицинска помощ, покриване на разходи за лекарства/престой в 
болница) и мониторинг на реинтеграцията. Мнозина бяха снабдени с домакински 
уреди от първа необходимост, както и ремонт на домовете им. Успяхме да заку-
пим 2 къщи, селскостопанска техника, продукти за детска грижа и други.

В края на 2018 г. МОМ България успешно приключи 4-годишен проект за под-
крепа на жертви на трафик, финансиран от Българо-швейцарската програма 
за сътрудничество. Очаква се нов проект за по-нататъшно подпомагане на 
дейностите на МОМ в тази област.

2017 - 2019:

• Брой лица, на които е предоставена подкрепа: 241 (129 мъже, 112 жени).
• Брой върнали се лица: 118 (73 мъже, 45 жени).
• Брой реинтегрирани лица: 97 (42 мъже, 55 жени).
• Видове експлоатация: просия (104), сексуална (61), трудова (29), детска 

(10), здравна (1).
• Страни на дестинация на лицата, на които е предоставена подкрепа: Швеция 

(101), Франция (40), Холандия (16), Германия (15), Обединено кралство 
(9), Испания (7), Кипът (7), Швейцария (6), Полша (5), Белгия (4), Италия 
(4), Австрия (3), Чехия (2), Унгария (2), както и единични случаи от Ирлан-
дия, Норвегия, Словения, Гърция, Перу, Камбоджа, Буркина Фасо, Виетнам 
и Венецуела.

• 1 кръгла маса с представители на Съвета на прибалтийските републики с 
домакин НКБТХ. Общ брой участници: 23.

• 1 мониторингово посещение по проект за доброволно връщане, финан-
сиран от Швеция, проследяващо реинтеграцията на 12 лица, върнали се с 
подкрепата на МОМ (5-6 юни 2019 г.)

Противодействие на трафика на хораЧАСТ 6
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МОМ България скоро навършва третата си година от стартирането на програма-
та за закрила чрез мобилни екипи на терен.  Тъй като този формат за предоста-
вяне на помощ и подкрепа на лица, търсещи и получили международна закрила, 
се оказва успешен, мобилните екипи продължават своята работа, финансирани 
от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС (ФУМИ) и правителството 
на Република България. Към момента двама правни консултанти, трима социални 
работници, трима психолози и културен медиатор предоставят редица услуги: 
консултации  и информационни сесии, оценка на уязвимост, подкрепа за достъп 
до услуги, пренасочване към партньорски организации и др. Те организират и 
раздавания на сезонни дрехи, хигиенни продукти и дарения от партньори. Еки-
пите посещават всички РПЦ на ДАБ в гр. София, гр. Харманли и с. Баня (Област 
Сливен), както и Транзитен център с. Пъстрогор при необходимост и при заяв-
ки. Те посещават и СДВНЧ в с. Бусманци и гр. Любимец.

Освен правните консултанти от мобилните екипи и офисите на МОМ, има 
други двама правни консултанти, които са базирани в Централния офис и по-
сещават СДВНЧ и РПЦ по график и при заявки.

Мобилните екипи на МОМ получава безценна подкрепа от група преводачи от 
персийски език/дари, пущу, арабски, кюрдски, урду, панджаби и други.   МОМ 
България предостави през 2019 г. своя набор от преводачи на разположение 
на партньорски държавни институции като Дирекция „Миграция“ към МВР и 
Звена „Майка и бебе“ към Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Към ноември 2019 г. мобилните екипи на МОМ, включително правните кон-
султанти от Централния офис, офисите на СДВНЧ с. Бусманци и РПЦ кв. Овча 
купел, както и изнесения офис в РПЦ гр. Харманли, са предоставили 4302 ин-
дивидуални консултации на мигранти и лица, търсещи международна закрила, 
включително 2704 първични консултации и 1598 последващи такива в РПЦ 
на ДАБ и СДВНЧ. Въпреки спада на броя търсещи закрила в България, подоб-
но на ЕС като цяло, броят на първичните консултации надвишава съответния 
брой последващи консултации, тъй като България продължава да се възприема 
като транзитна страна от търсещите закрила, първоначално регистрирани тук.

