
 

 

 

 

 

 

The multi-national project UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (863738- UMN-AMIF-2018-AG-INTE) was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund, 

The project aims at exchanging and transferring knowledge, experiences and (best) practices on integration between 9 UnionMigrantNet (UMN) members and 8 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 to enhance the network by fostering partnerships with local authorities, key actors in the reception and integration of TCNs. Bulgarian partners are 
Confederation Independent Trade Unions in Bulgaria and Sofia Development Association.

The project will be based on three main pillars:

                • National integration activities where UMN members and local authorities will undertake targeted measures aiming at fostering TCNs integration in the labour market. National integration activities will be based on specific needs of the TCNs’ community and the 
local environment.

                • Mutual Learning Programmes (MLP). Up to 8 exchanges between local authorities and UMN members involved in the project in five EU countries will be undertaken to learn on how they respectively provide assistance, information and trainings to the migrant 
population. Where possible MLPs would be further formalized by the signature of long-term partnership agreements by the UMN members and the local authorities involved in the exchanges.

                • Update of the UMN portal to smooth access for TCNs by improving the on-line access to UMN structures and enhance the digital networking of contact points and local authorities. Besides, new IT tools will be developed in order to improve the exchange of 
information among contact points‘ operators and local authorities as well as UMN visibility in the social media. The portal will facilitate the dissemination of know-how and (best) practices among the network and beyond. Various transnational events will be hold, namely a 
network-building and a final dissemination conference, both organized by the ETUC.

Лицата, получили международна закрила и убежище имат права и задължения: 
		Документи за самоличност и гражданска регистрация:

o	 Документи за лица със статут на бежанец:
		Карта на бежанец (срок на валидност: 5 години)
		Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец (срок на валидност: 5 години)

o	 Документи за лица с хуманитарен статут:
		Карта на чужденец с хуманитарен статут (срок на валидност: 3 години)
		Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут (срок на валидност: 3 години)

o	 Документи на чужденец, получил убежище:
		Карта на чужденец, получил убежище (срок на валидност: 5 години)
		Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище (срок на валидност: 5 години)

		Жилищно настаняване - Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, трябва да напуснат центровете на Държавната агенция за бежанците 
в рамките на 14 дни от получаване на решението за международна закрила. Агенцията би могла да разреши удължаване на този период в случаи на 
уязвими лица и семейства.
Необходимо да намерите жилище (апартамент или къща) и да подпишете договор за наем със собственика на имота. Намирането на жилище под наем 
може да стане през сайтове в интернет, чрез агенции за недвижими имоти, с помощта на неправителствения сектор или чрез приятели, работодатели 
и др.

		Работа -  Можете да работите в България без специално разрешение за това. Бежанците и лицата с хуманитарен статут имат право да работят при 
същите условия като тези на българските граждани. 

		 Здравеопазване - Когато получите бежански или хуманитарен статут, сте задължени и лично отговорни да плащате своите месечни здравни 
осигуровки. 

Небходимо е да внесете копие от своята лична карта – на бежанец или на чужденец с хуманитарен статут в Държавната агенция за бежанците. 
Агенцията ще издаде документ, в който се потвърждава, че здравните Ви осигуровки са били изплащани по време на процедурата по предоставяне 
на международна закрила, когато сте имали Личен номер на чужденец (ЛНЧ). Агенцията изпраща служебно този документ до офис на Националната 
агенция по приходите по постоянен адрес. Там ще бъде направено прехвърляне на внесените осигуровки от ЛНЧ към новия Ви Единен граждански 
номер (ЕГН), който сте получили при регистрация в общината по постоянен адрес.

		Образование: Образованието в България е задължително за деца между 5 и 16 години. Родители, които не запишат децата си в образователната 
система, подлежат на глоби и нямат право на семейни помощи за деца. 
Бебета от 10-месечна възраст до 3 г. могат да бъдат записани в общински ясли, докато децата между 3 до 5/6 г. – в общински детски градини.

		Обучение по български език: 
o	 Децата, записани в държавни и общински училища, имат право на допълнително обучение по български език.
o	 Няма държавна институция, официално отговорна за предоставянето на курсове по български език за възрастни.
o	 Двата интеграционни центъра на Български Червен кръст (БЧК) и Каритас предлагат безплатни курсове по български език на получили закрила 

лица.

		социално подпомагане - Има три вида социални помощи: еднократни, месечни и целеви. Всички видове социални помощи се предоставят след 
подаване на заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен или настоящ адрес.

o	 Ако сте се регистрирали като търсещи работа в Агенцията по заетостта, в рамките на 3 месеца от получаването на статута, имате право да 
кандидатствате за социални помощи по всяко време при нужда. 

o	 Ако сте пропуснали този срок, може да подадете молба за социални помощи 6 месеца след регистрацията Ви в Агенцията по заетостта.

		българско гражданство - Лицата със статут на бежанец имат право да кандидатстват за българско гражданство три години след получаване на 
международна закрила в България, а лицата с хуманитарен статут – пет години след получаване на международна закрила в България.

		събиране на семейство
Подробна информация за различните права и задължения на лицата получили международна закрила и убежище може да намерите на https://refugee.bg/ 

Моите права и задължения в България!

Лицата, подали молба за международна закрила, имат право безплатно на:

		подслон, 

		храна, 

		здравно осигуряване, 

		психологическа помощ, 

		образование за децата. 

Ако процедурата за предоставяне на международна закрила не е завършена в рамките на три месеца след подаване на молбата, те имат равен достъп и 

до пазара на труда като всички български граждани.

Докато молбата ви за даване на убежище в България (бежанска процедура) се разглежда от българските власти имате право да останете в страната, 

независимо от това дали сте влезли законно и дали имате редовни национални документи за пътуване в чужбина.

