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РЕЗЮМЕ
През последните четири години Европа наблюдава силни миграционни потоци. Нарастващият
брой на мигрантите и бежанците е проблем в повечето европейски градове, тъй като
новодошлите се установяват предимно в големите градове. Градовете в страните от Европейския
съюз, които са дестинация или транзитни за мигрантите, имат важна роля по отношение на
социалните, хуманитарните и финансовите предизвикателства, произтичащи от тази ситуация.
В същото време Европа е свидетел на негативни политически реакции срещу «имиграционния
мултикултурализъм». Критичните гласове идват от различни фронтове; от идеологически
подплатеното осъждане на имиграцията (растящи ксенофобски и популистки движения и
политически партии, отслабената социална държава, кризата на сигурността), до идентитарните
политики и в много случаи - приемането на противоречиви мерки от местните и националните
органи, ограничаващи достъпа на имигранти до социални услуги и помощи.
Тези процеси изискват нов системен и структурен отговор, който трябва да включва публичните
органи, частния сектор и гражданското общество. От градовете се очаква да инвестират усилия
и ресурси, за да позволят на мигранските общности и приемащото общество да активират
своите способности, качества и умения за изграждане на социално сближаване и благополучие.
Въпреки това, миграционната политика все още е дълбоко свързана с управлението на
национално ниво, което в много случаи възпрепятства инициативите на местните власти да
се справят със социалните и икономическите проблеми, произтичащи от имиграцията. Това е
особено важно, тъй като местните власти имат капацитета да напасват политиките към нуждите
на своите общности, за разлика от националните «стандартизирани» политики. Местните
администрации предоставят много услуги, които пряко засягат интеграцията на мигрантите и
следователно имат по-голям капацитет за подкрепа на процеса на социално сближаване. От
друга страна, градовете могат да загубят много от политики, които поставят гражданите на трети
страни (ГТС) в условия на лишения и изключване, излагат ги на риск да станат жертви на трудова
експлоатация и на множествена дискриминация, и по този начин възпрепятстват процеса на
успешно интегриране в обществото.
В тази връзка проектът ИНТЕГРА е насочен към важни аспекти на интеграцията на ГТС в
партньорските градове. Проектът акцентира върху работата с градските администрации за
адаптиране на техните политики и услуги към новите реалности и за изграждане на по-ефективни
комуникационни канали насочени към информиране на местните граждани и развенчаване
на предразсъдъците, свързани с интеграцията. Чрез интеграционни одити на всеки от
партньорските градове, проектът предоставя знания и цели да подпомогне сътрудничеството
между институциите, гражданския сектор и местните и регионалните власти за успешното
им справяне с краткосрочните и дългосрочните предизвикателства пред тях, свързани с
интеграцията на ГТС, напр. градската сигурност и безопасност, включването на ГТС в социалния
и обществен живот и т.н. В дългосрочна перспектива, проектът цели да подпомогне процеса на
стратегическо планиране в градовете и ефективното използване на финансови инструменти за
подобряване на включването на ГТС във всички обществени сфери.
Този доклад представя основните констатации на градските одити и оценки на текущото
състояние на интеграцията на ГТС в градовете София (България), Осиек (Република Хърватия),
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Прага (Република Чехия), Кошице (Република Словакия) и Рубано (Италия). Градските одити за
интеграция бяха извършени от партньорите по проекта в периода май-август, 2018 г. Докладът
включва резултати от проведените документни проучвания, фокус групи, градски обиколки със
списъци за проверка и фотовойс, чрез които се оценяват действията на градовете за интеграция
в следните четири основни области:
•

Градска визия и услуги;

•

Гражданско участие и социално включване на ГТС и мигранти;

•

Градска среда и сигурност;

•

Обществени нагласи към ГТС и мигранти.

Проектът ИНТЕГРA включва страни, които са силно засегнати от миграцията към Европа (като
Италия), страни на границата на ЕС като България, както и такива в централната част на ЕС
(като Република Чехия и Словакия), които са както дестинации, така и транзитни държави за
имигранти. Градските одити и този доклад показват, че инвестициите в интеграцията на граждани
на трети страни трябва да бъдат приоритети не само в столиците и по-големите европейски
градове, но и в по-малките региони и градове в страни, които (все още) не са предпочитана
дестинация за повечето мигранти. Програмите за интеграция трябва да бъдат разработени и
в градове с по-малък опит, за да бъдат те подготвени за бърза реакция, да се противодейства
на нарастващите ксенофобски нагласи, страховете и предразсъдъците на местните общности
спрямо новопристигналите мигранти. Различията в политическия, икономическия и културния
контекст в партньорските градове със сигурност оказват влияние и върху техните интеграционни
политики. От друга страна, както се посочва и в градските одити, има много общи проблеми
и въпроси, с които градските администрации в Европа се сблъскват при разработването на
устойчиви и добре обезпечени стратегически мерки за превръщане на градовете в приобщаващи
центрове, готови да се приспособят към новите реалности на миграцията и да предоставят дом
на нови общности.
Партньорските градове в консорциума ИНТЕГРА:

Прага, Чешка Република

Рубано, Италия

Кошице, Словакия
Осиек, Хърватия
София, България
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Основните изводи в доклада се отнасят до следните ключови теми:
Тенденции в имиграцията. Като цяло, партньорските държави и градове могат да очакват
нарастващ брой имигранти (въпреки че прогнозите зависят от мащаба на мигрантския и
бежански поток към Европа в непосредствено и по-далечно бъдеще).
Като държава-членка на ЕС, България постепенно се превръща от страна на емиграция в страна
на имиграция, тенденция, съответстваща на динамиката на миграцията към Европа започнала
през 2015 г. Наблюдава се и нарастващ интерес на чуждестранни граждани да следват и работят
в страната. Голяма част от тези граждани се насочват към София като столичен град. В този
контекст, градът тепърва започва да анализира и оценява необходимостта от стратегически
подход към интеграцията. София е исторически град богат с общности и квартали, приютили
различни етноси и е добър пример за съвместно съжителство на култури, религии и етноси.
Република Хърватия е преобладаващо страна на емиграция и транзит. Броят на чужденците
(мигранти и бежанци) в Хърватия е относително малък; интеграционната политика е в ранен
стадий на развитие и се регулира до голяма степен от властите на национално равнище.
Разположен на кръстопът между Сърбия, Унгария и Босна, Осиек винаги е бил мултикултурен
град. Въпреки че населението на града включва 22 малцинства, забележима е тенденция да
се отрича мултикултурализма, което би могло да повлияе на отношението на гражданите към
мигрантите и бежанците. Прага е важен град в Централна Европа и е културният, политически и
икономически център на Република Чехия. В момента в Прага живеят около 1,3 милиона души,
от които 200,000 са чужденци, пристигнали в града с цел работа, обучение или събиране на
семейството. Те съставляват над 15% от общото население на града. Поради това Прага може да се
счита за един от западните космополитни градове и евентуално целева точка на много граждани
на трети страни в средносрочен и дългосрочен план. В словашкия град Кошице малцинствата
винаги са били неразделна част от обществото. В момента ГTC и мигрантите съставляват само
два процента от общото население на града. Те са равномерно разпределени в целия град; няма
сегрегирани общности и изразени проблеми с безопасността на гражданите на трети страни и
/ или на местните жители. Що се отнася до малкия италиански град Рубано, официалните данни
показват, че имиграционната “криза” е в низходяща тенденция. Възприятието за «мигрантска
инвазия» се изостря предимно от медийните публикации, които насаждат страх от чужденците.
От друга страна, имигрантите се разглеждат като ресурс за икономиката, тъй като са склонни
да приемат «по-малко престижни» работни места, които италианските граждани не желаят да
извършват.
Статистическа информация за граждани на трети страни. Статистическите данни за
действителния брой на гражданите на трети страни по държави на произход, заетост,
възраст и т.н. варират значително в градовете партньори.
София не поддържа официална статистика за броя на ГТС. Това е сериозно препятствие при
планирането на публичните разходи за интеграция в краткосрочна и дългосрочна перспектива.
Първите пет страни на произход на постоянно пребиваващите в България и София ГТС са, в
низходящ ред, Русия, Украйна, Македония, Турция и Молдова – държави, които в значителна
степен притежават общи културни и етнически характеристики с България. По отношение на
информационната подкрепа, местните власти трябва да предприемат по-нататъшни действия,
за да се предоставят статистически данни, анализи, и изследвания на общественото мнение
необходими за развитието на миграционната политика. Чуждестранните граждани днес
съставляват 1,9% от населението на Словашката република и броят им бавно, но постоянно
нараства: през 2017 г. има11,204 повече чужденци от предходната година, което представлява
увеличение от 12% .1 Броят на чужденците с разрешително за пребиваване в Словакия за 2017г.
1
Urad hraničnej a cudzineckej policie Prezidia Policajneho zboru (UHCP P PZ) – Štatisticky prehľad legalnej a
nelegalnej migracie v Slovenskej republike za rok 2016 a 2017 (http://www.minv.sk/?rocenky)
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е 104,451.2 Техният дял от общото население на Словакия е 1.92%.3 Към днешна дата, страната
е на шесто място по най-малък брой чуждестранни граждани от всички страни в ЕС.4 Сред
чужденците от страни извън ЕС мигрантите от Сърбия, Руската федерация, Виетнам, Китай и
Република Корея са най-голям брой в Словакия след украинците. За сравнение, през последните
три години регистрацията на новодошли чужденци силно повлиява на състава на населението
на италианския град Рубано. През последните три години нивото на регистрираните имигранти
постоянно е над 25 процента. Поради географското си положение, Рубано е основно дестинация
за имигранти от Източна Европа. Един от всеки десет е чужденец и около 40% от тях са от Румъния.
По-голямата част от чуждестранните жители са от Румъния, Молдова, Китай, Албания и Мароко.
Град Прага има разработена и прилага цялостна политика за интеграция на граждани на трети
страни; местната администрация поддържа информационен уебсайт и финансира проекти
за мултикултурен диалог в града. Най-многобройните общности на ГТС, живеещи в Прага, са
украинци, руснаци, виетнамци и американци.
Институционална рамка, визия за града и услуги за граждани на трети страни. В
това отношение докладът установява големи различия между градовете, които до голяма
степен зависят от наличието и ефективността на градската / общинската политика и
институционалните рамки за интегриране на ГTC.
София няма специален стратегически документ за интегриране и предоставяне на съответни
услуги на ГТС; това отчасти се дължи на преобладаващо централизирания подход по въпросите
на миграцията и интеграцията на национално равнище. Липсата на стратегическа визия за модела
на интеграция и включването му в дългосрочните планове за градско развитие е значителен
дефицит (и основна препоръка за подобрение), определен в одита на града. В Столична община
няма специализирано звено, което да се занимава с интеграцията на мигрантите на местно ниво
и с проектирането, изпълнението и мониторинга на свързаните с това услуги (информация,
образование, заетост, здравеопазване, жилища и др.). В подобна позиция е и град Кошице; градът
няма разработени стратегически документи, които да са насочени специално към интеграция на
гражданите на трети страни. На регионално ниво, административният Регион Кошице е одобрил и
публикувал през 2015 г. Пътна карта на управление на миграцията в регион Кошице. Регионалната
стратегия е в съответствие с националната интеграционна политика и стратегическите документи
на ЕС. Няколко административни служби имат компетенции по въпросите на интеграцията на
граждани на трети страни (свързани със социални услуги, издаване на разрешителни за работа
и др.) Одитът на град Рубано показва, че местната администрация не е прилагала конкретни
политики за интеграция, с изключение на езиковите програми, предоставяни на чуждестранни
студенти. Икономическите ресурси, предназначени за услуги за чуждестранни граждани
постепенно намаляват. Стратегическият план на Прага е ключов документ за дългосрочно
планиране на развитието на града. Интеграционните дейности в Прага, които се подпомагат от
общината, са планирани и изпълнявани в съответствие с Политиката на Прага за интеграция
на чуждестранни граждани. Партньорът по проекта ИНТЕГРА, Център за интеграция - Прага, е
ключов участник в осъществяването на мерките за интеграция в града. Правителството на
Република Хърватия създава Постоянна комисия за интеграцията на чуждестранни граждани
2
ÚHCP P PZ – Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike za rok 2016 ь 2017
(https:// www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2017/2017-rocenka-UH- CP-SK.pdf )
3
Štatistický úrad SR – Stav obyvateľstva v SR k 30. 9. 2017 (5 441 899) (https://www.susr.sk/wps/portal?urile=wcm:path:/obsah-sk/informativne-spravy/vsetky/b10cca15-62d7-4145-bd44-659fcf3ad2a9)
4
Eurostat – Populácia podľa občianstva – cudzinci (štatistika k 31. 12. 2015) (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.
do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00157 a http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.
do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00178)
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в хърватското общество, която се състои от високопоставени представители на органите на
държавната администрация, отговарящи за следните области на интеграция: образование,
здравеопазване, социално благосъстояние, трудова заетост, жилищно настаняване, вътрешни
работи, международна политика, правата на човека. На ниво градска администрация, Осиек
няма официална политика, регламентираща въпросите на миграцията и интеграцията.
Нагласи към граждани на трети страни и мигранти. Институционалните и политически
мерки за интеграцията в градовете-партньори допълнително се възпрепятстват от
консервативната обществена реакция към чужденците и мигрантите, които варират от
положителна апатия до отявлен расизъм.
Досега градската управа на София не е осъществявала или поръчвала проучвания на общественото
мнение и нагласите към граждани на трети страни и мигранти. Една от препоръките от фокус
групите поради това е общинската администрация да инициира представително проучване, за
да може да развие устойчиви политики за интеграция, основани на доказателства и насочени
към постигане на резултати. Град Прага се оценява като отворен и приветстващ за гражданите на
трети страни; повечето от жителите на града имат положително отношение към мигрантите, които
те лично познават. Одитът обаче посочва, че в публичния и политическия дискурс не се прави
разлика между законно пребиваващите и работещите граждани на трети страни и търсещите
убежище, и същевременно и двете групи се възприемат като «скрита заплаха за сигурността.“ Както
отбелязва докладът на словашкия партньор, град Кошице се счита за безопасен за гражданите на
трети страни: те не са сегрегирани в крайни градски райони и не са установени изрични проблеми
с тяхната сигурност и безопасност. Медийното отразяване на мигрантите е неутрално, публикуват
се както положителни, така и негативни новини. Одитът отчита обаче нуждата от подобрение
и обучение на местната общественост в този аспект. В Рубано няма специално предназначени
средства за справяне с престъпленията от омраза и речта на омразата срещу чужденци и
мигранти, тъй като такива случаи не са регистрирани в града. Комуникационните канали в града
(публикации, уебсайт, прес съобщения, интервюта, публични изявления, обществени функции)
коректно представят позитивен образ на мигрантите в града. Според Индекса на политиките за
интеграция на мигрантите (MIPEX) 44/100 през 2014 г. мигрантите в Република Хърватия в много
отношения са в неравностойно положение в сравнение с мнозинството от населението.
Гражданско участие на граждани на трети страни. С няколко изключения повечето
дейности за социално и културно включване на гражданите на трети страни в градовете
партньори се осъществяват от местни неправителствени организации.
Градските / общинските документи и плановете за действие за интеграция показват важността
на сътрудничеството и партньорствата с неправителствени организации (НПО). Това важи и за
националните власти, които са ангажирани в управлението на интеграцията, но също разчитат
на НПО да осъществява практическата работа с мигранти, контактите с ГТС, университетите
и частните организации. Има много активни неправителствени организации в областта на
интеграцията на гражданите на трети страни в София, Прага, Осиек, Кошице. Необходимо е обаче
градските администрации да създадат повече възможности за гражданите на трети страни да се
включат в официални консултативни органи, както и да бъдат по-добре мотивирани ГТС да се
ангажират в обществения живот. Както се посочва в доклада от Осиек, изключително важно е
да се работи за предотвратяване на дискриминацията от страна на служителите на местната
администрация, което може да се постигне чрез повишаване на знанията и уменията им, както и
чрез насърчаване на разработването на местни пилотни програми интеграция.
Градска среда и сигурност
Като цяло партньорските градове се считат за безопасни за местните жители и чуждестранните
общности, въпреки изолираните случаи на престъпления, в които са въвлечени бежанци и
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мигранти. Една препоръка към София е планирането на по-строги мерки за сигурност срещу
нелегалната миграция и превенцията на трафика на хора в дългосрочните стратегии за градско
развитие. Прага се оценява като безопасен град с много добра система за обществен транспорт
и градска инфраструктура. Въпреки това, градът не е въвел мерки за превенция на престъпления
от омраза и реч на омразата; необходимо е да се разработят и мерки за предотвратяване на
маргинализацията и гетоизацията на обществените пространства. Докладът за Кошице също
така отбелязва, че няма публични зони, опасни за мигранти или местните жители. Много
рядко ГTC стават жертва на кражба или нападение (8-10 инцидента годишно, регистрирани от
полицията). Не е регистрирано завишение на инциденти с екстремистки или расистки мотиви.
Обществена осведоменост относно политиките и мерките за миграция и интеграция.
Направените одити подчертават, че основните области, нуждаещи се от подобрение в
градовете, са комуникационните стратегии и информираността на местните граждани за
мерките за интеграция. По-ефективни канали и средства за комуникация биха подкрепили
социалното сближаване и взаимното разбирателство между мигрантските и местните
общности.
Публикуването на редовни доклади за ситуацията в областта на миграцията, публични
обсъждания на законодателни промени, организирането на форуми за миграционната политика,
съвместни инициативи с НПО са някои от препоръките, направени в одитите що се отнася до
обществената среда и нивото на информираност на местните жители. В този смисъл проектът
ИНТЕГРA предлага уникална възможност за интернационализиране на усилията на градовете
да информират обществата-домакини за положителния принос на чуждестранните общности и
ГТС към културния, икономическия и социалния живот във всяка страна.