• 2250 индивидуални правни консултации: предоставяне на информация относ-
но права и задължения, правни процедури, съдействие с документация и обща 
административна подкрепа (512 консултации от консултантите от мобилните 
екипи, от които 269 първични и 243 последващи консултации; 275 консултации 
от консултантите, базирани в Централния офис; 434 консултации от консултан-
та в СДВНЧ с. Бусманци и РПЦ кв. Овча купел и 1029 консултации от консул-
танта в гр. Харманли, от които 517 първични и 512 последващи);

• 995 индивидуални психологически консултации (768 първични и 227 
последващи): подкрепа за психичното здраве, специализирани индивидуал-
ни дискусии с непридружени непълнолетни (НН) и други уязвими лица; 

• 1057 индивидуални социални консултации (441 първични и 616 последва-

Програма за закрилаЧАСТ 7
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Консултации 2017-2019 г.

Консултации по полДАННИ

Правни

360
492

1398

Психологически

134
214

647

Социални

205
543309

* Всички правни консултации в гр. Харманли са проведени от правния консултант, базиран в изнесения офис на МОМ в РПЦ гр. Харманли. 

Консултации според място на провежданеДАННИ

Правни*

1029
1221

194

801

Психологически

284
773

Социални

* Стойностите за 2017 г. включват консултации, предоставени от всички правни консултанти, работещи в МОМ България (мобилни екипи, Централен 
офис, СДВНЧ с. Бусманци/РПЦ кв. Овча купел и РПЦ гр. Харманли) от м. април 2017 г.

ДАННИ

2017

862

364
713

2018

2215

678
631

2250

1057
995

2019
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Културният медиатор на МОМ в разговор с непридружени непълнолетни младежи от Афганистан
Фотография: МОМ България

Информационна кампания против трафика на хора
Фотография: МОМ България
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щи): подкрепа със записването при личен лекар, придружаване до медицин-
ски прегледи, хоспитализации, закупуване на лекарства и други предмети 
от първа необходимост за уязвими лица, подкрепа при осъществяване на 
дългосрочно медицинско лечение и др.

Мобилните екипи представиха следните 50 информационни сесии пред 
ок. 320 бенефициенти:

• 18 сесии относно услугите, предоставяни от МОМ България;
• 17 сесии на тема „Лица, търсещи закрила: процедури, права и задължения“, 

изнесени пред НН и възрастни бенефициенти; 
• 11 сесии на тема „Митове и реалности при търсенето на закрила в Европа“, 

изнесени пред НН и новопристигнали възрастни;
• 3 сесии на тема „Психически нагласи при прехода между държави“;
• 3 сесии на тема „Културата на България“;
• 1 сесия на тема „Добри хигиенни практики“.

Мобилните екипи също така организираха 15 работилници с жени и 
деца, включително работилници за изработка на кукли и маски, работилници 
по готвене, работилница за рисуване съвместно със студенти от Националната 
художествена академия, работилница за изработка на дневници и работилни-
ца за шиене. Именно работилницата по шиене разкри завидни умения сред 
участниците, които представиха ръчно изработените си коледни украси на 
традиционен коледен базар в столицата.

В допълнение, търсещи международна закрила жени, настанени в РПЦ кв. 
Овча купел, изнесоха театрално представление, базирано на популярна 
кюрдска приказка, с подкрепата на мобилните екипи и режисьор-психолог.

МОМ България подкрепи и партньорски организации в подготовката 
на готварски и празнични събирания в гр. София и гр. Харманли.

Търсенето от страна на бенефициенти на определени артикули като велоси-
пед, телевизор, детски колички и шевна машина, накара МОМ България да 
организира покани за дарения. Всички бяха успешни.
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МОМ България продължава да изпълнява интеграционна програма чрез своите 
Информационни центрове за имигранти в гр. София и гр. Бургас. През 2019 г. бе 
поставено началото на езикови курсове за законно пребиваващи в страната 
граждани на трети страни, включително търсещи и получили международна за-
крила. Безплатните курсове предлагат преподаване на български език на ниво А1 
и А2. До момента 98 души успешно завършиха курсовете и получиха езиковите 
си сертификати, а 24 са на път да направят същото. Участващите мигранти идват 
от държави като Русия, Украйна, Сирия, Беларус, Армения, Китай, САЩ, Турция, 
Иран, Ливан, Израел. Курсовете бяха финансирани от Националната програма на 
България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. и МВР.

