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COALITION AGREEMENT 

of 
Local Stakeholders for the Integration of Third-country Nationals in the Bulgarian 

Labor Market 
 
 
About the project 

The coalition of local stakeholders is formed for the purposes of the project UMN - 
UnionMigrantNet and Cities Together for Integration. The UMN project, led by the European 
Confederation of Trade Unions, aims at exchanging and transferring knowledge, experiences 
and (best) practices on integration between nine UnionMigrantNet (UMN) members and eight 
local authorities from five EU countries, namely Belgium, Bulgaria, Greece, Italy and 
Slovenia.  

Building on the already existing European network of trade unions providing services to third 
country nationals (TCNs), the project will seek at enhancing the network by fostering 
partnerships with local authorities, key actors in the reception and integration of TCNs. The 
Bulgarian partners include the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria 
(CITUB, a UMN member in Bulgaria) and Sofia Development Association (SDA, representing 
Sofia Municipality).  

The local stakeholder coalition for the integration of TCNs in the Bulgarian labor market is 
one of the activities planned in work package 5. The purpose of this coalition is to gather a 
wide array of stakeholders - trade unions, employers’ organizations, local authorities, to 
collaborate during the project implementation on labor-related activities which will directly 
benefit third country nationals as well as on raising awareness among local employers on the 
benefits of employing refugees. The other project activities in Bulgaria include the organization 
of five trainings on labor rights for third-country nationals; organization of three seminars for 
employers; development of two campaigns (advocacy and information) at national level; and 
a final dissemination conference.  

Background 

The EU Action Plan on Integration of Third-country nationals (June 2016, COM(2016) 377) 
establishes a framework for action and concrete initiatives to support Member States in the 
integration of the 20 million non-EU nationals residing legally in the EU. The actions suggested 
by the Action Plan are divided across seven policy priorities, namely: pre-departure and pre-
arrival measures; education; labor market and vocational training; access to basic services; 
active participation and social inclusion; as well as tools for coordination, funding and 
monitoring of policies.  As stressed by the Action Plan, the role of local and regional authorities 
in the integration process is crucial as most of integration measures are implemented at local 
level.  
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Furthermore, the EU’s role in promoting integration policies consists in providing a space for 
exchange of good practices by gathering and sharing useful information (European website on 
integration, Migration data portal) or setting up and supporting various networks (e.g. 
European Integration Network, European Migration Forum, EU Urban Agenda Partnership on 
Inclusion of Migrants and Refugees, Eurocities, Integrating cities, Employers for integration). 

The role of social partners and the trade unions has been very important in this sphere; 
several documents outline key commitments made by ETUC and their national partners since 
the 2015. For example, the ETUC statement from 2018 on the European refugees and asylum 
seekers, and on integration of migrants in European labor markets and society.  A resolution 
of the European Social and Economic Committee on refugees focuses on the need for 
developing mutually agreed policies in the EU member states regarding the reception and 
conditions of integration of refugees. A report from the European Economic and Social 
Committee from 2016 describes the situation of migrants and refugees in Bulgaria, and 
recommends measures for improving the access of these two groups to the labor market in 
the country.  

Most recently, the European Committee of the Regions (CoR) launched the "Cities and Regions 
for Integration" initiative. The action (#Regions4Integration) complements a range of existing 
networks and projects by local and regional governments associations in Europe. As the EU's 
political assembly of local and regional governments, the CoR seeks to build a coalition 
together with four leading European associations of cities and regions – the Assembly of 
European Regions (AER), the Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), the 
Council of European Municipalities and Regions (CEMR), and Eurocities - to contribute to 
shaping the EU's migration agenda and ensure the local and regional perspective is better taken 
into account in the future. 

The project UMN responds also to the priorities of the “European Partnership for Integration 
offering opportunities for refugees to integrate into the European labor market” signed on 20 
December 2017 by the European Commission and the European Economic and Social partners. 
The partnership acknowledges the key role that Social and Economic partners play in the labor 
market integration of refugees.  

As stressed by two recent OECD studies Working Together for Local Integration of Migrants 
and Refugees and Local Authorities' Migrant Integration Guide there is a need to share good 
practices between local authorities and to exchange information among different stakeholders, 
including trade unions and civil society organizations.  

Against that background, the project UMN and all of the activities aim to implement key 
priorities set out in the documents referred to above, such as:  

§ Employment is a key element of the integration process;  
§ The role of local and regional authorities in the integration process is crucial;  
§ Successful labor market integration necessitates a multi-stakeholder approach;  
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§ Integration should benefit and bring value to refugees as well as to the economy and 
society as a whole.  