УВОД
Проектът ИНТЕГРA цели да подобри процеса на дългосрочна интеграция на гражданите на
трети страни в пет държави-членки на ЕС (България, Република Хърватия, Република Чехия,
Италия и Словакия) чрез споделяне на знания и опит между градовете. Партньорите по проекта
работят за задълбочаване на взаимното разбирателство между общностите на ГТС и местните
жители, срещу доминиращия политически дискурс, който разглежда мигрантите като заплаха за
националната сигурност. Основните цели на проекта са:
•

Разработване, тестване и популяризиране на нови модели и инструменти за оценка на
политиките и мерките за интеграция на местно ниво;

•

Подобряване на градските политики за интеграция;

•

Създаване на връзки и взаимно разбирателство между ГТС и местните общности;

•

Да се разсеят взаимните страхове и стереотипи на негативно отношение между ГТС и
местните общности;

•

Да стимулира сътрудничеството между всички заинтересовани страни, експерти, сектори и
политики, свързани с интеграцията, между градове и държави.

За постигането на тези цели в рамките на ИНТЕГРА са разработени, тествани и популяризирани
нови модели и инструменти за гражданско участие в оценката на мерките за интеграция на местно
ниво, с цел да се подкрепят политиките в градовете-партньори. Предложените инструменти могат
да улеснят и засилят сътрудничеството между местните заинтересовани страни, независими
експерти, НПО и градските/общинските администрации във всеки от партньорските градове.
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По този начин проектът отговаря на предизвикателствата, пред които са изправени държавитечленки на ЕС, свързани с демографската криза и значителния недостиг на работна ръка; те
изискват по-добро управление на законната миграция на квалифицирани работници, като
същевременно се справят с и проблемите, произтичащи от така наречената «бежанска криза.“
Настоящият доклад обобщава констатациите и заключенията от оценката на политиките и
мерките за интеграция във всеки от партньорските градове, т.нар. градски интеграционен одит,
насочен да идентифицира затрудненията и възможностите за интегриране на ГTC. Замислени
като дейност с участието на много заинтересовани страни, градските одити успяха да ангажират
местните граждани и мигранти, органи на местната власт и граждански експерти, изследователи,
студенти и млади хора. Методите на одита включват документно проучване, градски обиколки
със списъци за проверка, фокус групи и фотографски снимки с анализ, фотовойс. Комбинацията
от методи е избрана, за да се идентифицират най-ефективните и устойчиви градски практики,
както и проблемни области, които се нуждаят от подобрение по отношение на интегрирането на
ГTC. Докладите от градските одити дават актуално описание на местния контекст на интеграция
на ГTC, както на ниво политики, така и на прилаганите практически мерки. Въз основа на
резултатите от одита на града, всеки партньор ще разработи Градска програма за интеграция
(City integration agenda), с алтернативни краткосрочни и средносрочни сценарии (в перспектива
от 3 до 5 години) за града. Въз основа на програмата, всеки партньор ще планира и извърши
дейностите за информиране и застъпничество.
Настоящият сравнителен доклад се основава на одитните доклади от петте партньорски града:
Кошице, Осиек, Прага, Рубано и София. При изготвянето на доклада са консултирани и проучени
различни документи (публично достъпни градски / общински и национални стратегии за
интеграция, планове за действие за градско развитие, социални услуги и образование, планове и
наредби за обществената безопасност и сигурност). Докладът обобщава основните заключения
и препоръки, направени по време на одитите на всеки град, т.е. фокус групи, обиколки на града
със списъци за проверка и фотовойс.
Докладът е структуриран, както следва: Част първа представя контекста, институционалната
рамка и политиките за интегриране на ГTC в партньорските градове. Втората част обобщава
заключенията от фокус групите, градските обиколки и фотовойс, проведени във всеки град. Част
трета завършва доклада с препоръки към градските власти във всяка страна за подобряване
на политиките и мерките за интеграция на гражданите на трети страни. Последният раздел
представя добри местни практики за интеграция.

ЧАСТ I. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОДИТА
I.1 Градски контекст и предизвикателствата на миграцията
Разделът по-долу прави преглед на миграционната ситуация и профилите на партньорските
градове (обхващащи демографски, икономически, социални и културни аспекти).
София
София е столицата на България, разположена в западната част на страната. През последните
5-10 години градът отбеляза значително повишаване на жизнения стандарт, както и
значително увеличение на туризма - в топ 3 в Европа. Столицата е и основният образователен
център с общо 20 университета, което представлява около 45% от висшите учебни заведения
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в страната. Освен това градът се радва на благоприятно географско разположение - София
е уникална пресечна точка на няколко основни транспортни маршрута, свързващи Европа
и Азия. Като цяло, София има относително динамичен пазар на труда, наличие на работни
места, ниски нива на безработица; секторът на услугите, секторът на информационните и
комуникационните технологии, културните и творческите индустрии бележи постоянен
растеж през последното десетилетие, съчетан с трайна тенденция на увеличение на заплатите.
С около 1,3 милиона души софийският регион концентрира 19,0% от населението и 21,7% от
работната сила в страната.5
Наличните данни показват, че между 2014 г. и 2016 г. броят на гражданите на трети страни в
България е нараснал с близо 45 процентни пункта, от 40,614 на 58,807 души, което е по-малко
от 1% (0.82%) от населението на страната. Жените, граждани на трети страни, представляват
малко по-голям дял от общия брой жени, в сравнение с дела на мъжете ГТС от общия брой на
мъжете (0,84% в сравнение с 0,81%); от друга страна се отбелязва по-бързо нарастване на броя
на мъжете ГТС в сравнение с този на жените (52% срещу 39%). По отношение на страните на
произход на ГТС, от 2016 г. насам най-голямата група е от Русия (19,653 души), Турция (9,074
души) и Украйна (4,339 души). Националните данни за имиграцията за 2017 г. показват нетен
брой от 12,537 души, от които 11,888 са граждани на трети страни извън Европейския съюз,
включително нелегални имигранти.
Графика 1 Разрешителни за пребиваване на ГТС в България