През 2019 г. Информационният център в гр. Бургас предостави 77 инди-
видуални консултации на законно пребиваващи в България граждани на 
Русия, Украйна, Казахстан и др. Центърът организира и следните дейности:

• 1 информационна сесия на тема „Влизане и пребиваване в Република Бъл-
гария. Рискове при незаконна миграция“ и „Достъп до пазара на труда на 
законно пребиваващите в страната мигранти“;

• 1 групово посещение до специализираната трудова борса за туризъм, на 
което присъстваха множество мигранти и в рамките на което те успяха да 
установят контакти с работодатели;

• 2 специализирани информационни сесии относно историята, културата и 
природата на България; 

• 1 групово посещение до Археологически музей „Старинен Несебър“;
• 1 среща между група ученици и учители от Гимназията за романски езици 

„Георги Стойков Раковски“, гр. Бургас и ученици мигранти от Русия, Украйна 
и Казахстан по повод Международния ден на толерантността;

• Срещи със специалисти от Центъра за подкрепа на личностното развитие 
в началото на новата учебна година с цел запознаване на родители на де-
ца-мигранти с безплатните школи по интереси в сферата на езици, фотогра-
фия, спорт, пеене, народни танци, информационни технологии, кариерно 
ориентиране и консултиране и др.

През 2019 г. МОМ България чрез партньорите ни от Фондация „Конкордия 
България“ продължи да предоставя кариерно консултиране на бенефици-
енти, както и подкрепа при търсене и кандидатстване за работни места.

Съвместно със Сдружение „Storycatchers“, сесиите с барабанен кръг бяха 
подновени. През ноември 2019 г. именно чрез такъв барабанен кръг МОМ 
България взе участие в инициативата „Месец на бежанеца 2019“, която обе-
динява усилията на организациите в областта да информират за културата на 
бежанците и мигрантите в България. 

Програма за интеграцияЧАСТ 8
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МОМ организира безплатно обучение по български език за законно-пребиваващи чужденци
Фотография: МОМ България

МОМ, съвместно със SofiaLab и Resonance Drum Circles, организира барабанен кръг като част от програмата на 
Месеца на бежанеца 2019 | Фотография: Си Ви Ес - България



20 2019: Обзор на годината

МОМ продължава активно да подпомага изграждането на институционалния 
капацитет на Република България чрез организиране на обучения, работни 
срещи, кръгли маси и семинари по съответни теми в областта на миграцията, 
заедно с държавни институции, неправителствени организации (НПО) и други 
ключови заинтересовани страни.

През 2019 г. МОМ България организира следните мероприятия за изграждане 
на капацитет за държавни институции и НПО:

Работна среща за напредъка по проекти EMAS0044 и EMAS0050

Между 16 и 18 април 2019 г. в рамките на проект  “Укрепване на националния 
капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“, финан-
сиран по Спешните мерки на фонд “Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ) 
2014-2020 на Европейския съюз, МОМ България организира работна среща, в 
която взеха участие представители на ДАБ, Министерство на вътрешните работи, 
Министерство на външните работи, Световната здравна организация, Агенция за 
социално подпомагане (АСП), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) 
и Апелативна специализирана прокуратура и Районна прокуратура Благоевград. 

Целта на срещата беше да се обсъдят дейностите и постигнатите резултати в 
рамките на проектите, финансирани по Спешните мерки и изпълнявани от МОМ, 
и да се обмени опит и добри практики с представителите на тези институции.

