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Релокация на непридружени непълнолетни от Гърция в България.
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ
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Предговор

Уважаеми колеги, партньори и приятели!

Миграцията е мегатенденцията на нашето време. Тя е най-старото познато 
средство срещу бедността. Миграционните пътища на хората по света са тяс-
но свързани с глобалните икономически, социални, политически и техноло-
гични трансформации, през които преминава съвременният свят. 

През 2020 година основната променлива, фактор за несигурност, тревожност 
и страх по света, беше пандемията от COVID-19. Неизненадващо, бедствията 
засягат най-силно хората, които са в най-уязвима ситуация. И без пандемия, 
мигрантите се сблъскват с редица трудности преди заминаване, по време на 
пътуването и в държавите на дестинация. Вирусът и бързо последвалите за-
творени граници, отменени полети и силно ограничаване на икономическия 
и социален живот попречи на милиони хора да се завърнат в държавите си 
на произход. Други изгубиха работата си, останаха без средства, без здравни 
осигуровки и в невъзможност да се съберат с близките си. 

COVID-19 постави на изпитание способността ни да реагираме на бедствията 
като общности, да се грижим едни за други и да обединим усилия в името на 
това всички да живеем по-добре и да бъдем в безопасност. Пандемията ни на-
помни колко зависими сме един от друг и как най-важният капитал е доброто 
човешко отношение и подкрепата помежду ни. 

Международната организация по миграция промени начина си на работа спря-
мо наложените мерки по време на извънредното положение, но остана близо 
до мигрантите и до хората в нужда. Екипът ни се постара всеки, който се обърна 
към нас, да получи подкрепа, съдействие и неща от първа необходимост, за да 
премине по-леко през тази трудна за всички година. И по-важно от даренията, 
консултациите, обученията и информационните събития -  екипът ни даваше на-
дежда, кураж и се опитваше да подсигури нормално ежедневие на мигрантите. 

В следващите страници ще видите истории както за трудности, така и за пре-
одоляването им. Снимките показват как COVID-19 повлия не само на иконо-
миката на държавите, но и на всекидневни аспекти от живота на всички нас – 
пазим разстояние едни от други, слагаме маски и ограничаваме контактите си. 
Пандемията обаче ни даде и възможност да заздравим връзките помежду си. 

Тъкмо във времена на криза можем да покажем кои сме, кои са ценностите ни 
и как ги отстояваме заедно. Ние вярваме, че никой не е в безопасност, докато 
всички не сме в безопасност. Решенията, които вземаме днес и начинът, по 
който се държим днес, ще се отразят на бъдещето на човешката мобилност и 
на човечеството утре. 

Пожелавам ви здрава, спокойна и успешна 2021 година!

Приятно четене!

Радослав Стаменков
Ръководител на Мисията 

на МОМ в България



За MOM

Основана през 1951 г., Международната 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 е 
основана през 2000 г., след като официално влиза в сила Споразумението за 
сътрудничество между България и МОМ. През 2009 г. МОМ и Министерството 
на вътрешните работи (МВР) подписват Меморандума за разбирателство за 
доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни. През 2015 
г. е подписано новото и по-детайлно Споразумение за сътрудничество и дъл-
госрочно партньорство между МОМ и МВР. 

MOM се състои от Централен офис в гр. София, Информационни центрове за 
законно пребиваващи мигранти в гр. Бургас и гр. София (като последният се 
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Занимания с непридружени непълнолетни в 
Сигурната зона в РПЦ София, кв. Овча купел.
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ
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Фестивал на уличното изкуство 2020 в РПЦ Харманли.
© МОМ 2020

помещава в Централния офис), както и офиси в специалния дом за временно 
настаняване на чужденци към МВР (СДВНЧ) в с. Бусманци, в регистрацион-
но-приемателния център (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) в 
кв. Овча купел и изнесен офис в РПЦ Харманли. От средата на 2019 г. МОМ 
изгради и управлява първата по рода си в страната Сигурна зона за настаня-
ване на непридружени непълнолетни лица в РПЦ София, кв. Военна рампа. 
В началото на 2020 г. отвори врати и втора Сигурна зона за непридружени 
непълнолетни в РПЦ София, кв. Овча купел, отново управлявана от МОМ 
България, в партньорство и сътрудничество с ДАБ. 