Общо издадени разрешителни за временно и
дългосрочно пребиваване на ГТС
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Други причини

Източник: Национален статистически институт
Градският одит разкрива редица предизвикателства и трудности, пред които са изправени ГTC;
повечето от тях са срещат и в другите градове-партньори. Достъпът до информация в едно
от предизвикателствата: на територията на София няма информационни центрове за граждани
на трети страни; няма налични информационни брошури или онлайн сайтове, предлагащи
информация на чужди езици. Това се отнася както за обществените институции (кметството,
5
Пазарът на труда в София 2017 (Labor Market Trends in Sofia), http://investsofia.com/wp-content/uploads/2017/12/Labor_Market_in_Sofia_Report_November-2017_BG.pdf
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болниците, училищата, обществения транспорт), така и за уличните знаци, културните
институции, университетите. В допълнение, имигрантите са изправени пред високи разходи за
административни и други услуги, освен дългите срокове за издаване на документи. Освен това
имат ограничен достъп до здравеопазване и жилища на достъпни цени (тъй като местните
жители отказват да дават под наем жилища и недвижима собственост на граждани на трети
страни). Въпреки последните промени в закона, получаване на синя карта (разрешително за
работа на ЕС) все още представлява бюрократична и финансова тежест за работодатели и за ГТС.
Осиек
Град Осиек се намира в североизточната част на Република Хърватия и с площ от 169,74 кв. км
представлява най-гъсто населената част на окръг Осиек-Баран (35% от населението на окръга).
Градът има благоприятна геополитическа позиция по отношение на основните европейски
коридори (Podunavian, Podravina и Posavina). Въз основа на броя на жителите (последно
преброяване през 2011 г.), Осиек е четвъртият по големина град в Хърватия и най-големият град
в източната част на Хърватия (с 107 784 жители).6 Забавянето на икономическия растеж и честата
промяна в политическото управление на страната обаче е причина за емиграция, особено на
младите хора от селските райони около града към западноевропейските страни. През 2016 г.
според Централното бюро за статистически данни 36,436 лица са напуснали страната, от които
46,7% са млади хора на възраст от 20 до 39 години (през 2012-2016 г. населението на окръга
е намаляло с 4,1%).7 Градът има добра образователна система (средно и висше образование).
Що се отнася до заетостта, най-важните отрасли са секторите на производството, търговията и
строителството; секторът на информационните технологии расте с потенциал да се превърне
във важен елемент в икономическото развитие на града. В същото време тревожна тенденция
е високата безработица, особено за младите хора, и липсата на подходяща работна сила. Това
прави достъпа до социални услуги по-труден (тъй като броят на хората, които се нуждаят от
помощ, се увеличава). Като цяло доверието на гражданите в публичните институции намалява,
докато дискриминационните настроения, включително срещу мигрантите, се увеличават,
особено сред младите хора.8
Въпреки засилените потоци бежанци в Хърватия през 2015-16 г. в момента в град Осиек няма
мигранти и бежанци. Към октомври 2017 г. в Република Хърватия (като част от програмата за
релокиране на бежанци в ЕС), са приети 78 души от общо 1583 души от Еритрея, Йемен и Сирия.
Респондентите от фокус групите в Осиек единодушно оценяват присъствието на ГTC в местната
общност като положително; важна препоръка, подчертана в одита на града, е необходимостта
да се подготви пристигането на имигрантите, в противен случай интеграцията им ще бъде
изключително трудна. Същевременно одитът показва, че местните граждани не разполагат с
достатъчно информация за мигрантите (и бежанците); тази липса на информация лесно може
да доведе до формирането на предразсъдъци и необоснована дискриминация срещу тях. В
дългосрочен план, това би могло да бъде една от най-сериозните трудности при постигането
на успешна интеграция в местната общност. Ключова препоръка от одитния доклад за Осиек
е осигуряването на адекватна информация както за местните жители, така и за гражданите на
трети страни за различните аспекти на интеграционния процес, за да се осигури подкрепата от
всички заинтересовани страни за предприеманите мерки.

6

http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1468.pdf

7

http://dzs.hr

8
Редица изследвания сочат тези тенденции: Bagić D., Šalaj B., „Odgaja li škola dobre građane?” 2011, available
at http://idiprints.knjiznica.idi.hr/162/1/2011%20Ili%C5%A1in.pdf; Ilišin V., Bouillet D., Gvozdanović A. i Potočnik
D.,“Mladi u vremenu krize” 2013, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/12580.pdf; Gvozdanović A. i Bagić
D.,“Od podanika do građanina – razvoj građanske kompetencije mladih“ 2001, http://idiprints.knjiznica.idi.hr/507/
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Прага
Град Прага, подобно на град София, е столицата, а и културният, политически и икономически
център на Република Чехия. В столицата живеят около 1,3 милиона души, от тях 200,000 са
чужденци, които са се преместили в Прага за целите на работа, обучение или събиране на
семейството. Те съставляват над 15% от общото население на града. Почти 40% от всички
чужденци в Чехия живеят в Прага. Най-големите общности на ГТС съставляват тези на украинците,
руснаците, виетнамците и американците, както е показано на графиката по-долу.
Графика 2 Брой ГТС в Прага според страна на произход !

САЩ - 4%

Китай, Kaзахстан - 37%

ГTC в Прага

Виетнам - 4.93%

Русия - 17.55%

Украйна - 37%

Други - 24.28%

Източник: МВР на Чехия, 2018
Разпределението на мигрантите в Прага е равномерно, въпреки че повечето от тях са се
установили в по-широкия център на града (в крайградските квартали живеят много по-малко
чуждестранни граждани, отколкото в централните части на града).
Рубано
Град Рубано се намира в провинция Падуа на регион Венето, в североизточната част на Италия.
Той принадлежи към градския пояс на град Падуа. Рубанo има географска площ от 14,6 квадратни
километра и е на 10 км от Падуа. Той се намира на 275 километра от Любляна и на около 250
километра от австрийската граница. Населението на Рубанo в края на 2017 г. е 16 446 жители:9
7 975 (48%) мъже и 8 471 (52%) жени. Чуждестранното население в Рубано в края на 2017 г.
наброява 1,597 жители,10 което е почти 9,7% от населението на града (738 от чужденците са
мъже (46%) и 859 жени (54%). Най-голямата група е от Румъния (около 40% от всички чужденци),
следвани от граждани на Молдова и Китай.
Следната графика показва разпределението на чуждестранни граждани в Рубано по страна на
произход.

9

Данни, предоставени от кметството на Рубано.

10

Данни, предоставени от кметството на Рубано.
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Фигура 3 Брой ГТС в Рубано според страна на произход
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Градският одит и дискусиите във фокус групи посочват тенденция на нарастване на броя на
чуждестранните граждани, които се заселват в региона Венето и град Рубано, както е показано
в таблицата по-долу:
Таблица 1: Брой на ГТС живеещи в Рубано

Година
2015
2016
2017

Нови
регистрации
662
759
783

Процент на
чужденците
36,1%
28,5%
31,4%

Премахнати

Процент на чужденците

573
620
606

52,4%
44,2%
33,7%

Въз основа на данните от одита на града може да се очаква, че броят на чуждестранните граждани
с течение на времето ще промени етническия състав на града, като се има предвид, че около
една четвърт от имигрантите са във възрастовата група от 19 до 39 години. На национално ниво
над една трета от чужденците (35,6%) упражняват неквалифицирани професии; 29,3% работят
като квалифицирани работници и само 6,7% са квалифицирани специалисти.11 Съществува
видимо увеличение на броя на предприемачите от Бангладеш, докато броят на предприемачите
от Мароко е 11% и 10% за Китай.
Кошице
Град Кошице е административен център на регион Кошице, разположен в източната част на
Словакия, недалеч от границите с Унгария, Украйна и Полша (90 километра). Броят на жителите
на града през 2017 г. е 239,141. Тъй като средната възраст на жителите на Кошице е 35,13 години,
той е известен и като «град на младостта.“ Местоположението на града има много предимства,
тъй като е близо до важни международни транспортни маршрути. Кошице има силна икономика,
осигуряваща заетост не само за жителите на града, но и за околния регион. Най-големият местен
работодател е стоманодобивната промишленост, американската компания Steel Košice, в която
11 Доклад за имиграцията и икономиката: https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/10/12/
news/ecco_perche_i_migranti_non_ci_rubano_il_lavoro-178082848/
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работят повече от 10 000 души. Секторите на образованието и транспорта също осигуряват
значителни възможности за заетост. Според наличните данни броят на валидните разрешения
за пребиваване за граждани на трети страни през 2017 г. и 2018 г. по видове местоживеене в
региона е както следва:
Таблица 2: Брой издадени разрешения за пребиваване в регион Кошице
30. 06. 2017

30. 06. 2018

Брой валидни разрешения за пребиваване

5 790

6 528

Временно пребиваване

3 541

4 156

Постоянно пребиваване

2 237

2 368

Източник: Словашка полиция, Офис на граничната полиция и бюрото за чужденци
Статистиката за град Кошице показва относително голям брой граждани на трети страни и
законни мигранти (в сравнение с националните нива): от май 2018 г. броят на гражданите
на трети страни е 4 900 (което представлява 2% от населението в Кошице). Що се отнася до
страната на произход, повечето ГТС идват от Украйна, Виетнам и Китай. Те са предимно млади
хора (30% от ГТС са млади хора / студенти). ГTC, които идват в Словакия да учат, пристигат от
следните държави (в низходящ ред): Украйна (нарастващ брой през последните години), Русия,
Афганистан, Индия (изучават предимно инженерство, физика). Студентите от Виетнам, Китай,
Израел, Саудитска Арабия и Либия учат предимно медицина или ветеринарна медицина.
Най-често срещаните причини за заселване в Кошице включват: започване на бизнес, работа,
обучение, събиране на семейството. Таблицата по-долу показва рязкото увеличение, почти
четири пъти, на разрешителните за работа, издадени през последните две години на граждани
на трети страни.
Таблица 3: Брой разрешения за работа на ГТС в Кошице
Брой издадени разрешения за работа в Кошице през 2016 г.

216

Брой издадени разрешения за работа в Кошице през 2017 г.

806

Източник: Службата за заетост, социални услуги и семейството
Разрешенията за работа са издадени за следните професии: професионален шофьор на камион,
специалисти по Тай масаж, оператор на електронно оборудване, строител. В сравнение със
София, например, виждаме, че повечето разрешителни са за нискоквалифицирани работници;
не са много заетите в ИТ сектора, инженерните области или науката. От друга страна, местни
инициативи като «Долината на ИТ“ прогнозират, че броят на служителите в ИТ сектора в Кошице
ще нарасне от сегашните 6 000 на 10 000 до 2020 г. В Кошице също се развива творческата
индустрия, като нарастват перспективите за наемане на професионалисти в областта на
цифровите технологии , художници, дизайнери и архитекти. Във всички тези аспекти, политиките
в полза на миграцията и интеграцията могат да бъдат много ефективни и има значителни
възможности за въвеждане на нови мерки за интеграция.