Изграждане на капацитет на 
национално и местно ниво

ЧАСТ 9

Работна среща за напредъка по проекти EMAS0044 и EMAS005
Фотография: МОМ България
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Миграция и здраве 

На 14 и 15 март 2019 г. МОМ организира обучение на теми, свързани с мигра-
ция и здраве за медицински специалисти, социални работници и служители на 
правоприлагащи органи, работещи на първа линия с бежанци и мигранти.  В 
обучението взеха  участие 22 човека: представители на ДАБ, Главна дирекция 
„Гранична полиция“, Дирекция „Миграция“, Държавна агенция „Национална си-
гурност“, Агенция за социално подпомагане и Медицински институт към МВР. 

Обучението бе част от проекта TRAIN4M&H, финансиран от Генерална дирек-
ция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия.

Обучение за преводачи и културни медиатори

В началото на м. април 2019 г. екипът на МОМ организира обучения в гр. София и гр. 
Хасково за преводачи и културни медиатори. Обучителите от Белгия и Гърция - Ханс 
Верпт и Катерина Нумта - споделиха опит и водиха оживени дискусии с участниците. 
Обучението представи техники и правила при работа през превод, междукултурните 
специфики, които имат отношение към разбирането между страните, наръчници за 
преводачи, както и етичния кодекс на тези професионалисти. 

Събитието бе организирано с финансовата подкрепа на Националната про-
грама на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Oбучение на теми, свързани с миграция и здраве
Фотография: МОМ България
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Обучение по представителство и работа с непридружени деца

На 10-11 юни в гр. София и на 18-19 юни в Пловдив екипът на МОМ, в парт-
ньорство с УНИЦЕФ и Агенцията на ООН за бежанците, проведе обучителни 
сесии на тема „Представителство и работа с непридружени деца“. Обучителите 
представиха миграционната ситуация в България и Европа и пътя на непридру-
жените деца, правната рамка за международна закрила на непридружени де-
ца-чужденци, търсещи закрила в България, социалните и културни парадигми в 
държавите на произход на децата, идентификация на психологическата травма, 
специфичните рискове при децата от насилие и трафик, както и възможни трай-
ни решения на ситуацията.

Обучението беше практически насочено и участниците имаха възможност да 
разглеждат и обсъждат реални случаи от практиката и да споделят затруднения 
от опита си като представители на деца, социални работници, интервюисти и др. 

Събитието бе организирано с финансовата подкрепа на Националната про-
грама на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Проект Re-Health2 

Между 10 декември 2018 г. и 30 януари 2019 г. МОМ България подпомогна меди-
цинското лице на РПЦ кв. Овча купел да проведе медицински консултации с 42-ма 
бенефициенти от Сирия, Ирак, Нигерия, Русия и Гана и да обсъди историята на за-
боляванията им. Бяха създадени електронни здравни досиета за всеки бенефициент 

Обучения по представителство и работа с непридружени деца
Фотография: МОМ България
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и попълнени с наличната информация за тяхното здравословно състояние.
На 31 януари 2019 г. в Атина се проведе заключителната конференция на пи-
лотната фаза на проекта Re-Health 2. МОМ покани и подпомогна пътуването 
и участието на двама служители на ДАБ, включително медицинското лице на 
РПЦ кв. Овча купел. Бяха представени резултатите и следваната методология по 
отношение на прилагането на Електронното здравно досие като инструмент за 
интеграция на мигранти в здравните системи на държавите членки на ЕС.

Проектът беше добре приет и имаше добавена стойност за повишаване на ос-
ведомеността относно важността да се поддържа здравно досие; повишаване на 
знанията сред заинтересованите страни относно здравните нужди на бежанците 
и мигрантите; гарантиране, че досието с медицински прегледи на мигрантите е на 
разположение в държавите на транзит и дестинация; и укрепване на националния 
и трансграничния капацитет за наблюдение на болести и своевременно реагиране.

Среща на заинтересовани страни - проект PROTECT

На 19 март 2019 г. МОМ организира среща на партньори и заинтересовани стра-
ни по регионалния проект “PROTECT: Предотвратяване на сексуалното и осно-
ваното на пола насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви”, 
финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. 
В събитието взеха участие представители на ДАБ, АСП, ДАЗД, Дирекция „Миг-
рация“, Агенция на ООН за бежанците, УНИЦЕФ, както и колеги от неправител-
ствения сектор, пряко ангажирани в работата с бежанци и мигранти.
По време на срещата бяха идентифицирани постигнатите резултати в сферата 

Заключителна конференция на пилотната фаза на проекта Re-Health 2
Фотография: МОМ България
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на борбата със сексуалното и основано на пола насилие, както и съществува-
щи пропуски. Също така, бяха обсъдени и възможности за сътрудничество 
между различните заинтересовани страни и за подобряване на механизмите за 
насочване на мигранти и бежанци, преживели такова насилие.

