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ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, съфинансиран от 

Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и 

Отговорния орган. 

  
ПРОЕКТ 

BG65AMNP001-2.007-0004-C01 “Повишаване на информираността за трудова миграция в 
България” 

Проектът е финансиран от Национална програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“  2014-2020 с 

финансовата подкрепа на Европейски съюз и бюджета на Република България. 
 
Обща цел на проекта е да предостави подкрепа на потенциални трудови мигранти от 
Армения, Грузия и Молдова за улеснение на процеса на взимане на решение за преместване в 
България, като им предостави комплексна информация за условия за живот и работа в 
България. По този начин, проектът ще позволи на хората да вземат своето информирано 
решение, при обмисляне на възможността да се преместят в България и рискът от изпадане в 
ситуация на трафик / злоупотреби или нарушаване на техните правата ще бъде редуциран. 

Проектът се изпълнява от Мисия на МОМ в България в координация и оперативно 
сътрудничество с мисиите на МОМ в Армения, Грузия и Молдова. 

 

Дейности: 

1. Информиране и консултиране на потенциални трудови мигранти към България от 
Армения, Грузия и Молдова. 

• Проучване и събиране на данни за дълбочинно изследване, проведено в България 
сред трудови мигранти от трите държави. Това ще очертае основните сектори на 
трудова заетост, концентрация на хора от специфични райони на Армения, Грузия и 
Молдова, основни предизвикателства след пристигане в България, включително в 
сферата на трудовата заетост, пребиваване, достъп до обществени услуги, социално 
включване, дискриминация, перспективи в зависимост от пола и конкретни 
предизвикателства, които се наблюдават сред различните групи. Около 100 трудови 
мигранта от трите страни ще бъдат интервюирани в рамките на изследването. 

• Провеждане на кампании за повишаване на информираността в Армения, Грузия и 
Молдова по въпроси, свързани с миграция на граждани на трите страни и трудовата им 
заетост в България.  

• Създаване на информационни материали и публикации в социални мрежи и други 
канали на комуникация, използвани за разпространение на информация в трите 
страни; 

• Организиране на 30 информационни срещи, на които се очаква 1500 граждани на 
Армения, Грузия и Молдова да получат подробна и конкретна информация относно 
въпроси, свързани с тяхното преместване и пребиваване в България, работа, 
отговорности и задължения, възможности за социално включване и адаптация, 
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образование, осигуровки и др. Информационните срещи ще бъдат водени от 
квалифициран(и) лектор(и), представители на институциите на МТСП, КНСБ и др. в 
България. 

2. Разпространение на информацията относно преместване, трудова заетост и легален 
престой в България на граждани на Армения, Грузия и Молдова сред представители на 
релевантни институции в трите държави. 

• Ангажиране на представители на държавна администрация и институции, работещи в 
областта на трудова заетост, кандидатстване за разрешителни и др. в трите държави 
ще доведе до повишаване на разбирането за правилата и яснота на информацията 
относно условия за живот и работа в България. 

• Откриващи събития на проекта, с покани за участие до представители на публичните 
институции, работещи в областта на трудова миграция, ще бъдат проведени в трите 
държави. Закриващо събитие се предвижда да бъде проведено в България в края на 
проектния период. 

 

Начална дата: 28.01.2021 г. 

Крайна дата: 31.12.2022 г. 