Сферата на действие на МОМ България е съсредоточенa в няколко ключови 
области: подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на 
трети страни; противодействие на трафика на хора; укрепване на национал-
ния капацитет в областта на миграцията; предоставяне на подкрепа на лицата, 
търсещи и получили международна закрила, чрез мобилни екипи на терен; 
интеграционни дейности за законно пребиваващи мигранти. 



Раздаване в РПЦ София, кв. Военна рампа.
© МОМ 2020 

Изминалата година ни изправи пред предизвикателството на пандемията от 
COVID-19. Това е първо и преди всичко здравна криза. Тя няма граници: за-
сяга хората без оглед на тяхната национална принадлежност, етнос, религия 
или обществен статут. При все това, пандемията имаше безпрецедентен и 
опустошителен ефект върху миграцията, човешката мобилност и разселване-
то, както по отношение на наложените гранични рестрикции за управление 
на движението на хора, така и за хората, които пандемията завари в движение 
между държави. 

Като непосредствен резултат от пандемията, ограниченията за пътуване и за-
творените граници допринесоха за това хиляди мигранти – от работещи зад 
граница до чуждестранни студенти - да останат в безизходица в държавите, 
където са били по време на избухването на пандемията, в нужда от съдействие 
и в ситуация на недоимък. Пандемията задълбочи и без това съществуващите 
неравенства и по-видно изложи на показ нарушенията на човешките права. 

Мигрантите, включително и вътрешно разселените хора, често не могат да се 
възползват от предпазните механизми на обществото, нямат достъп до основ-

Работа във време на COVID-19
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ни здравни и социални услуги и изпадат в ситуация на крайна уязвимост. Това 
важи за всички мигранти в глобален план, но за съжаление, пандемията не под-
мина и България. Офисът на МОМ задейства плана си за продължаване на дей-
ността в извънредни условия и премина към дистанционен режим на работа от 
деня, в който беше обявено извънредното положение в страната. Въпреки това 
екипът на Мисията в България продължи подкрепата на мигранти и български 
граждани, жертва на трафик на хора, обърнали се към нас за съдействие.

През необикновената 2020 г., МОМ България продължи работата в Централ-
ния офис в София, в изнесените офиси в Харманли и в Бусманци, макар и с 
кратки прекъсвания. МОМ работеше без прекъсване, в режим на 24 часа 7 дни 
в седмицата, в двете Сигурни зони за непридружени непълнолетни лица. 

Дори по време на цялостно или частично затваряне на държавата, екип на 
МОМ оказваше подкрепа на терен чрез дарения на храна и хигиенни матери-
али, сезонни облекло и обувки, както и организираше индивидуални и групови 
консултативни и информационни сесии. 

Мобилните екипи разпространиха информация в центровете на ДАБ и за 
дистанционната подкрепа, която оказват на търсещите международна закрила 
лица. Екипът стартира онлайн консултации по няколко широко използвани 
комуникационни канала, както и по телефона. 

Мисията на организацията предостави на всички свои служители лични пред-
пазни средства и адаптира офисите си за работа в условия на пандемия. 

Въпреки ограниченията на полети и движение поради пандемията, екипите за 
доброволно връщане и за превенция на трафика на хора успяха да извършат 
десетки доброволни връщания на граждани на трети страни (ГТС) в държави-
те им на произход и да предоставят ескорт до България и реинтеграционна 
подкрепа тук за лица, пострадали от трафик на хора. 

Освен че ни изправи пред множество големи предизвикателства и неудобства 
в ежедневието, пандемията ни накара да преосмислим приоритетите си и да 
подхождаме с повече въображение към работните задачи, за да можем да сме 
от полза за хората, които разчитат на нас. Разчитахме повече на Интернет и 
онлайн комуникацията при дейности като консултиране, курсове по български 
език, обучения за изграждане и поддържане на капацитета в областта на миг-
рацията и информационни сесии за български граждани и за мигранти. 

Преди всичко, пандемията ни научи, че понякога предизвикателствата могат 
да са възможност. 