 
Stakeholders Coalition purpose  

1. Recognizing that labor market integration of TCNs is important from both an economic and 
societal perspective, the project partners in UMN in Bulgaria will work jointly for the next two 
years to promote the rights of TCNs in the economic sphere and to ensure that local authorities 
and employers commit to ensuring services (such as training, education, etc.) that enable TCNs 
integration. SDA and CITUB propose that all relevant players – city administrations, local 
employers, employer organizations, entrepreneurship networks, etc., to come together in a 
coalition to build and further strengthen their collaboration, by creating new synergies of work 
and new learning opportunities, combined with an ongoing exchange with the international 
partners from the UNM project.  

2. This UMN Local Stakeholders Coalition in Sofia is formed for the purpose of voluntary 
cooperation and exchange of ideas and experience on the issue of TCN employment integration 
in Bulgaria. It is built as a non-formal body with consultative and advisory functions, and it 
has no decision-making power regarding the UMN project activities implemented in Bulgaria. 
Discussions held during the stakeholder coalition’s meeting have no binding power with regard 
to the coalition members.  
 
3. Participation in the Stakeholders’ coalition is voluntary. No financial contributions from 
coalition members are required. No payments to stakeholder members/organizations will be 
made. 

Coalition members profile 

Coalition members will include trade unions, employers’ organizations, local authorities, 
non-governmental organizations active in the field of integration. All stakeholders have 
experience in the integration of TCNs in key areas, including education, employment, 
education, housing, healthcare. They have demonstrated commitment to ensuring an enabling 
policy and legal framework is in place, facilitating the access to the labor market of TCNs. 
They have demonstrated ability to implement measures at policy and practical level to ensure 
that the rights of TCNs in the labor market are respected. Coalition members are committed 
to work further with local authorities, trade unions and employers in Bulgaria to improve the 
conditions of work for TCNs and to support their social and cultural inclusion. 

Principles of work of the Coalition 
 

§ Participatory approach: stakeholders will engage in discussions and the exchange of 
good practices for TCN labor integration, in order to improve the policy, 
programming, and financial framework for both employers and TCN at local and 
national level.  
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§ Capacity building: through the network of the UNM project, local stakeholders have 
the opportunity to build their capacity in the sphere of TCN employment, to receive 
information and guidance from the UMN project partners, to engage with other local 
and national public and private actors in the field of migrants’ integration and labor 
market institutions.  

§ Exchange of experience: through the meetings and discussions planned and through 
sharing with UMN members and supporting international organizations, involved in 
the UMN project (IOM-Europe, ILO-Rome, ILO-Brussels, OSCE, etc.), the local 
coalition members will benefit from new knowledge and ideas linked to TCN 
integration. In the context of the Covid-19 crisis, this is an opportunity to learn how to 
build safe, resilient workspaces, that are not discriminative against non-nationals and 
that respect each person’s human and labor rights. 

Coalition members commitments 

Coalition members recognize and commit to the following priorities related to the integration 
of TCNs in the host society: 
 

§ TCN integration can be a lever for social capital and economic development. 
Collaboration between industry leaders, local authorities, employers and integration 
agencies is critical to ensure opportunities are not missed to fully leverage immigrant 
talent in meeting the demands for continued economic growth.  

§ Developing mechanisms at local/national level supporting SMEs to connect to 
immigrant talent requires the collaboration of private and public actors. 

§ It is important not only to focus on creating jobs, but to also introduce a multicultural 
way of thinking in private businesses and state institutions. This can be done by 
demonstrating the benefits, among them economic ones, that diversity creates in an 
organization.  

§ Engagement with the private sector is necessary to facilitate labor market access for 
migrants, encouraging potential employers to provide also vocational and language 
training for the workforce.  

§ In decision-making procedures or when putting together education, social services and 
integration strategies, TCNs could be invited to participate, to enable direct 
communication between various sectors and people of different ethnicities.  

§ TCNs integration can be facilitated through regular information and awareness-raising 
campaigns on the contribution of migrants to society. 

§ Facilitating qualifications and skills recognition to enable the incorporation of TCNs in 
the labor market is critical to ensure the prevention of migrants’ exploitation. 

Coalition activities 

1. Coalition members will meet five times during the project period (Dec. 2019-May 2022) to 
discuss and engage in concrete actions for the integration of TCNs with a focus on employment 
(in-person or online). The initial meeting will establish the coalition terms and procedures of 
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cooperation; the subsequent meetings will focus on different integration issues, exchange of 
experiences, presentation of project results. 