I. 2 Институционална рамка и политики за интеграция на ГТС
Градските одити разкриват значителни различия в подготовката на градовете за справяне
с предизвикателствата, свързани с миграцията и интеграцията, както на ниво политика,
така и в изпълнението им. Например, град Прага инвестира значителни усилия и ресурси
в изготвянето на дългосрочна стратегическа рамка за провеждане на съгласувани
действия за интеграция на гражданите на трети страни. Други, като Рубано, Осиек, Кошице

16

Интеграция на граждани на трети страни чрез градски партньорства - ИНТЕГРА

и София, тепърва предстои да предприемат такива стъпки, съобразени с националните
и европейските стратегически приоритети за миграция и интеграция. Градските одити
определят специфичните нужди и пропуски, които всеки град и местната управа трябва
да имат предвид в процеса на развитие на управленски и административен капацитет за
формулиране и прилагане на ефективни дългосрочни многосекторни политики за интеграция.
София
София няма специален стратегически документ за интеграция на ГТС и предоставянето на
съответните услуги; това отчасти се дължи на преобладаващо централизирания подход за
справяне с въпросите на миграцията и интеграцията на национално равнище. Изолирани мерки
насочени към мигрантите могат да бъдат намерени в различни общински политики и документи
(за развитие на образованието, социалните услуги, сигурността и т.н.) Освен това в Столична
община няма отдели, които да се занимават с интеграцията на мигрантите на местно ниво и със
създаването, изпълнението и мониторинга на свързаните услуги (информация, образование,
заетост, здравеопазване, жилищно настаняване и др.). Дори на национално ниво няма единен
орган, който да отговаря за анализирането, разработването и координирането на прилаганите
държавни политики в областта на миграцията.
Институциите с мандат и компетенции в тази сфера са разпръснати в няколко различни
министерства и агенции, което затруднява взаимодействието и сътрудничеството между
тях. Услуги като юридически консултации, помощ при намиране на работа, образование,
здравеопазване и жилищно настаняване се предоставят предимно от НПО и частни организации
(работодатели или консултантски компании). Постоянната комисия по образование, култура,
наука и културно многообразие на Столичния общинския съвет е непряко включена в процеса
в ролята си на контролен и надзорен орган на предлаганите в града образователни и културни
услуги.
Осиек
Повечето от стратегическите документи, регулиращи движението на мигранти в Република
Хърватия, са програмите и плановете за действие на национално равнище, например,
Миграционната политика на Република Хърватия за периода 2013-2015 г., приета от
правителството на Република Хърватия през февруари 2013 г.12 Целта на документа е да
се гарантира, че имиграцията в Република Хърватия ще бъде от полза за икономическото,
социалното и културното развитие на страната и обществото. Подобно на други държавичленки на ЕС, Хърватия предлага възможност на чужденци, т.е. граждани на държави-членки на
ЕС и граждани на трети страни, да учат, работят и пребивават постоянно в страната. Общинските
власти си сътрудничат със съответните заинтересовани страни за успешната подготовка на
местната общност за приемане на новодошлите. Националните власти също така осъзнават
необходимостта от разработване на висококачествени политики за местна интеграция, които да
подпомагат включването на мигрантите и бежанците в местната общност. Докладът на град Осиек
не идентифицира отдел или звено в градската администрация, отговарящо за интеграционната
политика и услугите, насочени към гражданите на страната.
Прага
Освен Стратегическия план за градско развитие в Прага, най-важният документ, посветен на
миграцията и интеграцията, е Политиката на Прага за интеграция на чуждестранни граждани.
Всички дейности по интеграция са планирани и се изпълняват в съответствие с тази политика.
12

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_27_456.html
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Основните приоритети, посочени в настоящата версия на документа, включват: Информиране;
Достъп на мигрантите до социални и други услуги; Образование, и Съжителство на местните
жители и мигрантите. На всеки две години се изготвя план за действие със специфични мерки
за изпълнение на стратегическите цели и приоритети. В рамките на общинската администрация,
Отделът за националните малцинства и чужденците отговаря за въпросите на миграцията и
интеграцията (под ръководството на канцеларията на началника на общинската администрация).
Освен това повечето общински служби назначават координатор за интеграцията на чужденците,
който отговаря за изпълнението на всички мерки за интеграция в съответния градски район.
За ефективно постигане на целите, поставени в стратегията за интеграция, общината е създала
следните инструменти:
- Платформа на градските райони и община Прага. Платформата се управлява от общината.
Това е пространство за срещи на интеграционните координатори, представляващи отделните
градски квартали.
- Регионална платформа за консултации. Основната цел на регионалната платформа,
поддържана от Интеграционния център Прага, е да създаде пространство за среща на експерти
от различни области, представители на градските райони и общината, както и мигранти или
представители на асоциации на мигранти.
В момента Прага актуализира своя План за действие за интеграция за периода 2020-2021 г. и
много от препоръките дадени от градския одит ще бъдат взети под внимание (напр. препоръките
от фокус групите и проучванията по темата за социалното приобщаване, градската среда, и
нагласите към граждани на трети страни). Новият план за действие ще влезе в сила от януари
2022 г.
Рубано
Политическият и институционалният контекст в Рубанo се различава от този в Прага
и другите градове-партньори. Както показват резултатите от фокус групите, местната
администрация никога не е инвестирала в изпълнението на конкретни политики за
интеграция, с изключение на езиковите услуги, предоставяни на чуждестранни студенти;
финансовите ресурси, отпуснати на услугите към ГТС, постепенно се намаляват. Нещо повече,
общината не поддържа статистика за демографските параметри, свързани с чуждестранното
население на Рубано. От друга страна, сегашната местна администрация идва на власт с
предизборна кампания, базирана на следните интеграционни и образователни приоритети
на мигрантите: «Визията на общината за миграцията: Насърчаване на култура на интеграция
и обучение на чужденци за активно гражданство, основано на права и задължения ;
Укрепване и насърчаване на интеграционните стратегии за семейства и чужденци (културно
посредничество, училищна и социална интеграция, гражданство); Насърчаване на действия
срещу расизма и дискриминацията чрез проект «ИНТЕРКУЛТУРА»; Привличане на чужденци
в инициативи за общината.
На национално ниво стратегическите и политическите документи, регулиращи законната
миграция, са много и разнообразни. Според новите правни разпоредби от април 2016 г.
чужденците, които искат да кандидатстват за италианско гражданство, трябва да представят
доказателства за постоянно пребиваване в Италия за определен период (4 години за гражданите
на ЕС, 5 години за лица без гражданство, 10 години за лица извън ЕС) и гаранция за минимален
доход от 8 500 евро годишно през предходните три години.
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Кошице
Град Кошице няма разработен стратегически документ, план за действие или политика на
местно ниво, насочен конкретно към интеграцията на гражданите на трети страни. Градът не
събира, нито оценява данни за мигранти / граждани на трети страни. Регион Кошице разполага
със стратегия за интеграция; основната й цел е да управлява интеграцията чрез сътрудничество
с всички заинтересовани органи и институции. Стратегията има разпоредби за включването на
ГТС и НПО в процеса.13 Няколко общински органа имат компетенции в областта на интеграцията
на граждани на трети страни (напр. по предоставяне на услуги на граждани на трети страни).
Полицейското звено за чуждестранни граждани получава и одобрява молби за временно или
постоянно пребиваване, подновяване на срока пребиваване, промяна на целта на престоя
и т.н. Различни дирекции на общинската администрация са отговорни за предоставянето на
социални услуги на жителите на града, вкл. на чужденци и граждани на трети страни. Тези
обществени органи изпълняват административни услуги за всички граждани, включително
за чужденци с постоянно или временно пребиваване в Кошице, независимо от тяхната
националност и страна на произход. Службата по труда, социалните въпроси и семейството,
местният филиал в Кошице (бюрото по труда) издава разрешителни за работа на граждани на
трети страни и / или ги регистрира в регистър за търсещите работа. ГTC имат право да работят
в Словакия, ако притежават разрешение за работа / разрешение за пребиваване с цел наемане
на работа.