Служители на МОМ оформят документи в изнесения офис на МОМ в РПЦ Харманли.
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ
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Откриване на втора Сигурна зона за непридружени непълнолет-
ни в България 

В началото на 2020 г. МОМ откри втора Сигурна зона за непридружени непъл-
нолетни мигранти в България. Тя се намира на територията на РПЦ София, кв. 
Овча купел. В нея работят 9 социални работници (част от тях – носители на 
езиците и културата на децата – арабски и кюрдски), които директно общуват 
с тях, подпомагат адаптацията им и организират разнообразни дейности от 
обучителен и развлекателен характер. Екипът на Сигурната зона е в тясно съ-
трудничество и със социалните работници, психолозите и правните експерти 
от мобилните екипи за закрила на МОМ, с преводачите и културния ни меди-
атор. Повече информация за работата на двете Сигурни зони на МОМ Бълга-
рия можете да намерите в отделната информационна книжка за тях.

Мобилни екипи за закрила 

За четвърта поредна година МОМ осъществи програмата си за закрила чрез 
мобилни екипи на терен. Екипите посещаваха по график РПЦ на ДАБ и СДВНЧ 
на Дирекция „Миграция“, където са настанени лица, търсещи и получили закрила, 
а също така се отзовават  и на заявки за посещения на бенефициенти на външни 
адреси. Програмата за закрила ще продължи и през 2021 г. с финансовата 
подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз 
(ФУМИ) и правителството на Република България.

През изминалата година мобилните екипи включваха двама правни експерти, 
трима психолози, трима социални работници и един културен медиатор. Еки-
пите предлага подкрепа и планира дейности, например: 

• Консултации и информационни сесии за правния статус, правата и 
задълженията на мигрантите; 

• Подкрепа за достъп до здравни и административни услуги; 
• Психологическа и терапевтична работа по време на частичното 

затваряне на държавата, тъй като случаите на засилена тревожност и 
фрустрация се повишиха, отчасти в резултат на карантинния период, 
налаган на новопристигналите мигранти; 

• Продължителна подкрепа и съдействие на непридружените деца, 
настанени в Сигурните зони в РПЦ София, кв. Военна рампа и кв. Овча 
купел; 

• Раздаване на хранителни пакети и хигиенни материали, включително 
маски и дезинфектанти в София, Харманли, Свиленград и близкосто-
ящото с. Помощник; 

• Раздаване на дарения от частни дарители – в т.ч. сезонни дрехи, подаръци 
за Коледа на децата и др. – в координация с партньорски организации; 

• Информационни сесии за културата на Сирия, Иран, Афганистан и 
кюрдите пред ученици от четири софийски училища.

Програма за закрила 



Раздаване на хранителни продукти по време 
на извънредното положение в Свиленград.
© MOM 2020

Групови занимания в Сигурната зона в РПЦ София, кв. Овча купел.
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ
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Освен правните експерти от мобилните екипи и офисите на МОМ в Харманли 
и Бусманци, още двама юристи от екипа посещават СДВНЧ и РПЦ. 

Мобилните екипи на МОМ получават и безценна подкрепа от екипа преводачи от 
персийски език/дари, пущу, арабски, кюрдски, урду, арменски, руски и турски езици. 

През 2020 г. служителите на мобилните екипи предоставиха 2552 консултации. 

• 1304 правни консултации: информация относно права и задължения, 
правни процедури, съдействие с документация и обща административ-
на подкрепа; 

• 597 психологически консултации: подкрепа за психичното здраве, 
специализирани индивидуални дискусии с непридружени непълнолетни 
и други уязвими лица; 

• 683 социални консултации: подкрепа за записване при личен 
лекар, записване на час и придружаване до медицински прегледи, 
хоспитализации, закупуване на лекарства и други предмети от първа 
необходимост за уязвими лица, подкрепа при осъществяване на 
дългосрочно медицинско лечение и др. 

Раздаване на дрехи и нехранителни продукти в изнесения офис на МОМ в РПЦ Харманли.
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ
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Консултации по тип и години

Консултации по пол и тип 2020ДАННИ

Социални

113
193

377

65
218

314

ПсихологическиПравни

62

394

848

ДАННИ

2017

862

364
713

2018

2215

678
631

2250

1057
995

2019

1304

683
597

2020

*Броят правни консултации включва консултации, предоставени от всички правни консултанти, работещи в МОМ България (мобилни екипи, Централен офис, СДВНЧ
Бусманци, РПЦ София, кв. Овча купел и РПЦ Харманли).



Противодействие на трафика на хора

Борбата с трафика на хора е една от основните области на действие за МОМ. 
Над 16 години МОМ България е партньор на българското правителство и На-
ционалната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). В момента съсре-
доточаваме усилия върху безопасното връщане и реинтеграция на жертви на 
трафик, тяхната защита и превенция на повторен трафик.