2. The stakeholders meetings will also serve to monitor and evaluate project progress. Coalition 
stakeholders will discuss and propose measures to improve the integration of TCNs in the local 
labor market. 

3. The outcome of each meeting will be minutes, with a joint “lessons learned report” towards 
the completion of the project developed by SDA and CITUB.  

4. For the purposes of internal communication, a mailing list will be created for coalition 
members. They can also use their own mailing lists and communication channels to send out 
information to their partnership networks and organizations working for TCN integration.  

5. Websites, social media, and publications  
SDA and CITUB will regularly post information about the Coalition’s meetings on the UMN 
project website, as well as their own webpages, social media, and other printed and online 
publications. Coalition members agree that their names and/or information about their profile 
and activities are mentioned in these publications, in compliance with the GDPR 
requirements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

 
Project "UnionMigrantNet and Cities Together for Integration" 

 
 
 

6 

 
КОАЛИЦИЯ  

 
на местни организации 

за интеграция на граждани на трети страни на пазара на труда в България  
 

 
За проекта 

Коалицията от местни заинтересовани страни се формира за целите на проекта UMN - 
UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция. Проектът UMN има за цел трансфер 
на знания, опит и добри практики за интеграция на граждани на трети страни (ГТС) 
между девет членове на UnionMigrantNet (UMN) и осем местни власти от пет държави 
от ЕС, а именно Белгия, България, Гърция, Италия и Словения. 

Въз основа на вече съществуващата европейска мрежа от европейски профсъюзни 
организации, предоставящи услуги на граждани на трети страни, проектът ще се стреми 
към разширяване на мрежата чрез насърчаване на партньорства с местните власти, които 
са ключови участници в приемането и интеграцията на ГТС. Сред българските 
партньори са Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ, член на 
UMN в България) и Асоциация за развитие на София (АРС, представляваща Столична 
община). 

Местната коалиция на заинтересованите страни за интеграция на ГTC на българския 
пазар на труда е една от дейностите, планирани в работен пакет 5. Целта на тази 
коалиция е да събере широк кръг от съмишленици - синдикати, работодателски 
организации, местни власти, да си сътрудничат по време на изпълнението на проекта за 
дейности, които ще бъдат от пряка полза за гражданите на трети страни свързани с 
пазара на труда, както и за повишаване на осведомеността сред местните работодатели 
относно наемането на работа на мигранти. Другите дейности по проекта в България 
включват организирането на обучения по трудови права за граждани на трети страни; 
организиране на семинари за работодатели; кампании за застъпничество и информация 
на национално ниво; и заключителна конференция за разпространение на резултатите от 
проекта. 

Контекст 

Планът за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни (юни 2016 г., COM 
(2016) 377) установява рамката за действие и конкретни инициативи в подкрепа на 
държавите-членки при интеграцията на 20-те милиона граждани на държави извън ЕС, 
които пребивават законно в страни от Съюза. Действията, предложени в Плана, са 
групирани в седем политически приоритета, а именно: мерки преди заминаване и преди 
пристигане в страната-дестинация; образование; пазар на труда и професионално 
обучение; достъп до основни услуги; активно гражданско участие и социално 
включване; както и инструменти за координация, финансиране и наблюдение на 
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политиките за интеграция на ГТС. Както се подчертава в документа, ролята на местните 
и регионалните власти в процеса на интеграция е от решаващо значение, тъй като 
повечето мерки за интеграция се прилагат на местно ниво. 
 
Освен това ролята на ЕС в насърчаването на политиките за интеграция се състои в 
осигуряване на възможности за обмен на добри практики чрез събиране и споделяне на 
полезна информация (Европейски уебсайт за интеграция) или създаване и подкрепа на 
различни мрежи (например мрежа за европейска интеграция, Форум Европейска 
миграция, Партньорството за включване на мигранти и бежанци – Пакта от Амстердам, 
Eurocities, Градове за интеграция, Работодатели за интеграция). 
 
Ролята на социалните партньори и синдикатите също е важна; няколко документа 
очертават ключови ангажименти, поети от ETUC и техните национални партньори от 
2015 г. Например, изявлението на ETUC от 2018 г. относно спешните европейски 
бежанци и търсещи убежище, както и относно интеграцията на мигрантите в 
европейските пазари на труда и обществото. Резолюция на Европейския икономически  
и социален комитет за бежанците акцентира върху необходимостта от разработване на 
взаимно съгласувани политики в страните-членки на ЕС по отношение на приема и 
условията за интеграция на бежанците. Доклад на Европейския икономически и 
социален комитет от 2016 г. описва положението на мигрантите и бежанците в България 
и препоръчва мерки за подобряване на достъпа на тези две групи до пазара на труда в 
страната. 
 