Проектът, с продължителност  октомври 2018 г. - март 2020 г., се изпълнява от 
12 Мисии на МОМ (Белгия, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Ирландия, 
Италия, Малта, Холандия, Полша, Словения и Испания) и осем партньори от 
НПО сектора: Legebitra (Словения), Le monde selon les femmes abl (Белгия), 
Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz (Испа-
ния), Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers, and Pharos (Холандия).

Кръгла маса - Стара Загора

На 2 октомври 2019 г. МОМ България, съвместно с УНИЦЕФ, организира кръг-
ла маса на тема „Настаняване и предоставяне на подкрепа на жени и деца 
мигранти и бежанци в социални услуги в България“. В събитието взеха учас-
тие представители на Звена „Майка и бебе“, Комплекси за социални услуги за 
деца и семейства, Отдели „Закрила на детето“, Държавна агенция за закрила на 
детето, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за бежанците, 
Министерство на образованието и науката, общини, Съвет на жените бежанки 
в България, Българския червен кръст и други. 

Целите на събитието бяха обмен на информация и добри практики между 

Среща на партньори и заинтересовани страни по регионалния проект “PROTECT: Предотвратяване на сексуалното и 
основаното на пола насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви” | Фотография: МОМ България
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Кръгла маса на тема „Настаняване и предоставяне на подкрепа на жени и деца мигранти и 
бежанци в социални услуги в България“ | Фотография: МОМ България

участниците относно българския опит в настаняване и предоставяне на под-
крепа на жени и деца мигранти и бежанци по време на техния престой в соци-
ални услуги в България, представяне на международни и европейски стандарти 
и насоки по темата, дискусия и изготвяне на препоръки за подобряване на 
тези услуги в България.

Събитието беше организирано с финансовата подкрепа на Националната про-
грама на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. 

Международен форум на общините 2019 

МОМ България идентифицира и покани участници от българската местна 
власт да вземат участие в тазгодишното издание на Международния форум за 
местни решения в сферата на миграцията и разселването, който се проведе в 
гр. Газиантеп, Турция на 26-27 ноември 2019 г. под мотото „От непредвидена 
ситуация до устойчивост и развитие“.

В събитието участваха кметът на столичния квартал Витоша г-н Теодор Петков 
и началникът на отдел „Спорт, култура и образование“ в Община Витоша г-жа 
Милена Маджирска.

Събитието се фокусира върху обмена на опит и добри практики в контекста 
на миграцията между турски и други общини от цял свят, с участници от Ев-
ропа, Африка, Близкия Изток и Австралия.
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Сигурни зони за непридружени непълнолетни в РПЦ кв. Военна 
рампа и кв. Овча купел

През м. юли 2019 г. за първи път в България отвори врати Сигурна зона за нас-
таняване на НН, търсещи международна закрила. Зоната е разположена на вто-
ри, трети и четвърти етаж на блок Б в РПЦ кв. Военна рампа. МОМ извърши 
основен ремонт на трите етажа, включително стаи, коридори, общите бани с 
тоалетни, обзаведени съобразно ежедневните нужди на настанените НН.

МОМ България назначи 10 социални работници, които под наблюдението на 
Координатора на Зоната осигуряват 24-часова грижа и подкрепа на настане-
ните младежи в съгласуване с ДАБ. Екипът социални работници е подкрепян 
от мобилните екипи на МОМ, културен медиатор и преводачи от пущу и пер-
сийски език/дари. Те работят на дневни, нощни и съботно-неделни смени. 
Всички преминаха предварително обучение за работа в Зоната. Беше наета 
охранителна фирма, за да се гарантира безопасността на младежите и пер-
сонала, да се реагира при инциденти и да се осъществява видеонаблюдение.
Капацитетът на Зоната е 100 НН и понастоящем в нея са настанени непълно-
летни младежи от Афганистан, Иран и Пакистан.