I.3 Фокус групи
В допълнение към документните проучвания и градските обиколки със списъци за проверка,
градските интеграционни одити включиха и фокус групи. Общо 10 фокус групи с над 85
участници бяха проведени по проекта между май и юни 2018 г. в партньорските градове. Сред
участниците във фокус групите бяха представители на местната и държавната администрация,
местната полиция, изследователски и академични институции, неправителствени организации,
ГТС и техни организации. Дискусиите по време на фокус групите имаха за цел да се преценят
знанията на участниците за ключови аспекти, свързани с интеграцията на ГТС, като например:
налични политики и стратегически документи на общинско ниво; средства, предназначени
за интеграция на ГТС; обществени услуги, предоставяни на ГТС; дейности за повишаване на
осведомеността относно процеса на интеграция и приноса на ГТС към обществото. По-долу
е представено обобщение на дискусиите и заключенията от фокус групите, разпределени по
четирите основни тематични области. Отговорите на участниците до голяма степен съвпадат
с резултатите от документните проучвания и мненията, изразени в списъците за проверка от
градските обиколки.
Градска визия и услуги за ГТС
Резултатите от фокус групите в София посочват един основен дефицит: градът не предоставя
специфични услуги за граждани на трети страни. Липсва информация за живота в София,
която би била от значение за ГТС или за посетители на града (относно жилищно настаняване,
здравеопазване, правни въпроси). Освен това информацията за ресурсите и услугите онлайн
рядко е достъпна на английски или на други езици. Ключова препоръка към общинската
администрация е да се създаде звено, отговарящо за интеграцията, с отговорности за
предоставяне на информация, общуване с групи ГТС и предоставяне на специализирани услуги за
тях. Тъй като по-голямата част от работата с ГТС досега е била осъществявана от неправителствени
организации, градът се насърчава да продължи сътрудничеството с гражданския сектор, като
осигури по-ефективно използване на ресурсите и наличния опит на местно ниво.
13
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По отношение на заетостта и достъпа до пазара на труда София е част от нарастващата
европейска тенденция за привличане на талант и работна сила от чужбина. Последните промени
в българското законодателство позволяват увеличение от 10% на 20% и 35% (съответно за
малки и средни предприятия) от броя на работниците в предприятието, които могат да бъдат
чуждестранни граждани. Тези разпоредби за либерализиране на пазара на труда все пак
изискват от работодателите да дадат приоритет на кандидати с нужните квалификации при
наемане, което има за цел да повиши конкурентоспособността на вътрешния пазар на труда
чрез въвеждане на чуждестранна експертиза.
В Осиек участниците във фокус групите свързват липсата на адекватни услуги и мерки за
интегриране на ГТС с липсата на надеждна статистика и данни за броя на ГТС, пребиваващи
в града. Администрацията трябва да въведе програма за интеграция, съгласувана с всички
заинтересовани страни и приведена в съответствие с националните приоритети. Други
въпроси, например, се отнасят до трудностите при получаването на здравни грижи (пациентите
ГТС разчитат предимно на лични връзки). Една от основните препоръки към общинската
администрация е създаването на програми за езиково обучение, насочени към различните
групи граждани на трети страни, като основна предпоставка за успешна интеграция. Градът
обаче има проблеми с наличните жилищни пространства – няма достатъчно жилища, а има
недостиг и на жилища за социално настаняване и списъците с чакащи са дълги.
Както е описано по-горе, град Прага следва ефективни стратегически програми и планове
за действие за интегриране на ГТС. Участниците във фокус групите подчертават, че въпреки
усилията на града, комуникацията с жителите по въпроса за интеграцията на мигранти е
недостатъчна. Независимо от множеството стъпки в правилната посока, все още предстои
работа за създаване на подходяща комуникационна стратегия и ясна визия, подкрепена от
всички заинтересовани страни. Сред
постиженията на града е уебсайтът,
предназначен за чужденци, живеещи
в
Прага
(www.prahametropolevsech.
eu), който предоставя информация
за основните услуги, предлагани от
различни обществени институции и
градската администрация. За улеснение
на комуникацията с мигрантите и
чужденците, градът финансира и
създаването на мобилно приложение
Praguer, което предлага практическа
информация за живота в Прага.
Приложението е създадено от Центъра
за интеграция - Прага, базирано на
дългогодишния му опит в работата с ГТС.
Публикува се и информационна брошура
„Прага е нашият дом“, предназначена
предимно за новодошлите.
Местните НПО също предоставят услуги
за ГТС като професионално юридическо
и социално консултиране и обучения
по чешки език. Някои НПО предлагат и
психологически консултации, кариерно
ориентиране
или
индивидуални
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консултации за уязвими групи. Повечето от тези услуги се предлагат безплатно; някои от тях се
подкрепят и финансират от град Прага.
Одитът на Рубано показва, че градските услуги за ГТС и мигранти не са добре развити;
не съществуват политики, подкрепени с необходимите финансови и човешки ресурси.
Единствените услуги представляват курсове по италиански език, предлагани на студенти.
По отношение на здравеопазването, законно пребиваващите в Италия ГТС имат достъп до
услугите на Националната здравна служба по различни начини, в зависимост от причината за
престоя им. Чуждите граждани, които пребивават временно за не повече от 90 дни (например
туристи), могат да се възползват от спешни медицински услуги и определени други услуги при
заплащане на съответните тарифи. Не се изисква регистрация освен за студенти и работещите
като au pair.
Ситуацията в град Кошице не се различава много от другите градове. Понастоящем няма
интеграционна политика или стратегически документ и конкретна визия за интеграцията на
чужденците в града. Цялостен недостатък е липсата на информация и културна ориентация като
„първи точки на контакт“ за ГТС. Дългосрочната устойчива интеграция на ГТС не е на дневен ред
за администрацията. Поради това чуждестранните граждани често избягват да търсят подкрепа
от публичните органи, като предпочитат да се съветват с познати от собствените си етнически
общности (например украинци, виетнамци) или се обръщат към организации с нестопанска
цел. От друга страна, някои специфични въпроси (например образование за децата на ГТС,
здравеопазване, жилищно настаняване и др.) изискват решения и интервенции, одобрени на
национално ниво, но също така има място за местни инициативи и предоставянето на услуги на
местно ниво.
Гражданско участие и социално включване на ГТС и мигрантските общности
В общи линии, мненията на участниците във фокус групите от различните градове съвпадат
в оценките си на включването и гражданското участие на ГТС като много бавни и трудни за
постигане процеси. В София, например, голяма част от информацията за града се обменя между
самите ГТС (в самоорганизирани групи във Facebook), вместо да идва от публичните институции.
Няма ефективен управленски модел, който изрично да включва ГТС (като например общински
консултативен съвет за интеграция или подобен орган). Липсата на интегриран общински подход
води до това, че различните административни звена се занимават с интеграцията частично, без
да се координира разпределението на приоритетите и задачите.
Общинското финансиране за проекти за интеграция, осъществявани от неправителствения
сектор, е ограничено. От друга страна, положителен пример и добра практика е общинската
програма „Култура,“ финансираща проекти, свързани с интеграцията на мигранти под формата
на културни фестивали, местни прояви в общности с мигрантско население и др. Друг важен
пример е Културният календар на София; едно от включените събития е фестивалът на азиатските
култури, който се провежда от 2016г.14
В Осиек мигрантите участват в градския живот чрез активно средно училищно образование,
извънкласни дейности и спорт, както и взаимодействия с доброволци, организирани от Центъра
за доброволчество в Осиек. Въпреки това фокус групите подчертават, че гражданите на града
не са добре информирани за миграцията и интеграцията на ГТС, което може да допринесе за
формирането на предразсъдъци срещу тези групи. Ето защо се препоръчва градът да създаде
канали за редовно информиране на своите жители по въпроси за интеграцията и да планира
дейности, подпомагащи междукултурния диалог и сътрудничество. Препоръка, която би
14
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облагодетелствала ГТС, е например разработването на система за подкрепа за деца мигранти от
техни връстници, както и осигуряването на ментор, който да им помага в ежедневни ситуации.
Град Прага организира събития и срещи за гражданите на трети страни и местните жители;
някои райони на града организират отворени дискусии за ГТС и разполагат с информация на
чужди езици. Въпреки това участниците във фокус групите признават, че гражданите на трети
страни имат ограничени възможности и мотивация за участие в обществения живот.
Според фокус групите в Рубано няма споделена воля да се култивират взаимоотношения
между различните култури и да се насърчава взаимното разбирателство. Интеграцията на
имигрантите се осъществява предимно чрез децата им, които говорят езика и могат да помогнат
на своите семейства да се социализират. Участниците също така изтъкват, че ниските равнища
на гражданско участие на ГТС може да са свързани със страната им на произход (която може да
няма традиции в гражданското участие). От друга страна, някои ГТС от Африка са склонни да
остават затворени и разделени по своите етнически групи (Ибо, Оруба), което допълнително
възпрепятства връзката с местните хора.
В град Кошице основните проблеми с включването на чуждестранните граждани са подобни
на тези в другите градове. Неправителствените организации, които предоставят услуги на ГТС,
са по-активни и виждат своята роля като на посредници (НПО работят много по-активно с ГТС
и са по-гъвкави от държавните институции). Те общуват с ГТС и техните общности, осигуряват
безплатни курсове по словашки език и други обучения, правни консултации, помощ при
жилищно настаняване, намиране на работа, образование за деца, комуникация с персонал от
здравната система и др. В много случаи неправителствените организации заместват ролята на
публичните органи. Новите ГТС общности нямат официално представителство на местно ниво,
с изключение на националната афганистанска асоциация в Словакия. Украинските общности
комуникират много добре помежду си онлайн чрез собствените си контактни мрежи: специална
страница във Facebook, например, служи като виртуален център за получаване на съвети или
търсене на помощ. Подобни Facebook страници съществуват и за потребностите на чужденците
като цяло (напр. „Чужденците в Кошице”). Публични събития, провеждани ежегодно от ГТС
общности, включват фестивала „Дни на Украйна”, организиран от украинската общност, както и
тържествения виетнамски бал в Кошице. В това отношение главната препоръка към градската
администрация е да бъде по-активна в организирането на събития за ГТС или да им осигури
възможност да организират събития сами (напр. чрез грантова схема). По време на популярните
„Дни на град Кошице” може да се помисли за отделна творческа секция на ГТС или сцена за
представяне на техните култури. Градските власти биха могли да се включат по-активно и в
създаването на неформални мрежи на ГТС, като по този начин се осигурят и места за среща,
споделяне и взаимно опознаване на различните общности.
Обществени нагласи към ГТС и мигранти
Въпреки че София не е извършвала или възлагала проучвания на общественото мнение и
отношението към ГТС и мигрантите, доклади на НПО показват висока степен на нетърпимост и
ксенофобия към мигрантите и бежанците (както се посочва в годишните доклади на Отворено
общество за речта на омразата, напр.). Много граждани на трети страни, особено от определени
държави, не биха могли да си намерят жилище или работа поради ксенофобски предразсъдъци
на местните жители. Според фокус групите, възприемането на ГТС и мигрантите като цяло
варира, в зависимост от възрастта на местните население, като по-младото поколение е потолерантно от възрастните и хората от София са по-толерантни, отколкото в провинцията.
В Хърватия участниците във фокус групите категорично подчертават, че местните общности
и медиите трябва да бъдат добре подготвени за пристигането на мигранти. Нужно е да се
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осигури положителен климат, за да се избегне риска дезинформация или фалшиви новини да
предизвикат ксенофобски нагласи и прояви. Ролята на медиите е особено важна и те трябва да
бъдат насърчавани да представят положителни истории за мигрантите и бежанците. От своя
страна, местните администрации трябва да комуникират с ГТС, за да разберат по-добре техните
потребности.
В Италия отношението към гражданите на трети страни се определя като неутрално до
отрицателно; като цяло най-известните националности са тези, които са най-добре опознати
и с които италианците имат ежедневни отношения. Имигрантите от Филипините са известни и
приети като домашни помощници, а украинците са познати като лични асистенти и болногледачи.
Нагласите към китайските мигранти, които са широко представени в публичното пространство,
са по-скоро негативни, тъй като биват възприемани като икономическа заплаха (те отварят
магазини, заведения и ресторанти).
Фокус групите в Прага определят цялостното отношение към гражданите на трети страни
като положително. Въпреки това политическото говорене описва мигрантите в отрицателна
светлина. Освен това градът трябва да инвестира повече в разработването на обществени
политики за отворен и приобщаващ град. В съчетание с недостатъчно прозрачното отношение
на администрацията, гражданите на Прага остават в информационен вакуум, който позволява
възникването на негативни настроения и неприемане на ГТС в дългосрочен план.
В Кошице темата за миграцията получава широко медийно отразяване (на национално и местно
ниво). Обикновено медиите публикуват и положителни, и отрицателни новини, но на местно ниво
доминират положителните. Местните медии представят индивидуални истории на мигранти,
което не позволява формирането на стереотипни генерализации, стигматизиране и отрицателни
нагласи спрямо ГТС. Неправителствените организации се стремят да представят съществени
и балансирани данни, които да допринесат за информираното разбиране за миграцията, да
стимулират диалога и да оборват ксенофобските стереотипи и митове в обществото.
Градска среда и сигурност
Изследванията и отговорите на фокус групите потвърждават, че София като цяло е безопасен
град както за местните жители, така и за мигрантските общности. Изолираните случаи на
насилие и престъпления от омраза срещу мигранти, предимно от Африка и Близкия изток,
представляват проблем, но не са увеличили рисковете за сигурността на града. Обикновено
такива прояви са съсредоточени в един район, около бул. „Мария Луиза“ и Лъвов Мост, където
има концентрация на сегрегирани по етнос и националност групи. Тези райони представляват
основното средище на мигранти и общности на ГТС от Близкия изток. От друга страна, в подобни
инциденти се разкрива расова мотивация, която изисква да бъде разглеждана от наказателната
система и гражданското общество особено строго, защото разследването на престъпления от
омраза все още е трудна задача за правоприлагащите органи.
Жителите на Рубано също възприемат града си като безопасен, без зони и места, където
имигрантите се намират „в опасност“ или където са се случвали прояви на насилие. Същото важи
и за град Осиек; няма горещи точки за престъпления, свързани с граждани на трети страни.
Тъй като броят на ГТС в Кошице е сравнително малък (само 2% от цялото население на Кошице),
ситуацията с чуждестранните граждани не се възприема като проблематична. Не се съобщават
проблеми със сигурността и няма сегрегирани общности на ГТС. Също така няма райони или
улици, които биха били опасни за ГТС или местните хора. ГТС много рядко стават жертви на
кражба или нападение (8-10 инцидента годишно, докладвани от полицията); не се регистрира
нарастване на инцидентите с екстремистки или расистки мотиви. Понякога (18-40 случая
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годишно) се разследват ГТС за обвинения в кражба, измами и т.н. Общественият транспорт
е безопасен, модерен и редовен; съобщенията в трамваите и автобусите са и на английски
(въпреки че разписанията и графиците са предимно на словашки език).
Прага също се счита за безопасен град, без зони на сегрегирани малцинства, и с много добра
система за обществен транспорт. Въпреки това градът не прилага твърди мерки за превенция
на престъпленията от омраза и речта на омраза или на появата на райони, където пребивават
компактни групи от мигранти, тъй като в тези случаи местните хора са склонни да се изместят.

I.4 Фотовойс
Методът фотовойс е много полезен
инструмент за гражданско участие и би
могъл да бъде препоръчан в бъдещото
планиране на интеграционните политики
във всяка община. Комбинацията от
фотография и анализ е много интересна
и привлекателна за хората, особено за
младото поколение, и е лесен начин
да изразят личните си гледни точки по
отношение на това, какво работи и какво
не работи в процеса на интеграция на
гражданите на трети страни. Обратната
връзка с участниците ГТС показва,
че този инструмент им позволява да
споделят предизвикателства, дори
когато не владеят езика, и могат да
открият проблеми в различни сфери на
живота си в града.
Инициативата фотовойс в 5-те града
привлече повече от 130 участници (виж
таблицата по-долу) от различни страни,
включително ГТС, представители на
НПО, университети, училища, общински
служители, доставчици на услуги,
студенти, граждани и др.
Таблица 4: Брой участници във Фотовойс (всички снимки са достъпни на https://www.integraeu.net/)
Град

Участници

Снимки

София, България

40

120

Осиек, Хърватия

20

45

Прага, Чехия

20

150

Рубано, Италия

17

30

Кошице, Словакия

40

80

Общо

137

425

24

Интеграция на граждани на трети страни чрез градски партньорства - ИНТЕГРА

+

ПОЛОЖИТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ

Резултатите от фотовойс в 5-те града отразяват възгледите на гражданите за основните успехи
и предизвикателства пред интегрирането на ГТС. Снимките и кратките обяснения показват
конкретни въпроси, които могат да бъдат разгледани и подобрени. Снимките се разделят на две
основни теми, свързани с интегрирането на ГТС:
1) Град, отворен към гражданите на трети страни и мигрантите (положителни
развития, градски мерки и услуги, подпомагащи интеграцията, толерантно приемащо
общество, възможности за взаимодействие и социално приобщаване и т.н.) и
2) Сфери, които се нуждаят от подобряване (липса на политики и услуги, градска среда,
сегрегирани общности, негативни обществени нагласи, и т.н.)
Преобладават снимките, отразяващи положителни теми. Следващите секции показват
избрани снимки от партньорските градове.
ПРИЕМАЩО И ПОДКРЕПЯЩО ОБЩЕСТВО
Участниците подчертават значението на подкрепата от общността и приобщаващите нагласи
на обществото за успешната интеграция.

