
Финална конференция по проект ERIAS  

Европейска схема за интегриране на бежанци  

Работен пакет 6 България  

Търговско-промишлена палата - Стара Загора  

17.11.2021 



1. Идентификация на заинтересованите страни, имащи отношение 
към интеграцията на гражданите на трети страни (ГТС) с цел 
засилване на комуникацията и сътрудничеството между тях 

2. Участие в проучване на БТПП: Готови ли са българските 
работодатели да наемат чужденци от трети страни? 

3. Help Desk за работодатели и ГТС в София, Стара Загора и Хасково - 
консултации и предоставяне на помощ  

4. Работен семинар за работодатели „Как да наемат на работа 
граждани на трети страни“  

     29.01.2020  

• Семинар с 50 представители на фирми от региона, организации, 
представители на институциите и заинтересовани страни. 

• Те се запознаха с дейността на ERIAS и наблегнаха на 
проблемите на работодателите при намирането на работна сила 
сред гражданите на трети страни 

ERIAS България, Стара Загора  - Работен пакет 6  





Идентифицирани проблеми: 

• Трудност за достъп до тази целева група ГТС (вкл. бежанци и мигранти) 

• Несъответствия между очакванията на бежанците и мигрантите и това, 
което предлага пазарът на труда 

• Липса на цялостна стратегия и „път за интеграция“, която да предложи на 
гражданите на трети страни да се интегрират по-лесно на пазара на труда 

• Най-важните бариери за наемане на работа в България на ГТС  са: липсата 
на езикови познания, липса на документи, както и липсата на информация 
за културно-религиозните особености, което често предизвиква 
подсъзнателни страхове, стереотипи и предразсъдъци 

• Несигурната продължителност на престоя е проблем за дългосрочните 
инвестиции в обучение за по-нататъшна квалификация от страна на 
работодателите 



Препоръки: 

• Институциите да инвестират в информиране на фирмите за 
възможностите за наемане на работа на граждани от трети страни и в 
събиране на систематична информация за търсещите работа мигранти и 
бежанци 

• Да се повиши капацитета на националните органи за разработване и 
прилагане на политики и практики за интеграция на мигранти и бежанци, 
които са в съответствие с международните правни стандарти и други 
национални добри практики 

• Да се повиши осведомеността сред съответните участници от 
гражданското общество по въпроси свързани с интеграцията   

• Диалогът между заинтересованите страни и консолидирането на 
общността е важно условие за успешни интеграционни политики 

• Работодателите могат да предоставят на мигрантите и бежанците 
възможности чрез стажове, обучение на работното място и накрая 
заетост; търговските палати и асоциациите на работодателите могат да 
помогнат с ориентирането в правната рамка и създаване на по-добра 
среда  



5. Обучителен модул за ГТС „Първи стъпки в България“ 
 
Обучение по български език за граждани на трети страни   

01.07-15.09.2021 

20 Граждани на трети страни се включиха в езиковото обучение 



Получихме позитивна обратна връзка: 

• „Обучението по български език ми позволи да 
съставям свободно изречения, да разбирам, когато 
ми говорят и да развия говорни способности”  
Тата Мохамед (Алжир) 

• „Обучението по български език ще ми помогне да 
общувам с местните хора. Освен български език 
научих много и за българската култура“  
Малек Джумаа (Сирия) 

“Определено ми помогна 
да подобря българските си 
езикови умения, които 
мога да използвам в 
работата“  
Анна Шмилева (Русия) 
 



Обучение на ГТС „Условия за наемане на работа в България” за по-лесна 
интеграция на местния пазар на труда  

01.10.2021 

• Обучението предостави информация 
относно реда и условията за достъп до 
българския пазар на труда за граждани 
на трети страни, как да получат 
разрешения за работа и пребиваване, 
регистрация в Регионалното бюро по 
труда, промени в Закона за чужденците в 
Република България и Закона за 
трудовата миграция и закон за трудовата 
мобилност. 

• Практически стъпки за намиране на 
работа,  правни въпроси, необходими 
документи, добри практики и полезни 
контакти 



Обучение по предприемачество за ГТС и как да стартират бизнес 

01.11.2021 

• Обучението предостави теоретични и практически знания за развиване и 
реализация на бизнес идея, мениджмънт, регистрация на фирма, 
законодателство, финансиране и полезни практики   

• Идентифицира се нуждата от повече подкрепа от институциите за 
изграждане на по-благоприятна регулаторна среда за мигранти-
предприемачи и за улесняване на достъпа до бизнес финансиране. 

 

  



Връчване на сертификатите  
на участниците 



Information for TCNs in Bulgaria 

Information for refugees, asylum seekers and decisions taken  
 01.01.2017 -  01.10.2021 

Year 
Applications 

submitted 

Refugee 
status 

granted 

Subsidiary 
protection 
granted 

International 
protection 
refusals  

Terminated 
procedures 

2017 3700 804 900 3048 9662 

2018 2536 317 413 1362 860 

2019 2152 181 300 1134 1041 

2020 3525 105 716 1374 452 

2021 4670 66 1109 1111 1459 

 



THIRD-COUNTRY NATIONALS HOLDERS OF LONG-TERM/PERMANENT 
RESIDENCE  

 
(number) 

Year Тhird-country nationals holders of long-term/permanent residence permit 

2015 13670 

2016 16205 

2017 31587 

2018 33524 

2019 45236 

2020 51723 

 





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 
 
 
Светослава Павлова 
ТПП- Стара Загора 
projects@chambersz.com  
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