Социалните работници от Сигурната зона наред с мобилните екипи и културния 
медиатор на МОМ организират различни групови дейности в РПЦ (волейбол, фут-
бол, крикет, сутрешни упражнения, уроци по китара, художествени работилници) за 

АкцентиЧАСТ 10

Спалня в Сигурната зона за НН в РПЦ кв. Военна рампа
Фотография: Николай Дойчинов

Баня в Сигурната зона за НН в РПЦ кв. Военна 
рампа | Фотография: Николай Дойчинов
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ангажиране на непълнолетните. Освен това персоналът и младежите се събират на 
ежеседмични срещи, които са място за обсъждане на текущи проблеми и дискусии 
с настанените. През м. септември т. г. 12 младежи, настанени в Сигурната зона, взеха 
участие в националната кампания „Да изчистим България заедно“.

Предстои МОМ България да открие втора Сигурна зона, този път в РПЦ кв. Овча 
купел. В края на м. септември 2019 г. приключиха ремонтните дейности на чет-
въртия етаж на РПЦ: коридори, общи помещения, спални и бани бяха основно 
ремонтирани. Зоната в кв. Овча купел ще започне да функционира през м. януари 
2020 г. В нея ще могат да бъдат настанявани до 138 НН от Сирия и Ирак.

Дарение към МВР на пътнически бусове и линейки 

МОМ България предаде на структурите на Министерство на вътрешните ра-
боти (МВР) девет 5-местни буса Фолксваген Транспортер, четири 23-местни 
автобуса Ивеко и две линейки Фолксваген Крафтер. Бусовете и автобусите 
бяха предадени на Дирекция „Миграция“ към МВР, а линейките - на Медицин-
ския институт към МВР. Дарението е част от оперативната подкрепа, оказвана 
на Министерството от страна на МОМ. 

Средствата по закупуването им бяха отпуснати по фонд „Вътрешна сигурност“ 
на Европейската комисия като част от спешните мерки, насочени към България 
за по-доброто управление на миграционните потоци.

Линейките отвътре
Фотография: Николай Дойчинов

МОМ дари на МВР две линейки
Фотография: Николай Дойчинов
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Фестивал на уличното изкуство 2019

За трета поредна година МОМ България организира Графити фест в гр. Харман-
ли между 2 и 4 октомври 2019 г. в партньорство с Община Харманли и ДАБ. 
Общо 26 панела от външната страна на стената на РПЦ гр. Харманли бяха 
обрисувани от 7 графити художници, дошли от всички краища на България.
 
Графити творбите придават цветност на стената, като по този начин превръ-
щат РПЦ в по-приветливо място. Произведенията имат за цел да обединят 
мигрантите, настанени в РПЦ, и местната общност, призовавайки за отваряне 
на кръгозора, приемане, уважение и зачитане на многообразието. 

Като продължение на участието си през 2018 г. ентусиазирани ученици от 
две местни гимназии също участваха във Фестивала, рисувайки върху 6 панела.

От вътрешната страна на стената бяха организирани дейности за деца, настанени 
в РПЦ. Децата предпочетоха да изберат герои от анимационни предавания или 
известни личности, които да бъдат изрисувани от тях с напътствието на художник.

Global Migration Film Festival 2019

Между 28 ноември и 18 декември 2019 г. МОМ България се включи за трета поред-
на година в световната мащабна инициатива на МОМ - Global Migration Film Festival. 

Една от творбите в рамките на Фестивал на уличното изкуство 2019 в 
гр. Харманли | Фотография: МОМ България
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В рамките на фестивала МОМ излъчи 7 пълнометражни и 5 късометражни 
филма в София, Варна, Благоевград, Стара Загора и Плевен. Партньори в органи-
зирането на кино фестивала бяха държавни и частни университети, както и НПО. 