„Едно от най-важните неща са хората, с
които се запознавам в Прага. Споделяме
изживявания и прекарваме прекрасно
заедно.“
Автор: Настасия Анишчанка – Беларус

Лауренсия от Индонезия, омъжена за
Никола от Осиек, е започнала Фейсбук
страница „Експатс в Осиек,“ ценен ресурс
за интеграция на чужденците в града.
Автор: Михаела Войтек
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Международна усмивка

Автор: Браулио Лара

Обединени чрез музиката

МУЛТИКУЛТУРНИ/КУЛТУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ГЛОБАЛНИЯ ГРАД
(ФЕСТИВАЛИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННА КУХНЯ, И ДР.)

Мултикултурен аперитив, организиран
от НПО в Падуа събира хора от различни
държави и местни жители на Падуа и
Рубано.
Автор: Еманюел Адолф, член на
Местната група за интеграция в Рубано

Подобни плакати за
различни събития
в София често са
рекламирани на
повече от един
език, което показва
богатия културен
облик на града.

Автор:
Петър
Бучков

Автор:
Росанка
Венелинова

Инициатива „Цветен път“,
организирана от Община Рубано.
Събитието цели да оцвети улиците на
града с рисунки от разноцветни листа.
Различните дизайни са създадени от
граждани на Рубано.
Автор: Джузепе Ризо – Кооператив Чита
Соларе

26

Интеграция на граждани на трети страни чрез градски партньорства - ИНТЕГРА

Herstory (игра на думи, от английски
история (history) и нейната история (her
story) – улично изкуство, изобразяващо
вдъхновяващите истории на жени от
различни държави. Графитите са създадени
от група чуждестранни жени, живеещи в
Прага.
Автор: Юстина Яновска

Табачка (Кошице) – едно от любимите места
за събиране на чужденци (включително ГТС).
Това е любимо място/кафене/бистро/галерия/
пространство за събития и на местните
жители. Всяка сряда се състои „Езиково кафе“,
където на всяка маса се говори на различен
език, така че хората да могат да общуват и да
разискват различни теми, докато се учат и
упражняват на съответния език.
Автор: Вероника Поклембова

МЕЖДУНАРОДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
Образованието създава приобщаваща среда и разкрива изключителни възможности за работа
и живот. Международните университетски програми и международните средни училища
или общинските средни училища с преподаване на различни езици представляват важно
преимущество за градска интеграция.

Жител на Рубано, заминаващ на
хуманитарна мисия в Сенегал, учи
френски от франкофонските гости на
проекта Спрар.
Автор: Раймондо Валисена –
Кооператив Чита Соларе

Много училища и гимназии в София
специализират в преподаването на
различни езици
Автор: Петър Минов
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ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

Сградата на СПРАР – приемна на проекта
СПРАР в Рубано
Автор: Мауро Скапато

Помещения в жилищна сграда, където
живеят ГТС. Град Кошице делегира
жилищните услуги и управлението на
сградите на организация с нестопанска
цел, Маргинал, която осигурява ежедневни
услуги за клиентите. Цената на наема
е 1/3 или 1/2 от пазарните цени, но
клиентите се оплакват от ниското качество
на апартаментите. Броят на такива
апартаменти за хора в нужда е много нисък
поради ограничения брой на социалните
жилища.
Автор: Барбора Висновска

ТУРИЗЪМ
Във всички градове туризмът продължава да расте и да се разнообразява. Туристическите
забележителности и информационни центрове, табели, многоезичните градски турове
допринасят за създаването на приобщаваща градска атмосфера.

Кошице GO мобилно приложение:
онлайн приложението и големите екрани
на публични места, информиращи
гражданите за културни събития в града,
предлагат информацията и на английски.
Автор: Олег Шиленко
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Из цяла София могат да се видят различни
информационни табели, указващи
забележителностите в града.

Безплатен интернет е достъпен в София
в WiFi хотспотове, както и в обществени
библиотеки.

Автор: Зоя Мойсеева

Автор: Яна Здравкова

Добре поддържани, безопасни и чисти
обществени пространства.
Автор: Иван Шепа

Съобщения на
английски в
трамваи.
Английският става все по често използван
на обществени места – обикновено след
реконструкция или скорошни реновации.

Автор: Михаела
Венцлова

Автор: Ленка Чикова
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СФЕРИ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДОБРЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ (НАЦИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ), ЧАСТНИ УСЛУГИ
Не съществува услуга на „едно гише“ за информация за чуждестранни граждани. Националните и
местните власти не разполагат с ресурси за предоставяне на информация на английски език или
други чуждестранни езици
Примери за снимки, документиращи обществени услуги, които са достъпни само на местния език:

Автор: Рада
Смедовска-Тонева

Автор: Миряна
Маламин-Сирийски

Автор: Мартин
Стоянов

Иронията в счупен знак в Кошице, който
известява, че пространството е под
видеонаблюдение.
Автор: Барбора Мешова

ЗДРАВНИ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ
Множество участници снимат препятствията пред ГТС за достъп до здравни услуги. Жилищното
настаняване остава най-трудната задача във всички градове, въпреки известните успехи при
предлагането на социални жилища или съдействие на ГТС при наемане на апартаменти.

Здравна информация за нашите пациенти –
чешки пациенти.
Автор: Ян Янушек
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Тази сграда в Сармеола, еднолична
собственост, сега е празна. Тук преди са
живели семейства чужденци с финансови
затруднения, които не са могли да си
позволят пазарния наем за жилище. По
нареждане на кмета сградата се обявява
за необитаема, тъй като липсва вода и
електричество.
Автор: Леонардо Лоци –Рубано

Някои снимки улавят трудностите пред ГТС за намиране на жилище или работа; и двете
зависят изцяло от пазара поради липсата на публични/социални мерки.

Обяви за работа и реклами на жилища
често са написани на български и
така остават недостъпни за много
чуждестранни граждани.
Автор: Методи Вълчев

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ И ПАРКИРАНЕ
Множество снимки показват, че общественият транспорт и системите за паркиране не са
особено лесни за навигиране за чужденци. Спирките, маршрутите и билетните каси обикновено
са обозначени само на местния език. Нито употребата на билети, нито правилниците са правилно
обяснени. В София системата за паркиране има табели на английски, но може да се заплаща само
от българска SIM карта.

Автор: Сара
Филипели

Автор: Светослав Костов

Автор: Никол
Лехчевска
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Паркометрите в Осиек имат инструкции само на хърватски, имената на спирките са само
на хърватски, както и имената на институциите и т.н.

Автор: Дамир Райле

ГРАФИТИ, ИЗРАЗЯВАЩИ ЦЕННОСТНИТЕ КОНФЛИКТИ В И МЕЖДУ ОБЩНОСТИТЕ
Графити с ксенофобски послания и прояви на вандализъм (счупени обществени телефонни
кабини, изгорени контейнери за боклук и др.) карат гражданите и гостите да се чувстват помалко сигурни, още повече, че общността или местната администрация не успява да се справи
бързо и ефективно с такива явления.
Някои от участниците са заснели различните обществени възгледи по въпроса за миграцията.
Техните снимки разкриват както про-мигрантски, така и антимигрантски настроения, изразени
чрез графити, знаци, стикери и др.
Търсене на вина у другите – “Iděte damoj” 49
години по-късно. Натъжаващ и опасен
пример за обвиняването на чужденци за
грешките на капитализма и елитите. Прага,
централна част
Автор: Юстина Яновска

Много примери на графити се намират също и в София.

Автор: Авел Иванов
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Автор: Светослав Костов

Автор: Соломон Бали
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ГРАДСКА СРЕДА И СИГУРНОСТ

Добре поддържаната градска среда
е основата за сигурна, стабилна и
процъфтяваща общност. Занемареният
район става непривлекателен, намалява
стойността на имотите, предизвиква
демографски промени и нарушава
общностите.
Автор: Бистра Иванова

Някои участници правят паралел между интеграцията на местното население в неравностойно
положение, като например ромите и бездомните, и интеграцията на ГТС. Общият аргумент е, че
ако градът не прилага последователни и ефективни политики за интеграция към определени
слоеве, е малко вероятно той да бъде по-ефективен по отношение на други слоеве.
Местното население в неравностойно положение често се сблъскват с трудни условия за
живот.

Автор: Руми Грозева

Автор: Снежина Гъбова

Автор: Красимира
Ангелова

Информационно табло за посетители,
което гласи: „Добре дошли в Република
Чешка. Внимавайте за фалшиви банкноти и
незаконни агенции за работа.“
Автор: Юстина Яновска
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Обобщение на изводите и препоръките от фотовойс:
-

-

-

Създаване на център / услуги на „едно гише,“ които да гарантират добра координацията
на процеса на интегриране на ГТС;
Подобряване на обществените сгради и услуги;
Подобряване на общинските политики и услуги, както и капацитета на общинските
служители по отношение на националните политики за интеграция, здравеопазване,
заетост, образование, и др.;
По-строги регулации за спазване на принципите на равнопоставеност, недискриминация
и социално включване;
Надлежно отчитане на нуждите на гражданите, независимо от техния произход, при
предоставянето на обществени услуги;
Повече възможности и общинска подкрепа за включването на НПО и граждани в
процесите на интеграция на ГТС;
Нулева толерантност към речта на омразата и престъпленията от омраза;
Необходимост от информационна стратегия и кампания, целяща повишаване на
обществената осведоменост относно гражданите на трети държави и положителния им
принос към местните общества;
Интеграцията е изключително индивидуален процес и индивидуалните нужди трябва
да бъдат взети под внимание от различните институции, включени в тази дейност
(общински органи, неправителствени организации, предприятия и т.н.)

I.5 Градски обиколки със списъци за проверка
Основната цел на този инструмент за участие е да се направи самостоятелна оценка на силните и
слабите страни на интеграцията във всеки от градовете. В периода май-юли 2018 г. партньорите
на ИНТЕГРА проведоха градски обиколки със списъци за проверка, в които се включиха 114
участници - София (38), Прага (26), Рубано (17), Кошице (23), Осиек (10).
Участници в тази дейност бяха ГТС, общински служители, представители на държавната
администрация, НПО, граждани на ЕС, студенти, активисти от общността, експерти, работещи в
областта на интеграцията и т.н. Градските маршрути за всеки град бяха избрани предварително
след анализ на съответните области където общностите на ГТС и мигранти се събират, живеят,
работят или получават услуги. Примерите включват централните железопътни гари в София, Прага
и Кошице, министерства и полицейски управления, Софийския университет и университетски
кампуси, Женския пазар в София, пазари в Прага, социални жилища, информационни центрове,
кафенета и места за отдих, и др.
Списъците за проверка бяха разделени в четири теми, които обхващат основните характеристики
на градовете, отворени към гражданите на трети страни:
• Градска визия и услуги за ГТС;
• Гражданско участие и социално включване на ГТС и мигранти;
• Градска среда и сигурност;
• Обществени нагласи към ГТС и мигранти.
Списъците за проверка са попълнени индивидуално, след като участниците са инструктирани.
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Отговорите са отчетени по скала от 1 до 5, като 5 се оценява като „отлично“ и 1 като „слабо“.
Графика 4 по-долу показва средните резултати във всяка от обсъжданите теми за всеки град,
последвана от обобщение на основните заключения и предложени препоръки въз основа на
коментарите на участниците.