През 2020 г. отбелязахме и 20-тата годишнина от приемането на Протокола 
за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено 
жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната орга-
низирана престъпност. С тази годишнина международната общност възобно-
вява усилията си да елиминира това престъпление без граници. 

Извън обичайните предизвикателства за превенцията на трафика на хора, пан-
демията от COVID-19 ни сблъска със сериозни ограничения при пътуване, 
отрази се негативно и на средствата за прехрана на най-уязвимите и ограничи 
достъпа ни до тях. С опустошителния си ефект върху сигурността и здравето 
на домакинства от целия свят, пандемията неизбежно изостри уязвимостите 
и увеличи риска от експлоатация. В този смисъл, фокусът на екипа за превен-

2020: Обзор на годината16

Посещение за наблюдение на реинтеграцията на 
пострадали от трафик български граждани.
© МОМ 2020 



ция на трафика на МОМ през 2020 г. беше върху подкрепа за връщане на 
пострадали от трафик лица и тяхната реинтеграция в родината им. Подкрепа-
та включваше помощ преди заминаване и при пристигане, придружаване по 
време на полет, реинтеграционни дейности и мониторинг на реинтеграцията. 

На бенефициентите беше оказвана и медицинска помощ: МОМ покри разхо-
дите за здравни осигуровки, лекарства, болничен престой, престой в домове за 
грижа за възрастни хора и др. Пострадали от трафик лица бяха консултирани и 
в процеса на търсене на работа и намиране на устойчиви начини за прехрана 
и реинтеграция. Екипът на Мисията закупи електрически уреди (бяла и черна 
техника) за дома, финансира лицата за ремонта на жилищата им, закупи про-
фесионална техника за работа, земеделски пособия, продукти за детска грижа 
и други стоки от първа необходимост. 

Екипът на МОМ осъществи няколко придружавания по време на полет за за-
връщане в България и проведе три посещения на място с цел оценка на про-
цеса на реинтеграция на асистираните лица, върнали се от Швеция, Норвегия 
и Швейцария.

Кратък филм за дейностите по превенция на трафик и лични истории на по-
страдали, създаден по инициатива на МОМ България, беше част от информа-
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Ескорт на пострадал от трафик на хора.
© МОМ 2020 
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ционните материали по случай Европейския ден за борба с трафика на хора, 
отбелязван на 18 октомври всяка година. 

2020:
• Брой лица, на които е предоставена подкрепа от общ характер: 37 (18 

мъже, 19 жени).
• Брой лица с предоставена подкрепа за връщане в България: 15 (7 мъже, 

8 жени).
• Брой лица, на които е предоставена интеграционна подкрепа: 10 (4 

мъже, 6 жени).
• Брой лица, придружени по време на полет: 8 (4 мъже, 4 жени). 
• Видове експлоатация: просия (6), сексуална (14), трудова (17). 
• Страни на дестинация на лицата, получили подкрепа: Швеция (14), 

Норвегия (6), Нидерландия (5), Швейцария (4), Белгия (2), Германия 
(2), Полша (2), Словения (1) и Испания (1).

В периода от 2017 до 2020 г. екипът на Мисията подпомогна 278 лица, постра-
дали от трафик, от които 133 са получили подкрепа за връщане и 107 – реин-
теграционна подкрепа. На останалите е била предоставена подкрепа от общ 
характер и/или консултации.

Пострадали от трафик на хора споделят своите истории във филм на МОМ.
© МОМ 2020



Курсове по български език в София.
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ

И по отношение на интеграцията 2020 г. изправи мигрантите и екипа на МОМ 
пред сериозни предизвикателства, свързани с оказването на подкрепа и органи-
зирането на интеграционни дейности.

Курсове по български език

Обучението по български език предизвиква голям интерес сред мигрантите 
и след обявяването на извънредното положение продължи да се осъществява 
в електронна форма, посредством платформа за групова комуникация. Този 
вариант на обучение се оказа изключително удачен и успешен – услугата стана 
достъпна за много мигранти извън София и Бургас, където се осъществяваше 
присъствената форма на обучението. Екипът на МОМ и ангажираните 
обучители по езика бързо и ефективно създадоха условия процесът на 
обучение да се развива успешно през 2020 г. 