Като търсещ убежище вие освен права имате и задължения:

		да спазвате законите на Република България.

Това означава, че не може да правите опити да напускате България незаконно. Всеки опит за незаконно пресичане на границата е престъпление. При 

опит за незаконно излизане винаги има присъда и наказание от съда без изключение. 

		да спазвате правилата за ред в бежанския лагер и да не повреждате имуществото в стаите и общите помещения. При повреда на имуществото 

могат да ви наложат глоба от 50 до 200 лева.

		В регистрационната ви карта има отбелязана зона на движение. Това означава, че не може да напускате тази зона без разрешение от началника 

на лагера. За да вземете такова разрешение трябва да подадете писмена молба до началника на лагера и да посочите къде искате да отидете, за 

колко време и по какви причини. Началникът на лагера ще ви издаде пропуск, с който може да напуснете определената ви зона за движение без 

проблеми. Проверете за колко време важи пропускът и ако има нужда – подновете го по същия начин, както при издаването му.

Подробна информация за различните права и задължения на търсещите международна закрила лица може да намерите на https://asylum.bg/ 

Persons who have received international protection and asylum have the rights and obligations:
		ID Documents and Civil Registration:

o	 Documents for persons with refugee status:
		Refugee card (validity: 5 years)
		Certificate for travel abroad of a refugee (validity period: 5 years);

o	 Documents for persons with humanitarian status:
		Card of a foreigner with humanitarian status (validity period: 3 years)
		Certificate for travel abroad of a foreigner with humanitarian status (validity period: 3 years);

o	 Documents of a foreigner who has been granted asylum:
		Card of a foreigner granted asylum (validity: 5 years)
		Certificate for travel abroad of a foreigner who has been granted asylum (validity period: 5 years)

		Housing - Persons granted refugee or humanitarian status need to leave the centers of the State Agency for Refugees (SAR) within 14 days after the receipt 
of the decision granting international protection. The Agency could decide upon its discretion to extend this period in cases of vulnerable individuals and families.
You need to find a home (apartment or house) and sign a rental agreement with the property owner. Finding a home for rent can be done through websites on 
the Internet, through real estate agencies, with the help of the non-governmental sector or through friends, employers and others.

		Employment - You can work in Bulgaria without special permission. Refugees and persons with humanitarian status have the right to work under the same 
conditions as the Bulgarian citizens.

		Health care - Once granted a refugee or humanitarian status, you are obliged and personally responsible to pay your monthly health insurance installments.
Upon the submission of a copy of your new identity card of a refugee or humanitarian status holder, the State Agency for Refugees issues a document that 
your health insurance has been paid during the asylum procedure when you had a Personal Number of a Foreigner. The Agency sends this document to the 
National Revenue Agency office, at your area of residence in accordance with your permanent address which then transfers the health insurance payments 
from the Personal Number of a Foreigner to your new Personal Identification Number (which you receive upon your registration in the municipality of your 
permanent residence).

		Education - Education is obligatory in Bulgaria for children aged 5 to 16. Parents who do not enroll their children in the educational system face fines and 
are not entitled to family benefits.
Babies10 months to 3 years could be enrolled in municipal nurseries, while those from 3 to 5/6 years old – in kindergartens.

		Bulgarian language courses:
o	 Children enrolled in state and municipal schools have the right to additional training in Bulgarian language
o	 No state institution is officially responsible for the provision of Bulgarian language training for adults.
o	 The two integration centers of the Bulgarian Red Cross and Caritas Sofia offer free of charge Bulgarian language courses to beneficiaries of international 

protection.
		 Social assistance - There are three types of social benefits: one-time, monthly and targeted. All types of social benefits are provided after submitting an 

application to the Social Assistance Directorate at a permanent or current address.
o	 If you have registered as a jobseeker at the Employment Agency within 3 months of receiving the status, you have the right to apply for social benefits 

whenever necessary.
o	 If you have missed this deadline, you can apply for social benefits 6 months after your registration at the Employment Agency.

		Bulgarian citizenship - Refugee status holders have the right to apply for Bulgarian citizenship three years after receiving international protection in Bulgaria, 
while humanitarian status holders – five years after receiving international protection in Bulgaria.

		Family reunification

Detailed information about the various rights and obligations of persons granted international protection and asylum can be found at https://refugee.bg/ 

My rights and obligations in Bulgaria!

Persons applying for international protection are entitled free of charge to:

		accommodation,

		food,
		healthcare,

		psychological help,

		education for children.

During the asylum procedure you have the right to work legally.

While your application for asylum in Bulgaria (asylum procedure) is being examined by the Bulgarian authorities you have the right to stay in the country, irrespective 

of whether you entered legally or illegally and whether you have regular national documents for travelling abroad.

As an asylum seeker, in addition to your rights, you also have obligations:

		to comply with the laws of the Republic of Bulgaria.

This means that you cannot make attempts to illegally leave Bulgaria. Any illegal attempt to cross the border is a crime. Any illegal attempt to leave Bulgaria is a 

subject to sentence and punishment from the court without exception.

		to observe the rules of order in the refugee camp and not to damage the property in the rooms and common areas. In case of damage to the property they 

can impose a fine of 50 to 200 levs.

		Your registration card indicates an area of movement. This means that you cannot leave this area without the permission of the director of the camp. In order 

to get permission, you have to file a written application to the director of the camp and point out where you want to go, how long and for what reason you will 

be there. The director of the camp will issue a permit which will allow you to leave the area of movement, as determined for you, without any problems. Make 

sure you check the validity of your permit, and, if necessary, renew the permit by taking the same actions as for its issuing.

Detailed information on the various rights and obligations of applicants for international protection can be found at www.asylum.bg 
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