Фиг. 4 Средни оценки по теми

Средни оценки по теми
4
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1,9

2,1
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1,5
1
0,5
0
София, България

Градска визия и
услуги за ГТС

Прага, Чехия

Рубано, Италия

Гражданско участие и социално
включване на ГТС и мигранти

Кошице, Словакия

Градска среда и
сигурност

Осиек, Хърватия

Обществени нагласи
към ГТС и мигранти

Градска визия и услуги
Повечето оценки по тази тема варират между 1.7-2.4 (единственото изключение е Прага с
най-висок резултат от 3.8). Това показва различни недостатъци в работата на общините по
интеграцията на ГТС. Много от критичните коментари са в съответствие със заключенията на
фокус групите, които засягат липсата на силен ангажимент от страна на градовете към политики
за интеграция и мерки на местно ниво. В много случаи няма яснота по отношение на конкретните
задължения и отговорности на държавата и на общината.
Други коментари настояват администрацията да подобри наличните инструменти за създаване
на благоприятна среда за активно включване на мигрантите в социалния, икономическия и
политическия живот (включително предоставяне на правна помощ, информация на различни
езици, търсене на работа, участие в процеса на вземане на решения и т.н.) Въпреки че всички
градове отчитат Wi-Fi покритие на публични места, високите нива на свързаност не се използват
в пълния им потенциал за улесняване на комуникацията или разработването / предлагането на
услуги за гражданите на трети страни. Липсата на информационни услуги за ГТС и за комуникация
и повишаване на осведомеността на приемащото общество по мерките за интеграция поради
това се оценяват най-ниско.
Повтарящи се проблеми във всички градове са лошата инфраструктура за информация и
правни услуги; липсата на информация на различни езици; лош достъп до жилищно настаняване
и социално подпомагане; липса на многоезични улични знаци; малко на брой общински
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инициативи за интеграция; липса на оценка на потребностите в процеса на разработване и
предоставяне на услуги на граждани на трети страни; основната роля на НПО в предоставянето
на услуги, културното предлагане и работата в общността, както с и за групите ГТС.
Гражданско участие и социално включване на ГТС и мигрантски общности
Средните резултати по тази тема варират между 1,9 - 2,5 (Прага има най-високата оценка от 3,6).
Резултатът показва относително ниско качество на услугите и структурите, въведени да осигурят
по-добро включване и участие на ГТС и мигрантските общности. Коментарите и препоръките
разглеждат следните основни проблеми:
- НПО са по-активни в предоставянето на пространство, дейности и инициативи за граждани
на трети страни.
- Медиите трябва да участват по-активно в процеса на информиране и изграждане на
положителен образ на гражданите на трети страни, както и да направят по-видим приноса
на ГТС към обществото;
- Общините следва да привличат финансиране (диверсифициране на собствените ресурси и
търсене на чуждестранно финансиране), за да подкрепят повече културни събития, които
ще подпомогнат междукултурния диалог и сътрудничеството между местните жители и ГТС;
- Общините трябва да подкрепят и да предоставят повече възможности за обучения на ГТС,
професионално ориентиране, професионална ориентация, доброволческа дейност и др.
Градска среда и сигурност
Средните резултати варират между 2,4 и 3,8. Повечето анкетирани смятат, че техните градове
са като цяло „безопасни.“ Общините обаче трябва да положат повече усилия за подобряване на
градската среда и безопасност.
Основните критични забележки засягат неравномерното разполагане на средства за сигурност
(видеонаблюдение, улично осветление, полицейски патрули и т.н.) в централните части и
периферните и крайградските райони. Градските участъци с изоставени сгради и западаща
инфраструктура се посочват като риск за безопасността както за местните жители, така и за
гражданите на трети страни. Проблемите на безопасността и сигурността в маргинализирани
квартали не намират навременен и адекватен отговор от градската управа.
Друга обща тревога е, че местните власти не реагират адекватно на проблемите с речта на
омразата и престъпленията от омраза.
По отношение на услугите, участниците посочват, че графиците за обществения транспорт
и правилата за движение трябва да бъдат преведени на английски език. Относително голям
дял отговарят, че не са запознати с работата на общината за градската безопасност и не са
информирани за публичните средства, предназначени за тази цел.
Обществени нагласи към ГГС и мигранти
Средните резултати за тази тема варират между 1.9 и 2.1 (с изключение на Прага с резултат от
3.6). Ниските резултати показват, че общините трябва да подобрят усилията си за повишаване на
обществената осведоменост относно присъствието на граждани на трети страни.
Повечето респонденти не са запознати с никакви механизми за измерване и проследяване на
общественото възприятие на граждани на трети страни и мигранти. Политическите различия
в нагласите към тези общности се споменават като бариера за разработването на политика за
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общинска интеграция. Повечето респонденти смятат, че градската комуникация (публикации,
уебсайт, прес съобщения, интервюта, публични изявления, обществени функции) за насърчаване
на позитивен имидж на мигрантите в града не е достатъчна. Имиджът на ГТС в социалните мрежи
е отрицателен.

Препоръки за подобрение:
- Градовете трябва да разработят механизми за събиране на данни и информация за
миграцията на местно равнище;
- Отрицателното отношение към мигрантите и гражданите на трети страни трябва да бъде
разглеждано сериозно и да бъде решено с всички средства (образование, повишаване
на осведомеността, наказателно правосъдие и т.н.);
- Дейностите за брандиране на града, изграждане на общо чувство за принадлежност и
идентичност за всички граждани са спорадични и недостатъчни;
- Необходима е последователна политика, финансова подкрепа и целенасочени усилия
за общностите на ГTC. Препоръчва се по-добро използване на системите за социално
подпомагане;
- Трябва да се разработят комуникационни канали за промотиране на приноса на
мигрантите към обществото;
- Да се насърчават положителните примери и моделите за добра интеграция чрез широко
обществено информиране;
- Да се насърчава сътрудничеството между градските власти, НПО и различните
институции.

ЧАСТ II. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
Докладите от градските одити на петте града отразяват динамиката на миграционните потоци
към всяка страна. Всички градове имат исторически традиции на мултикултурно присъствие
и вече са разработили положителни мерки за интегриране на ГТС. Въпреки че ситуацията
варира от град до град, очакванията са, че в близко и далечно бъдеще броят на имигрантите
ще се увеличи в резултат на икономически и политически събития. В геополитически аспект
прогнозите зависят от мащаба на миграцията към Европа.
В икономически аспект миграцията вероятно ще окаже въздействие върху демографската
картина на Европа, като се има предвид застаряването на населението и недостига на работна
ръка; потенциално вносът на работна сила от трети държави може да помогне да се компенсират
някои от негативните тенденции. Това означава, че градовете трябва да въведат политики, които
да им позволят да управляват успешно имиграционните процеси, включително интеграцията на
гражданите на трети страни, за да се възползват от разнообразната работна сила и да осигурят
стабилно развитие на техните общности.
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Основните изводи и препоръки към градските администрации са групирани както следва:

ГРАДСКА ВИЗИЯ И УСЛУГИ
•

Градовете / общините трябва да разработят политики за интегриране на ГТС

•

Трябва да се подобри институционалният капацитет
Общините трябва да развият административен капацитет за формулиране на ефективни
дългосрочни многосекторни политики за интеграция в съответствие с европейските
регламенти и стратегически приоритети. Изграждането на капацитета на общинската
администрация (умения и знания) за успешното изпълнение на политическите ангажименти
трябва да бъде основна линия на действие за градовете. Обменът на добри практики и
изучаването на опита на други европейски градове ще повиши знанията и мотивацията на
местните власти.

•

Сътрудничеството с всички заинтересовани страни е от ключово значение за
ефективния процес на интеграция
Тъй като процесът на интеграция е многостранен, общините трябва да работят в
сътрудничество с всички заинтересовани страни (съответните национални органи като
министерства, агенции, работодатели и предприятия, училища и др.), за да отговарят на
националните стандарти и интеграционните приоритети и да използват по-ефективно
оскъдните ресурси. Градовете ще се възползват и от по-силно сътрудничество с гражданското
общество и опита на НПО.

•

Комуникационна стратегия и информационна подкрепа
Докладите от градските одити показват, че градовете не разполагат с всеобхватни
информационни и комуникационни стратегии, нито със съответни мерки, насочени към 1)
предоставяне на информация за всички аспекти на интеграционния процес (юридически,
икономически, социални, културни и т.н.) и 2) улесняване на междукултурния диалог и
повишаване на осведомеността на местните жители относно миграцията, като същевременно
ги подготвят да живеят и работят в една все по-мултикултурна среда.

Повечето общини (с изключение на Прага) трябва да разработят местни стратегии за
интегриране на ГТС, които да се оценяват и актуализират редовно в съответствие с
потребностите на тези общества. Общините трябва да поддържат бази данни с точни
статистически данни за граждани на трети страни, разпределени според държавата на
произход, възраст, образование, професионални умения и т.н. Необходима е по-добра
координация между управленските нива, като се предоставят повече правомощия на
местните администрации.

Общите препоръки включват създаването на центрове за първичен контакт / „едно гише,“
които да послужат като място за получаване на услуги, правни съвети, езикови курсове,
ориентиране към работата, професионално обучение и др.
Следвайки примера на Прага, градовете се насърчават да разработят онлайн портал
или уебсайтове с ресурси, за да опростят информационния поток към чуждестранните
граждани. В този процес градовете могат да си сътрудничат с ИТ компании, работодатели,
НПО, болници, университети и др.
•
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Критичните области, нуждаещи се от подобрение, са езиковото обучение, заетостта,
жилищното настаняване и градската безопасност
Интеграционният подход следва да включва следните основни елементи:
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•

-

Подпомагане на изучаването на местния език;

-

Информационни и консултантски услуги (правни съвети и ориентация, административна
подкрепа при издаване на необходимите документи, разрешителни и др., жилища);

-

Достъп до пазара на труда, образование, професионално обучение;

-

Осигуряване на безопасна и недискриминационна градска среда.

Подкрепа за достъпа на децата мигранти до образование
Няколко доклада подчертават значението на достъпа до образование на децата на ГТС. В
Словакия малки инициативи са пилотирани от отделни учители, но в повечето училища
липсват ноу-хау, методологии и подкрепа от страна на националните институции, свързани
с образованието на деца, за които словашкият е втори език.

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
Организациите на гражданското общество представляват много важен ресурс с висококачествени
компетенции и опит в интеграцията на ГТС. Въпреки това техният потенциал все още не е
напълно използван от местните власти. Препоръките от докладите включват:
•

Създаване на механизми за участие на НПО във всички етапи на разработване и прилагане
на интеграционните политики и стратегии;

•

Финансова подкрепа за организации, работещи с граждани на трети страни, с цел
увеличаване на техния капацитет за предоставяне на иновативни висококачествени услуги
на целевите групи. По-доброто използване на финансирането от ЕС и наличните общински
бюджети би могло да осигури подкрепа за редица малки или големи инициативи;

•

Създаване на мрежи от заинтересовани страни, включително организациите на
гражданското общество, работодателите и бизнеса, здравните работници, учителите и
т.н., за да се осигури ефективна интеграция на ГТС в икономическия и социалния живот на
градовете домакини;

•

Въпреки че повечето градове организират културни мероприятия с участието на
граждани на трети страни, докладите показват, че е необходим по-систематичен подход
за подкрепа на културния обмен, включително чрез схеми за отпускане на безвъзмездни
средства за инициативи на местните общности;

•

Ангажиране на медиите в повишаване на информираността за миграцията и
положителния принос на ГТС към обществото.