През април 2019г. Европейският комитет на регионите (КР) стартира инициативата 
„Градове и региони за интеграция“. Инициативата (# Regions4Integration) допълва 
редица съществуващи мрежи и проекти от местни и регионални сдружения в Европа. 
Като политическа асамблея на местните и регионалните правителства на ЕС, КР се 
стреми да изгради коалиция заедно с четири водещи европейски асоциации на градове 
и региони - Асамблеята на европейските региони (AER), Конференцията на 
периферните морски региони (CPMR), Съветът на европейските общини и региони 
(CEMR) и Eurocities - да допринесат за оформянето на миграционната програма на ЕС и 
да гарантират, че местната и регионалната перспектива ще бъде взета предвид в бъдеще. 
 
Проектът UMN отговаря и на приоритетите на „Европейското партньорство за 
интеграция, предлагащо възможности за интеграция на бежанците на европейския пазар 
на труда“, подписано на 20 декември 2017 г. от Европейската комисия и европейските 
икономически и социални партньори. Партньорството признава ключовата роля, която 
социалните и икономически партньори играят в интеграцията на бежанците на пазара на 
труда. 
 
Както беше подчертано и от две неотдавнашни проучвания на ОИСР „Работим заедно 
за местна интеграция на мигранти и бежанци“ и „Ръководство за интеграция на 
мигранти,“ необходимо е да се споделят добри практики между местните власти и да се 
обменя информация между различни заинтересовани страни, включително профсъюзи 
и организации на гражданското общество. На този фон проектът UMN и всички 
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дейности имат за цел да изпълнят ключови приоритети, посочени в горепосочените 
документи, преди всичко: 

§ Заетостта е ключов елемент от процеса на интеграция; 
§ Ролята на местните и регионалните власти в процеса на интеграция е от 
решаващо значение; 

§ Успешната интеграция на пазара на труда изисква подход с широкото участие на 
заинтересованите страни; 

§ Интеграцията трябва да бъде от полза и да носи стойност за бежанците, както и 
за икономиката и обществото като цяло. 

 
 
Цели на местната Коалиция  

1. Признавайки, че включването на ГТС на пазара на труда е важно както от 
икономическа, така и от социална гледна точка, партньорите по проекта в България ще 
работят съвместно през следващите две години за насърчаване на правата на ГТС в 
икономическата сфера и за гарантиране, че местните власти и работодателите се 
ангажират да осигурят услуги (като обучение, образование и т.н.), които дават 
възможност за интеграция на ГTC. Асоциация за развитие на София и КНСБ предлагат 
на основните заинтересовани страни – общинска администрация, местни работодатели, 
организации на работодатели, предприемачески мрежи и др., да си сътрудничат с цел 
изграждане и допълнително укрепване на тяхното сътрудничество, за създаване на нови 
възможности за обучение, съчетани с непрекъснат обмен с международните партньори 
от проекта UNM. 

2. Тази коалиция на местните заинтересовани страни в София е създадена с цел 
доброволно сътрудничество и обмен на идеи и опит по въпросите на интеграцията на 
ГTC в София. Тя представлява неформален орган с консултативни функции и няма 
правомощия за вземане на решения относно дейностите по проекта UMN, изпълнявани 
в България. Дискусиите, проведени по време на срещите на коалицията нямат 
обвързваща сила по отношение на членовете на коалицията. 

3. Участието в Коалицията на заинтересованите страни е доброволно. Не се изискват 
финансови вноски от членовете на коалицията. Няма да се извършват плащания към 
членове / организации на заинтересовани страни. 

Профил на членовете на Коалицията 

Членовете на коалицията включват синдикати, работодателски организации, местни 
власти, неправителствени организации, активни в областта на интеграцията. Всички 
заинтересовани страни имат опит в интеграцията на ГTC в ключови области, като 
образование, заетост, образование, жилищно настаняване, здравеопазване. Очаква се те 
да демонстрират ангажираност към създаването на дългосрочна благоприятна политика 
и законова рамка, улесняваща достъпа до пазара на труда на ГТС. Всички членове са с 
доказана способност да прилагат мерки на политическо и практическо ниво, за да 
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гарантират, че правата на ГТС на пазара на труда се спазват. Членовете на коалицията 
ще насърчават сътрудничеството с местните власти, профсъюзите и работодателите в 
България, за подобряване на условията на работа за ГТС и тяхното социално и културно 
включване. 