Общо 261 лица преминаха обучението по български език през 2020 г. 
и получиха сертификат за владеене на езика на ниво А1 и А2. През 2021 
г. се очаква да бъдат обучени още 200 граждани на трети страни, легално 

Програма за интеграция
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пребиваващи на територията на Република България, и лица, търсещи или 
получили международна закрила.

Информационни и интеграционни събития

С оглед налагането на извънредни епидемични мерки на територията на 
цялата страна, планираните и подготвяни събития бяха сериозно ограничени. 
Независимо от трудностите, през 2020 г. бяха организирани общо 7 
информационни и културни срещи с мигранти, при спазване на всички 
противоепидемични мерки, по време на които беше предоставена полезна 
и подробна информация по теми и въпроси, които имат отношение към 
успешната и устойчива интеграция на мигрантите в българското общество. 
Сред дискутираните теми бяха техните права и задължения в България, 
осигурителни права, включително здравно осигуряване (особено актуална 
тема в момента). Участниците в информационните сесии бяха запознати с 
дейностите на партньорски организации, предлагащи услуги в областта на 
трудовата заетост, подкрепа на жертви на домашно насилие и др. 

Информационно събитие в Бургас.
© МОМ 2020 



България – втори дом

Украинката Юлия Красовска и арменката Ерикназ Капанцян живеят в България. 
С помощта на Интеграционния център на МОМ те завършиха курсове по 
български език и участват в информационните сесии и културните събития, 
организирани от центъра. Ерикназ е майстор-сладкар и собственик на 
сладкарски цех, а Юлия е архитект и художник. МОМ организира първата 
самостоятелна изложба на Юлия в България, изложба на нейни ученици – деца 
от руски и украински произход, както и участието ѝ в телевизионно предаване 
по местна телевизия. 

Кулинарно пътешествие – вкусовете на Близкия изток

В рамките на последното издание на КвАРТал Фестивал, МОМ България 
организира събитие за представяне на персийски и арабски традиционни 
ястия от Афганистан, Сирия и Ирак. Гостите на фестивала дегустираха 
вкусните ориенталски ястия, приготвени от професионални готвачи – къббе, 

Юлия Красовска от Украйна. 
© Юлия Красовска

Кулинарно събитие на МОМ.
 © МОМ 2020 
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самоса, ориз биряни и други, като имаха възможност и да гледат на живо 
демонстрация на тяхното приготвяне.

Танцови работилници 

МОМ организира и четири работилници за представяне на ориенталски танци. 
Участниците бяха обучавани в различни танцови стилове от Виолета Вълчева, 
сертифициран преподавател по ориенталски танци и артист с многобройни 
изяви на сцена. В сътрудничество със Съвета на жените бежанки в България, 
в рамките на събитието се проведе и специална сесия за жени търсещи 
международна закрила. Екипът организира и танци за непридружените деца, 
настанени в Сигурните зони. 

Изтокът среща Запада в музиката

МОМ не загърби мултикултурните събития и тази година. През есента 
проведохме музикално събитие в София. Музикантите Иван Пенчев (цигулка) 
и Деница Димитрова (арфа) изпълниха интерпретации на традиционни за 
арабския фолклор песни. Събитието беше съпроводено и от прожекция на 
документалния филм „Гост“, а участниците опитаха близкоизточни ястия за 

Танцова работилница.
© МОМ 2020 
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пълно потапяне в атмосферата на Близкия Изток. 

Global Migration Film Festival 2020 

МОМ България участва за четвърта поредна година в кинофестивала на 
миграционна тематика – Global Migration Film Festival. За пръв път през 2020 
г. фестивалът се проведе изцяло онлайн. МОМ представи 4 филма, които 
засегнаха темите за миграцията и човешката мобилност. Филмите показаха 
примамливите обещания и спънките пред миграцията, като носеха общо 
послание за неотменните права на човека и неговите основни свободи – 
свобода на придвижване, на мирно сдружаване и развитие на личността. 

Целта на фестивала е да отвори пространство за диалог с широката публика 
по мегатенденцията на нашето време: миграцията. Фестивалът завърши както 
обикновено на 18 декември, в синхрон с отбелязвания от ООН Международен 
ден на мигрантите. 

Дейностите по интеграция и мултикултурните събития се изпълниха 
с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, 
съфинансиран от ЕС и Националната програма на Република България. 

