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Интеграция на бежанци и граждани 
на трети страни в София



За АРС
• Асоциация за развитие на София (АРС) е ресурсен център 

за изследвания, анализи, иновации и експеримент, който 
създава условия и насърчава постоянен диалог между 
гражданското общество, бизнеса, Столична община и 
академичните институции. 

• АРС е създадена с решение № 348 на Столичния общински 
съвет от 08.07.2010 година. Тя е независима организация, 
регистрирана в обществена полза по закона за 
юридическите лица с нестопанска цел.
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Програми и звена
Ø Общински Фонд за иновации

Ø Общинска програма Европа

Ø СофияЛаб – жива лаборатория за иновации 
и градско развитие

Ø Подкрепа за изпълнението на 
Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация на София

Ø Общинска програма „Кризата като 
възможност“ 

Ø Зелена София
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https://www.evropa-so.bg/en/
https://www.facebook.com/sofialabsda/
https://fond.sofia-da.eu/bg/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0.html


• Миграционен натиск към градовете: нарастващо 
население и нужда от справяне с проблеми в 
икономическата, социалната, политическата, културната 
сфера 

• Местното измерение на интеграционните политики: 
градовете отговарят на местни политически приоритети

• Ролята на АРС и сътрудничество със Столична община
ØПрограми
ØПроекти
ØПодкрепа за НПО
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Социално включване и гражданско участие на мигранти
Цели: подкрепа на дейности за и с мигранти/мигрантски общности, 
към подкрепа за устойчивост на мигрантски организации
• Програма за социално предприемачество и иновации (Фонд за 

иновации)
• Финансиране

• Програма Европа: противодействие на ксенофобията, реч на 
омразата

• Програма „Кризата като възможност“ 2020: бюджет 500,000 
лв.

• Нови градски пространства за съвместни дейности с/за/от 
мигранти

• СофияЛаб, създадена 2018г.: организирани над 50 събития
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Създаване на Бюрото
• Необходимост от стратегия за интеграция - СО
• Подготовка за създаване на координационно Бюро 2019-

2020, с подкрепа на ВКБООН
• Проучване на нуждите – НПО и работодатели 

ØЮни 2021 - подписано споразумение за създаване на 
Бюро за информация и услуги за граждани на трети 
държави

ØСтолична община - представена от АРС, БЧК, общинско 
предприятие „Пазари-Възраждане“ на СО

ØПериод на споразумението: 4 години
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Роля и задачи на Бюрото
• „Бюро за информация и услуги за граждани на трети

държави“ („Бюро“) в помощ на чужденците и гражданите
на трети страни (ГТС) в София, включително и лица, 
търсещи закрила, бежанци и лица без гражданство,за
информиране, достъп до пазара на труда, обучения, 
включване на ГТС в процеса на правене на политики, 
достъп до услуги 

• Комуникационна и информационна подкрепа за 
инициативи на СО и НПО на територията на СО

• Съдействие на Бежанския консултативен съвет

7



Роля и задачи на Бюрото
• Разходи за поддръжка на офис: БЧК, АРС

• Официално откриване: 17 септември 2021г.

• От 4 октомври в Бюрото има всекидневно служители на БЧК.

• До 16.11.2021г. през бюрото са минали 108 човека (обучение, 
консултации с правни организации, придружени до болници и лекари, 
молби за закупуване на лекарства и хуманитарно подпомагане, 
записване за курс по български език, АСП хранителна програма …)

• Месечна програма на Бюрото на 4 езика (БГ, фр., англ., арабски, 
фарси) – https://sofia-da.eu/en/news/2221-november-calendar-with-
activities-in-the-bureau-for-information-and-services-for-third-country-
nationals.html
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https://sofia-da.eu/en/news/2221-november-calendar-with-activities-in-the-bureau-for-information-and-services-for-third-country-nationals.html


Какво предстои?
Въвеждане на принципа “услуги на едно гише“ като цялостен 
отговор на нуждите от интеграция
- Работи се по създаване на уебстраница на Бюрото, с 
многоезични информационни материали
- Подготовка на събития (в зависимост от пандемия)
- Превод на документи (на английски) за административни и 
др. услуги на ГТС
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Откриване на Бюрото
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Бюрото в 
действие…
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Международно сътрудничество
Проектът UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция (2020-
2022) се координира от Европейската конфедерация на профсъюзите, с 
профсъюзи и местни власти от Белгия, България, Гърция, Италия и
Словения.

• КНСБ, Асоциация за развитие на София
• Изследване на възможностите за заетост на ГТС
• Обучения за работодатели, за ГТС и мигранти
• Местна коалиция за интеграция на мигранти на трудовия пазар – 25 

организации
• Учебни визити – юни 2022 представители на община Лиеж в София
• Информационна кампания, финална конференция
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Благодаря за вниманието.

Контакти:

www.sofia-da.eu

office@sofia-da.eu

s.gabova@sofia-da.eu

https://www.facebook.com/sofialabsda/
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