Принципи на работа на Коалицията 
 
Участие: заинтересованите страни ще се включат в дискусии и обмен на добри практики 
за интеграция на труда в ГTC, за да се подобрят политиката, програмирането и 
финансовата рамка както за работодателите, така и за мигрантите на местно и 
национално ниво. 
 
Изграждане на капацитет: чрез мрежата на проекта местните заинтересовани страни 
имат възможност да изградят своя капацитет в сферата на заетостта за граждани на трети 
страни, да получат информация и насоки от партньорите по проекта, да се свържат с 
други местни и национални публични и частни участници в областта на интеграцията 
на мигрантите и институциите на пазара на труда. 
 
Обмен на опит: чрез планираните срещи и дискусии и чрез споделяне и подкрепата на 
международни организации, участващи в проекта UMN (IOM-Европа, МОТ-Рим, МОТ-
Брюксел, ОССЕ и др.), членовете на местната коалиция ще се възползват от нови знания 
и идеи, свързани с интеграцията на ГTC. В контекста на кризата с Covid-19 това е 
възможност за изграждане на безопасни, устойчиви работни пространства, които не са 
дискриминационни спрямо мигрантите и които зачитат човешките и трудовите права на 
всеки индивид. 

Отговорности на членовете на Коалицията  

Членовете на коалицията признават и се ангажират със следните приоритети, свързани 
с интеграцията на ГТС в приемащото общество: 

§ Интеграцията на ГTC е важен лост за създаване на социален капитал и 
икономическо развитие. Сътрудничеството между лидерите в индустрията, 
местните власти, работодателите и институциите, отговорни за интеграцията, е 
от решаващо значение, за да се гарантира, че не се пропускат възможности за 
пълноценно използване на таланта на мигрантите за осигуряване на 
икономически растеж. 
 

§ Разработването на механизми на местно / национално ниво в подкрепа на малките 
и средни предприятия за свързване с ГТС изисква сътрудничеството на частни и 
публични институции и експерти. 
 

§ Важно е не само да се съсредоточим върху създаването на работни места, но и да 
въведем мултикултурен начин на мислене в частния бизнес и държавните 
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институции. Това може да стане чрез демонстриране на ползите, които 
културното разнообразието създава в една организация. 
 

§ Ангажирането с частния сектор е необходимо, за да се улесни достъпът до пазара 
на труда за мигрантите, насърчавайки потенциалните работодатели да осигурят 
също професионално и езиково обучение за работната сила. 
 

§ В процедурите за вземане на решения или при съставяне на образователни, 
социални услуги и стратегии за интеграция, ГTC трябва да бъдат поканени да 
участват, за да се даде възможност за обмен между различни сектори и хора от 
различни етнически групи. 
 

§ Интеграцията на ГТС може да бъде улеснена чрез редовни кампании за 
обществено информиране и повишаване на осведомеността относно приноса на 
мигрантите към обществото. 
 

§ Улесняването на процедурите за признаване на квалификации и умения с цел 
включване на ГTC на пазара на труда е от решаващо значение за предотвратяване 
на трудовата експлоатация на мигрантите. 

Дейности на Коалицията  

1. Членовете на Коалицията ще участват в пет работни срещи в периода на проекта 
(декември 2019 г. - май 2022 г.), за да обсъдят действия за интеграция на ГTC с фокус 
върху заетостта (присъствени и/или онлайн срещи). Първоначалната среща ще установи 
условията за работа и процедурите за сътрудничество; следващите срещи ще бъдат 
фокусирани върху различни интеграционни въпроси, обмен на опит, представяне на 
резултатите от проекта. 

2. Срещите на заинтересованите страни също ще служат за наблюдение и оценка на 
напредъка на проекта. Заинтересованите страни ще обсъждат мерки за подобряване на 
интеграцията на ГTC на местния пазар на труда. 

3. Резултатът от всяка среща ще бъде протокол и един доклад за извлечените поуки при 
приключването на проекта, изготвен от българските партньори в проекта, АРС и КНСБ. 

4. За целите на вътрешната комуникация членовете на коалицията ще използват 
електронна поща. При желание, те могат да разпространяват информация за проекта и 
към собствени комуникационни канали и партньорски мрежи, работещи за интеграцията 
на ГTC. 

5. Уебсайтове, социални медии и публикации 

АРС и КНСБ ще публикуват редовно информация за срещите на коалицията на техните 
уеб страници, социални медии и други печатни и онлайн публикации, както и на уеб 
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сайта на проекта. Членовете на коалицията се съгласяват, че техните имена и / или 
информация за профила на тяхната организация и дейности ще бъдат посочени в тези 
публикации, при пълно съблюдаване на изискванията за защита на личните данни 
според Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, 
GDPR). 
 
 
 