ГРАДСКА СРЕДА И СИГУРНОСТ
Докладите потвърждават, че и петте града са безопасни, както за местните граждани, така и за
общностите на мигранти и ГТС. Потенциално проблематични могат да станат райони, в които
се съсредоточават компактни групи от мигранти, тъй като в тези случаи местните жители
предпочита да ги напуснат. Препоръките включват:
•

Подобряване на инфраструктурата и увеличаване на полицейското присъствие във
всички градски райони

•

Гарантиране, че всички обществени сгради, обществени помещения и т.н. имат
информационни знаци на чужди езици

•

Програми за жилищно настаняване на ГТС

Докладите показват, че гражданите не са склонни да отдават жилищата си на чужденци. Градовете
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могат да разработят жилищни планове в сътрудничество с работодателите или частния сектор,
за да се съобразят с потребностите на ГТС.
НАГЛАСИ КЪМ МИГРАНТИТЕ И ГТС
Особено предизвикателство пред интеграцията са негативните нагласи, предразсъдъците и
ксенофобските дискурси относно мигрантите. В това отношение градовете се насърчават:
•

Създаване на култура на толерантност и междукултурна чувствителност. Местните
администрации и неправителствените организации трябва да инвестират допълнително в
повишаването на осведомеността и в създаването на среда на откритост, приобщаване и
зачитане на правата на човека;

•

Общините трябва да разработят комуникационни стратегии за борба с речта на омразата
срещу мигрантите. Откриването на културни центрове за междукултурни събития,
семинари, изложби и кампании, разкриващи предимствата на интеграцията, могат да бъдат
част от такива дейности;

•

Включване на младите хора от местните и мигрантските общности в процеса на
интеграция, така че те да могат да станат добри посланици за останалите. Общините трябва
да се съсредоточат върху разработването на система за подпомагане на деца на граждани
на трети държави и доброволци за осигуряване на менторство и ежедневна подкрепа на
семействата на мигранти, когато това е необходимо;

•

По-добро използване на новите технологии за информиране и повишаване на
осведомеността на обществеността

•

Градските администрации се насърчават да следват примера на Прага и да разработят
/ открият онлайн платформи и мобилни приложения, които могат да улеснят обмена на
информация и комуникацията между ГТС и местните обществени органи, отговарящи за
интеграцията;

•

Разработване на механизми за измерване на общественото мнение и нагласите към
гражданите на трети страни. Тези данни са от решаващо значение за развитието на градската
политика и за създаване на култура на нулева толерантност към езика на омразата и
престъпления с расистки мотиви.

ЧАСТ III. ДОБРИ ПРАКТИКИ
България
Наръчник за интегриране на лица с предоставено убежище или международна закрила в
общините
Наръчникът, разработен от Българския Червен кръст15, е предназначен за общините с цел да
предостави информация и насоки за процеса на интеграция на лицата, получили международна
закрила. Ръководството предлага практически указания стъпка по стъпка за подготовката
и изпълнението на споразуменията за интеграция между дадена община и бенефициент на
международна закрила.

15 Наръчник за интегриране на лица с предоставено убежище или междунаодна закрила в общините, Bulgarian Red Cross, 2017.
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Документът очертава отговорностите на всяка от страните
(общината и процедурните стъпки, които общинските служители
трябва да следват, за да улеснят социалните, здравните грижи, и
включването на пазара на труда на получилите международна
закрила). Наръчникът е на български език и е предназначен за
общински служители като референтен материал.
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/handbook-onrefugee-integration-in-bulgarian-municipalities
Магистърска програма „Социална работа с бежанци и
мигранти“
Софийският университет «Св. Климент Охридски» въведе
нова магистърска програма „Социална работа с бежанци и
мигранти“. Тя е първата по рода си в страната и се предлага от
Педагогическия факултет с подкрепата на Агенцията на ООН за
бежанците (ВКБООН). Основната й цел е да подготви бъдещи специалисти за работа с бежанци и
мигранти в областта на жилищното настаняване, здравеопазването, образованието, социалната
и културната ориентация, психосоциалната подкрепа и др.
Хърватия
Център за доброволчество Осиек
Център за доброволчество Осиек има
експертиза в организирането на доброволчески
програми по време на т. нар. „бежанска криза“
и впоследствие в извършването на дейности с
търсещи убежище семейства, деца, възрастни,
инвалиди и непридружени непълнолетни лица
в приемните центрове. Доброволци помагат на
бежанците и мигрантите в приемните центрове
да прекарат с достойнство времето си там чрез
разнообразие от социални дейности, насочени
към ранното образование и социализиране на
Source: Volunteer Centre Osijek (www.vcos.hr)
малки деца, помощ за основно образование,
социални връзки в общността, подкрепа на
жените, културно и социално ориентиране и обмен. Допълнително от 2015 г., с подкрепата на
CARE International, Центърът е предоставил значителна хуманитарна помощ.
Към момента Центърът за доброволчество Осиек организира група доброволци в дейности
за социално подпомагане на непридружени непълнолетни лица, настанени в Дома за деца и
младежи в Осиек, както и на мигранти и бежанци в Центъра за търсещи убежище в Кутина.
Инициативите включват спортни дейности, семинари, готвене и различни видове социален
обмен (в сътрудничество с всички заинтересовани страни – Министерство на вътрешните
работи, Център за социални грижи Осиек, Дом за децата и младежта и Червения кръст).
Доброволците имат важна роля за създаването на социални връзки между младите бежанци
и местната общност, която е съществена част от успешната интеграция. Като се има предвид
уязвимостта на непридружените непълнолетни лица, подходът на Центъра за доброволчество
се основава на систематичен индивидуален подход в сътрудничество с всички заинтересовани
страни, за да се постигне цялостна и добра интеграция и добро качество на живот.
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Освен че работи с бежанци, Центърът за доброволчество се занимава с мрежи от хърватски и
европейски организации на гражданското общество, работещи с бежанци, особено в областта
на качествените доброволчески програми.

Чехия
Интернет страница и мобилно приложение на град Прага
Град Прага има създаден уебсайт
специално за чужденци, живеещи в
Прага
(www.prahametropolevsech.eu),
който им помага да получат информация
за основните услуги, предлагани от
различни обществени институции и др. За
да стане по-ефективна комуникацията с
мигрантите/чужденците, градът също така
създава мобилно приложение - Praguer което предлага практическа информация
за живота в Прага. Информационна
брошура „Прага е нашият дом“ също е на
разположение и е много полезна преди всичко за новодошлите.
Градът допълнително се стреми да подкрепи своите жители, които не говорят чешки и които
все още не са в състояние да се ориентират в страната чрез така наречените интеркултурните
услуги (достъпни чрез градска субсидия). Служители помагат на чужденците да добият поголяма независимост. Тези услуги, финансирани от Прага, понастоящем се предлагат от Центъра
за интеграция - Прага.
За да се справи с въпроса за езиковата бариера на децата мигранти в училищата, Прага подкрепя
обучението на учениците като избира едно училище във всеки градски район, което да предлага
допълнителни часове за уроци по чешки език за тях. Мрежата от избрани училища допринася
за по-бързо адаптиране на учениците с различен майчин език към редовните класове по чешки.
Италия
Инициативата СПРАР
Закон № 189/2002 въвежда системата за закрила на търсещите убежище и бежанците (Sprar).
Това е мрежа от местни институции, които осъществяват проекти за приемане на мигранти чрез
достъп до Националния фонд за политики и услуги в областта на убежището, управляван от
Министерството на вътрешните работи и предоставен съгласно правителственото финансово
право16. Основната цел на СПРСР е да оказва подкрепа на всеки индивид в системата за приемане
чрез прилагане на специфични индивидуални програми, насочени към подкрепа и защита на
всеки гост и улесняване на тяхната икономическа и социална интеграция.
Основната цел на СПРАР е да осигури подкрепа за всеки индивид в приемащата система чрез
прилагане на конкретни индивидуални програми, насочени към улесняване на неговата
икономическа и социална интеграция. СПРАР не е просто разпределение на храни или жилищни
услуги. Програмата осигурява материални условия на лицата, търсещи убежище и бежанци
(доставка на облекло, спално бельо, джобни пари, храна, настаняване), езиково обучение,
ориентиране и достъп до местни услуги, професионално обучение, психосоциална, здравна и
правна защита.
16

https://www.Sprar.it/english
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През юли 2018 г. бяха финансирани 877 проекта СПРАР: 681 „обикновени“ за възрастни, 144 за
непридружени малолетни, 52 за хора с психични заболявания или увреждания. Те ангажират 754
местни власти: 653 общини, 19
провинции, 28 съюза на общини
Проектите включват над 1200
града и 35 881 бенефициенти
(31 647 за възрастни, 3500 за
непридружени непълнолетни,
734 за хора с психични
заболявания или увреждания).
Чрез неотдавнашен указ на
Съвета на министрите на
4.09.2018
г.
италианският
министър
на
вътрешните
работи измени регламента за
СПРАР: новият указ заличава
„сериозните
хуманитарни
причини“
като
мотив
за
разрешително за пребиваване,
така че проектът вече се нарича
„Система за закрила на притежателите на международна закрила и непридружени чуждестранни
непълнолетни.“
СПРАР в Рубано

Рубано е партньор в СПРАР, реализиран във
Венето. Тя включва следните общини: Пиове ди
Сачо, Рубано, Понте Сан Николо, Монтегрото
Терме.
Дейностите се подкрепят и осъществяват от
мрежа от социални кооперации: Кооператив
„Чита Соларе“, Кооперация Нуово Виладжо,
Мигранти Онлус, Кооперация Порто Алегре.
В него се намират 50 възрастни. Периодът на
проекта е от август 2016 г. до декември 2017 г.

Партньорите по проекта ИНТЕГРА посетиха
СПРАР центъра и се запознаха с неговите
бенефициенти по време на среща на
координаторския екип 30 май – 1 юни 2018 г.
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Словакия
Фестивал на многообразието

Мисията на Creative Industry Košice се корени още в нейното основаване за организирането на
Кошице - Европейска столица на културата 2013. Градът печели тази престижна титла след
одобрението на проекта „Интерфейс 2013“ от международна селекционна комисия през
септември 2008 г. в град Братислава. В края на 2013 г. град Кошице преобразува организацията
с нестопанска цел, като създава организация К 13 - Културни центрове Кошице.

Снимка Тибор Жито

К 13 е основният организатор на Фестивала
на многообразието17 (Festival Rozmanitosti на
словашки език). Фестивалът събира и разказва
под формата на изкуство истории на хора от
различни малцинства, култури, субкултури.
Чрез музика, танци, театър, изложби, филмови
прожекции, художествени работилници и други
художествени форми, фестивалът предлага
възможност за запознаване с нови култури,
традиции, ценности. Целта на фестивала е да
допринесе за разбирането за различията и
увеличаването на толерантността в обществото.

Всяка година фестивалът използва изкуството,
за да насочи вниманието към чувствителни
теми в обществото. Кулминацията му е Фестивалът на супите, който символизира смесения
национален и културен облик на града. В него малцинствата, независимо от тяхната численост,
представят най-доброто от своите култури и своята кухня, по-специално традиционните
си супи. Основната идея на фестивала е да се покаже националното и културното
разнообразие на Кошице, да отпаднат бариерите между хората от различни етнически
групи, да се насърчава толерантността и взаимния диалог. Тази година 43 „супени екипи“ са
участвали във фестивала (освен местни екипи, участват също ирански, украински, турски,
монголски, френски, полски, португалски и български отбори, както и отбор от Карибите).
Фестивалът на разнообразието (включително Фестивала на супите) е едно от любимите събития
в Кошице. Той е безплатен и се провежда ежегодно в началото на октомври. (https://vymenniky.
sk/festival/festival-rozmanitost/

17 https://vymenniky.sk/festival/festival-rozmanitost/
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