Музикално събитие на МОМ. 
© МОМ 2020 

Плакат на един от филмите на фестивала.



Въпреки предизвикателствата на 2020 г., екипът по доброволни връщания на МОМ Бъл-
гария успешно планира и извърши 40 връщания до страна на произход на мигрантите.

Екипът продължи да предоставя подкрепа под формата на консултации и он-
лайн срещи относно възможностите за доброволно връщане, да организира 
безопасното и достойно връщане на кандидатите в държавите им на произ-
ход, да насочва към медицински прегледи, включително и PCR тестове, пре-
ди отпътуване на всички лица. Мигрантите се радваха също на съдействие с 
получаването на необходимите документи за пътуване, подпомагане по време 
на транзит и при кацане (в координация с Мисиите на МОМ в държавите на 
транзит и дестинация), както и предоставяне на реинтеграционна подкрепа. 

Извънредната епидемична обстановка в страната, затворените граници, без-
брой отменени полети, ограниченията и неясни изисквания за движение по-
ставиха екипа по доброволни връщания на организацията и желаещите връ-
щане мигранти пред редица предизвикателства. 

През периода МОМ осъществи придружаване по време на полет на уязвим 
украински гражданин до държавата му на произход. Ескортът беше подготвян 
в продължение на повече от 2 седмици и отлаган поради ограничения заради 

Доброволно връщане и реинтеграция
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МОМ оказва подкрепа на мигранти на Летище София. 
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ
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COVID-19 и неясни условия за влизане в страната.

Наред с това МОМ успя да предостави и реализира 10 реинтеграционни програми. 
Предоставената реинтеграционна подкрепа се отнася предимно до планове за ремонт 
на домове и набавяне на домакински уреди от първа необходимост, за развитие на сел-
ско стопанство, животновъдство, търговия, намиране на работа, отваряне на бръснарни-
ци и дребен бизнес, посещаване на езикови курсове и професионални обучения и др.

2020:
• Брой лица, получили съдействие за доброволно връщане: 40*

• Брой реинтеграционни пакети: 10**

*Граждани на Афганистан, Алжир, Армения, Бенин, Камерун, Иран, Ирак, Молдова, Мароко, Ни-
герия, Пакистан и Украйна. 
**Граждани на Ирак, Украйна и Армения.

Макар годината да премина изцяло в сянката на пандемията, МОМ успя да 
адаптира дейностите си така, че да продължи с изграждането на капацитета 
на националните институции и НПО в областта на миграцията, социалната 
грижа и образованието. 

През 2020 г. екипът на Мисията организира следните събития за изграждане 
на капацитет за държавни институции и НПО:

Обучение за провеждане на социални беседи и информационни 
сесии с граждани на трети страни

На 20 и 21 януари в София се проведе обучение на тема „Провеждане на со-
циални беседи и информационни сесии за граждани на трети страни“. В него 
участваха специалисти от Отделите за закрила на детето в няколко столични 
района, експерти от Агенция по заетостта, служители на Столична община, на 
Центрове за временно настаняване, на Агенция за социално подпомагане и др. 

На същата тема се проведе обучение и в Русе на 25 и 26 февруари. В него 
участваха служители на Гранична полиция, на Дирекции „Социално подпома-
гане“, на Община Русе и на НПО от региона. 

Събитието бе организирано с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз и Националната 
програма на Република България.

Обучения на тема „Насилие, основано на пола сред мигранти и 
бежанци“

През февруари екип на МОМ проведе обучения на тема „Насилие, основано 

Изграждане и поддържане на капацитет



Обучение на МОМ в София.
© МОМ 2020 

на пола, сред мигранти и бежанци“ в градовете Русе, Варна и Бургас като част 
от регионалния проект PROTECT. Темите, обсъдени по време на обученията, 
бяха свързани с насилие, основано на пола в кризисни ситуации, културните 
специфики на региони, от които идват мигранти и бежанци в България, ЛГБ-
ТИ лица в миграция и основано на пола насилие и услуги в България за мигран-
ти и бежанци, преживели такова насилие. В обученията взеха участие пред-
ставители на държавни институции, неправителствени организации и здравни 
медиатори, работещи на терен сред уязвими групи.