Спортни събития

За трета поредна година МОМ България, с подкрепата на ДАБ и Община 
Харманли, организира, футболен турнир за деца и възрастни в гр. Харманли 
на 17 и 18 април 2019 г. Деца на възраст 10-15 години от РПЦ  гр. Харманли 
и ученици от местни училища (гр. Харманли и гр. Любимец) сформираха 6 
футболни отбора. 

Възрастните сформираха 4 футболни отбора: 2 отбора от РПЦ гр. Харманли, 
отбор Хебър 1921 (гр. Харманли) и отбор, сформиран от служители на МОМ, 
Български хелзинкски комитет (БХК) и Български червен кръст (БЧК).

През ноември 2019 г. МОМ България организира тридневно състезание по 
крикет на стадион Локомотив в гр. София, съвместно с Националната спорт-
на академия (НСА). Целта бе да се популяризира този необичаен за България 
спорт чрез преподаване на техники на хвърляне и батиране на над 170 учас-
тници на възраст между 10 и 16 години. Участваха ученици от 15 СУ „Адам 
Мицкевич“, както и непридружени непълнолетни младежи, настанени в РПЦ 
кв. Военна рампа.

Състезание по крикет за ученици 
Фотография: МОМ България

Футболен турнир за деца и възрастни в гр. Харманли
Фотография: МОМ България
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Информационни сесии пред ученици

През 2019 г. МОМ България продължи да организира и изнася презентации на 
ученици за културите на Иран, Афганистан и Сирия. Добавяйки Ирак и кюрдската 
култура към своето портфолио, експерти от МОМ изнесоха общо 11 презента-
ции на ученици от различни възрасти в 4 столични училища.

Целта на информационните сесии е да запознаят учениците с културата на 
споменатите страни и да ги насърчат да поставят под въпрос стереотипите за 
мигрантите и обществата, от които идват те.

Облагородяване на пространства

През 2019 г. мобилните екипи успешно завършиха проекти за облагородяване 
на пространства в гр. Харманли и гр. София.

В РПЦ гр. Харманли помещението за детски занимания в Хале 11 бе из-
цяло преобразено, след като илюстраторка покри стените с приказни рисунки, 
с което създаде уют и направи стаята по-приветлива за децата. 

В РПЦ кв. Военна рампа мобилните екипи освежиха част от общите простран-
ства заедно с помощта на настанените в РПЦ младежи, като така обособиха 
място за разговори и отдих.

Експерт на МОМ изнася презентация пред ученици
Фотография: МОМ България
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Споделени пространства в РПЦ кв. Военна рампа бяха превърнати в място за разговори и отдих
Фотография: МОМ България
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МОМ България продължава дейността си с работа по над 10 проекта в областта 
на подкрепата за доброволно връщане, противодействието на трафика на хора, 
закрилата и интеграцията на мигранти, както и изграждането на институционален 
капацитет на национално и местно ниво  и други. МОМ ще добави към 
портфолиото си и управлението на новата Сигурна зона за настаняване на НН 
в РПЦ кв. Овча купел, която предстои да отвори врати през м. януари 2020 г., 
паралелно с вече функциониращата Сигурна зона в РПЦ кв. Военна рампа.

Освен събитията, които се превръщат в традиция за МОМ България като 
филмовия фестивал на миграционна тематика, през 2020 г. МОМ планира да 
организира редица мултикултурни събития, обучения и дейности.

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ (МОМ)
МИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: ул. „Цар Асен“ № 77, София
Телефон: +359 2 93 94 774 | факс: +359 2 93 94 788
Е-mail: iomsofia@iom.int | www.iom.bg
Facebook: www.facebook.com/IOMBulgaria 

Заключителни бележки

Свържете се с нас

ЧАСТ 10

ЧАСТ 11

Барабанен кръг с НН
Фотография: Си Ви Ес - България



Благодарим на нашите донори за 
проектите през 2019 г.:

Националната програма на Република България по фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз и 
Република България

Спешни мерки по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. с 
финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската 
комисия



ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН ПО ПРОЕКТ

„Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“. 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява възгледите само на автора и 

Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да било ползване на съдържащата се в нея информация.

Съфинансиран от фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“ 2014-2020 г. на 

Европейския съюз


