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ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, 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 официалното становище на Европейския съюз и 
Отговорния орган. 

 

ПРОЕКТ: 
BG65AMNP001-2.004-0007-C01 „Повишаване на информираността на българското 

общество и мигрантските общности в България“ 
 

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с 
финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България. 

 
Обща цел на предвидените по проекта дейности е да допринесат за подобряване на 
обществената солидарност и толерантност на българското общество, в качеството му 
на приемащо общество, към законни мигранти, лица търсещи международна закрила 
или получили международна закрила в България. Специално внимание ще бъде 
обърнато на запознаване на българското общество с проблемите и потребностите на 
мигрантите и в особена степен на уязвимите мигранти, като непридружени деца, лица 
със здравословни проблеми, бременни жени, жертви на трафик на хора и др. 

 

Проектът ще предостави подкрепа на гражданите на трети страни (ГТС), пребиваващи 
законно в България, както и на лица, търсещи убежище или получили международна 
закрила за улесняване на културната им интеграция и преодоляване на 
междукултурните различия с цел улеснаване на тяхната интеграция в българското 
общество. 

 

Дейностите по проекта ще допринесат за изграждане на мултикултурна компетентност 
и реално участие в интеграционния процес на гражданското общество в България, 
социалните партньори, централните и местните органи на властта и международни и 
неправителствени организации. Проектът ще допринесе за повишаване на 
информираността на българското общество относно положителния принос на 
имигрантите за развитие на страната и ще съдейства за изграждане на климат на 
толерантност като необходим елемент за успешното интегриране на гражданите на 
трети страни в България. 

 

При изпълнение на всички дейности по проекта водещ принцип ще бъде спазване на 
правата на мигрантите и запазване на тяхната етническа, културна и религиозна 
идентичност. С дейностите по проекта ще се насърчи и активното включване на 
българското общество в интеграционния процес. 

 

Ще бъдат проведени 4 информационни кампании с най-малко 3 различни дейности 
във всяка от тях. Предвижда се най-малко 3500 ГТС да бъдат обхванати от проведените 
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информационни дейности за повишаване на информираността на българското 
общество и мигрантските общности в България. 

 

 
Основната цел на проекта е: 

• Облекчаване на процеса на интеграцията на ГТС в българското общество чрез 
повишаване на информираността и толерантността, намаляване на 
междукултурните различия и улесняване на културната адаптация на 
имигрантите и приемането им от българското общество. 

 

Специфична цел на проекта е: 

• Осигуряване на информираност за улесняване на интеграцията на гражданите 
на трети страни, законно пребиваващи в България, включително лица, търсещи 
убежище и лица, получили международна закрила и повишаване на 
информираността и толерантността на българското общество към гражданите 
на трети страни. 

 

Проектът е насочен към подобряване на условията за интеграция на граждани на трети 
страни, които пребивават законно в Република България, вкл. лицата, търсещи или 
получили международна закрила, в особена степен уязвимите лица, както и близките 
роднини на лицата от целевата група.  

 

Дейностите по настоящото проектно предложение са насочени към предоставяне на 
информация за улесняване на интеграцията на ГТС и повишаване на толерантността на 
приемащото общество в съответствие с мерките по чл.9 от Регламент № 516/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета. 

 

С реализацията на проекта ще се насърчат пълноценните контакти и конструктивния 
диалог между гражданите на трети страни и приемащото общество, както и 
приемането на ГТС от българското общество, вкл. чрез участие на медиите. Специално 
внимание ще бъде отделено на подкрепата на уязвими лица като се отчитат техните 
специфични нужди и необходимост от специализирана помощ, с оглед повишаване на 
съпричастносста на българското общество към имигрантите. 

 

Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на принципа 
на хуманитарния подход, съблюдаване на правата и зачитане на достойнство на ГТС. 
 
Начална дата: 11.10.2017 г. 
Крайна дата: 11.10.2021 г. 
Срок на изпълнение: 48 месеца 

 