В рамките на същия проект МОМ проведе и среща на партньори и заин-
тересовани страни в гр. Русе, където бяха обсъдени предизвикателствата в 
българския контекст и възможни решения при работа с мигранти и бежанци, 
преживели насилие, основано на пола.

В заключение на работата по проекта, експерти на МОМ България разработи-
ха Наръчник за работа с пострадали от сексуално и основано на пола насилие, 
с фокус върху жени мигранти. Той е насочен към всички професионалисти, 
които работят в сферата на миграцията, здравето и социалното подпомагане. 
Основната му цел е да предостави повече информация, която да помогне за 
по-ранното идентифициране на случаи, за спецификите при предоставяне на 
подкрепа, за потенциалните ресурси, използвани в процеса на работа.

Проектът PROTECT - Предотвратяване на сексуалното и основаното на пола 
насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви – е финансиран 
от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейския съюз.
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Онлайн обучение на МОМ. 
© МОМ 2020
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Онлайн събития

В условията на пандемия компютърният екран се превърна в прозорец към 
света и в средство за срещи и комуникация с близки, приятели и колеги. 

В режим на извънредно положение, което премина в извънредна епидемич-
на обстановка, екипът на организацията започна да провежда събитията и 
обученията си виртуално и успя да достигне до участници от цялата страна с 
различен профил и специфики на работа.  

На 24 юни 2020 г. организацията проведе виртуално обучение на тема „Пси-
хично здраве на персонала“. В него се включиха служители на Дирекции „Со-
циално подпомагане“ от Враца и Габрово. 

На 28 юли 2020 г. заедно с екипа на УНИЦЕФ България, МОМ проведе онлайн 
обучение на тема „Превенция на сексуалното и основано на пола насилие“ с 
участници от Дирекции „Социално подпомагане“, звена „Майка и бебе“, НПО 
и кризисни центрове от цялата страна. 

На 24 ноември 2020 г. екип на МОМ проведе уебинар на тема „Управление на 
Сигурни зони за непридружени деца, търсещи международна закрила“. Уеби-
нарът се проведе с водещ от МОМ Гърция, където организацията управлява 14 
Сигурни зони за непридружени непълнолетни. В обучението участваха пред-
ставители на Държавна агенция за бежанците, Български червен кръст, МОМ и 
Съвет на жените бежанки в България. 

Онлайн обученията бяха проведени с финансовата подкрепа на Фонд „Убе-
жище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз и Нацио-
налната програма на Република България.



Празник за Деня на бежанеца в РПЦ София, кв. Военна рампа.
© МОМ 2020 

Ден на бежанците

По случай Международния ден на бежанците, МОМ и ДАБ организираха фут-
болен мач с участието на момчета, настанени в Сигурните зони за непридру-
жени непълнолетни, търсещи международна закрила, в РПЦ София, кв. Воен-
на рампа и кв. Овча купел.

По покана на ДАБ, МОМ се включи в честването на деня и в РПЦ Харманли. 
Получи се прекрасен празник с много участници и добро настроение. Графи-
ти артистът Метин Голеш изписа на стената от вътрешната страна на центъра 
поговорки от страните на произход на настанените мигранти. А с помощта 
на художничката Ина Валентинова екипът нарисува на асфалта игри като дама, 
туистър и забавен лабиринт за децата.

Акценти
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Фестивал на уличното изкуство 2020 в Харманли.
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ

292020: Обзор на годината

Фестивал на уличното изкуство 2020 

Като лъч светлина в иначе мрачни времена, Фестивалът на уличното изкуство 
се проведе за четвърта поредна година в периода 30 септември – 2 октомври 
с подкрепата на Община Харманли и ДАБ. 

Седем графити артисти от цялата страна участваха в събитието и изрисуваха 
общо 25 панела от дългата над 1 км външна стена на РПЦ Харманли. Ученици от 
местно училище също рисуваха, а от вътрешната страна на стената художничка и 
нейните помощници забавляваха настанените в центъра деца с игра на асфалта. 

Вече повече от 500 м от стената на центъра са покрити с графити. Това за нас 
е начинът да покажем как стената освен да разделя, може да събира и да сим-
волизира взаимно уважение и зачитане на различията. 

Фестивалът тази година привлече и сериозно медийно внимание, като беше 
отразен от една национална телевизия, местни телевизионни канали, местни и 
национални печатни и онлайн медии. Областният управител на Хасково специ-
ално отдели време да се срещне с екипа на МОМ България и с графити арти-
стите и да поговори с нас за миграционните приоритети и нагласи в региона. 
Преобразяването на стени в Харманли продължи и през ноември, по случай 



Покритата с графити стена на РПЦ Харманли. 
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ
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Служители на МОМ с релокирани от Гърция непридружени непълнолетни.
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ

Месеца на бежанеца и по повод 100-годишнината от основаването на учили-
ще „Иван Вазов“ в града. МОМ и графити артистът Лазо превърнаха една от 
централните стени във фоайето на училището в красиво пано, като в рисува-
нето взеха участие и деца от училището. 

Релокация на непридружени непълнолетни от Гърция в България

МОМ предостави подкрепа на ДАБ в придружаване на 15 от новодошлите от 
Гърция 17 непридружени деца, търсещи международна закрила, до новия им 
дом в РПЦ Харманли.

След настаняването и първоначалната ориентация от ДАБ, МОМ проведе ин-
формационни сесии за децата относно техните права и задължения, докато са в 
производство за предоставяне на международна закрила, относно процедурата 
по събиране на семейства по регламент Дъблин, както и за достъпа им до услуги 
и други социални аспекти по време на престоя им в България. Непридружени-
те деца получиха дрехи и хигиенни материали от ДАБ, а МОМ България им 
предостави якета и допълнително облекло, както и чай, захар, бисквити и други 
хранителни продукти, дарени от Съвета на жените бежанки в България.

Дейностите са финансирани от Спешните мерки по Фонд „Убежище, мигра-
ция и интеграция“.
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Доброволно връщане със съдействието на МОМ: изпра-
щане на летището.
© МОМ 2020/Николай ДОЙЧИНОВ

Реинтеграционна помощ на иракски гражданин, добро-
волно върнал се от България. 
© МОМ 2020

Девет души се прибраха у дома с програмата за доброволно връ-
щане на МОМ 

Екипът за доброволно връщане на Международна организация по миграция 
организира връщането на девет човека от Ирак в родината им. Полетът се 
осъществи на 20 август. Това е поредното доброволно връщане на голяма гру-
па хора, подпомогнато от МОМ България, след обявяването на извънредното 
положение в страната ни. Полетите за Ирак бяха напълно анулирани до много 
скоро преди тази операция поради пандемията COVID-19, а границите на 
държавата – затворени.

Върналите се иракчани са 7-членно семейство от Дахук, жена от Сюлеймания 
и мъж от Ербил. Екипът на МОМ проведе многократни срещи и консултации с 
мигрантите, за да ги запознае с условията по пътуването, да проучи каква ще бъде 
ситуацията в държавата им на произход и при какви условия ще се върнат. Пред-
вид епидемията, МОМ съдейства за вземането на проби за PCR тест на всички 
пътуващи, така че да не бъдат поставени под карантина при връщането си. 

На върналите се иракчани е предоставена реинтеграционна подкрепа, в коор-
динация с екипа на МОМ Ирак.
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МОМ продължава дейностите си и през 2021 г. като стартира с три нови про-
екта, финансирани от Националната програма на Република България по Фонд 
„Убежище, миграция и интеграция”, с финансовата подкрепа на Европейския 
съюз и Република България. Проектите са за изграждане на капацитет в облас-
тта на доброволното връщане, за повишаване на информираността за трудова 
миграция в България сред гражданите на Армения, Грузия и Молдова, както и 
за подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България, с фокус върху 
непридружени непълнолетни.

Мисията ще продължи да изпълнява програмите си в областта на доброво-
лното връщане, превенцията на трафик на хора, закрила на правата и инте-
грация на мигранти, а също така и изграждане и укрепване на капацитета 
на национални институции и НПО в областта на убежището, миграцията и 
граничното управление. 

Екипът на МОМ се надява на по-добра, здрава и успешна 2021 г. Организа-
цията ще продължи усилията си по подкрепа на мигрантите, включително за 
достъп до здравни и социални услуги. 

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
Еmail: iomsofia@iom.int | www.iom.bg
Facebook: www.facebook.com/IOMBulgaria 

Заключителни бележки

Свържете се с нас

Празник за Деня на бежанците в РПЦ Харманли. 
© МОМ 2020



Благодарим на нашите донори за 
проектите през 2020 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



ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН ПО ПРОЕКТ

„Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволно връщане“. 
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


