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За тясното сътрудничество:

Третото издание на MIPEX се основава на тясното 
и продължително сътрудничество с верни партньо-
ри, експерти и поддръжници на проекта.

Изключително сме признателни на нашите парт-
ньори в изследователската работа — Филип Де 
Брукер, Дърк Джейкъбс и Ив Паскуо от Свободния 
университет Брюксел; Кей Хейлбронер от Универ-
ситета в Констанц; Джудит Тот от Университета 
в Шегед; Алистър Рос от Лондонския столичен 
университет и Изабел Шопен, главен редактор на 
„Европейски преглед на антидискриминацията“. 
Признателни сме и на Барбара Хърман за корела-
ционния анализ на резултатите.

Благодарим на всички, които дадоха своя принос 
по време на консултациите със заинтересованите 
лица и експертите по всяка от включените в MIPEX 
теми, както и по време на семинара, посветен на 
употребата на индекса.

Изключително сме благодарни  на мрежата ни от 
партньори за отделената енергия и за ангажира-
ността към MIPEX: в Австрия, Център за консул-
тиране на мигрантите; в Белгия, Фондация „Крал 
Бодуен“; в България, Институт „Отворено обще-
ство“- София; в Германия, Фондация „Хайнрих 
Бьол“; в Гърция, „ай-РЕД“: Институт за права, ра-
венство и многообразие“ и Гръцка лига за правата 
на човека; в Дания, ДиАрСи — Датски съвет за бе-
жанците; в Ирландия, Имиграционен съвет, Ирлан-
дия; в Испания, СИДОБ – Център за международни 
дейности, Барселона; в Италия, Фондация ИСМУ; 
в Канада, Фондация„Мейтрии“и ЕйСиЕс — Асоци-
ация за канадски проучвания; в Кипър, КИСА — 
Дейности за осигуряване на равенство, подкрепа 
и недопускане на расизма; в Латвия, „Провидус — 
Център за публични политики“; в Литва, Институт 
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Накрая, изразяваме дълбоката си и искрена при-
знателност към мрежите от експерти, колеги и 
автори от съответните страни, които споделиха 
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своите значителни познания за подготвянето на 
сравнителните данни, на които се основава MIPEX. 
По-долу са посочени техните имена, а по-подроб-
на информация за тях и за профилите на отделните 
страни може да се намери в уебсайта на адрес 

www.mipex.eu.

Австрия — Норберт Бихл, Барбара Херцог-Пун-
ценберг, Карин Кьоних, Алберт Кралер, Бернард 
Перхиник, Клаус Щарл, Катрин Владаш; Белгия 
—Еманюел Брибоза, Перин Девлесхувер, Изабел 
Доайен, Томас Хъдълстън, Дърк Джейкъбс, Рейчъл 
Лагет, Жюли Рингелхейм, Дирк Ванхойле; Бълга-
рия — Есен Фикри, Маргарита Илиева, Маринела 
Радева, Звезда Ванкова, Пенка Василева; Герма-
ния — Кей Хейлбронер, Ясемин Каракасоглу, Хол-
гер Колб, Мария Коцина, Матиас Малман, Фрауке 
Миера, Шенън Пфоман; Гърция — Димитрис Хор-
моритос, Ейрини Гунари, Руби Гроупс, Панайота 
Папула-Целепи, Милтос Павлу, Насос Теодоридис; 
Дания — Бенте Бондебирг, Кристиан Хорс, Ула 
Ибен Йенсен, Пиа Юстесен, Пер Муристен, Ман-
дана Зарепарвар; Естония — Лаура Кирс, Мариане 
Мейорг, Вадим Полешчук, Райво Ветик; Ирландия 
— Дениз Чарлтън, Лаям Коукли, Нийл Кроули, Джон 
Хандол, Морийн Киливи, Пайръс МакИкнри, Орла 
О’Фарел; Испания — Роса Апарисио-Гомез, Лорен-
цо Кахон, Алиа Кахин, Мариона Ямола, Едуардо 
Рохо, Елена Санчез, Рикар Дзапата; Италия — Джан 
Карло Бланджардо, Маридза Барбера, Джована 
Кампани, Енио Кодини, Алесандро Майорка, Але-
сандро Симони; Канада —Сидхарт Бенарджи, Ноел 
Бърк, Питър Карвър, Джерърд Гол, Ратна Гош, Джек 
Джедуоб, Хърбърт Маркс, Джеф Поири; Кипър — 
Ламброс Балциос, Николета Хараламбиду, Корина 
Деметриу, Елена Марку, Никос Тимиклиниотис, Ми-
халинос Зембилар; Латвия — Даке Акуле, Алексей 
Димитров, Гита Фелдхуне, Мария Голубова, Борис 

Колчанов; Литва — Гедиминас Андриукаитис, Вида 
Берешневичуте, Егле Самучовайте, Йоланда Саму-
олите, Вайва Зузевичуте; Малта — Юджийн Бути-
джег, Търийз Си. Кача, Тонио Елъл, Шърмейн Грек, 
Питър Макс; Холандия — Питер Бьолес, Гус Екстра, 
Лейла Хамиди, Рики Холтмат, Гери Лодер, Урсула 
Кивара; Норвегия — Андерс Бакен, Роналд Крейг, 
Халвор Фрихаген, Стивън Меглич, Кари Елен Парта-
пули; Обединеното кралство — Харис Байдър, Кат-
рин Костело, Йън Дейвис, Анти Кескисари, Айлийн 
МакКолгън, Одри Ослър, Кяртан Свейнсон; Полша 
— Лукаш Боярски, Агата Горни, Кристина Иглицка, 
Пьотр Казмиркиевич, Витолд Клаус, Дорота Миши-
еюк; Португалия — Граса Фонсека, Лусинда Фон-
сека, Мария Жоао Хортас, Флорбела Луис де Суса, 
Мануел Малейрос, Мигел Патрисио; Румъния — Ан-
дреа Крачун, Константин Хусти-Радуле, юстина Йо-
неску, Романита Йордаке, Стефан Леонеску, Сма-
ранда Витек; Словакия — Зузана Баргерова, Олга 
Гярфасова, Яна Кадлецикова, Елена Галора Криг-
лерова, Марсела Маслова, Петер Варга; Словения 
— Мейра Хот, Нежа Коговшек, Фелисита Медвед, 
Катарина Вербар-Стернад; Съединените амери-
кански щати — Ребека Смит, Майкъл Рофър, Лени 
Бенсън, Мелиса Лазарин, Микеле Уослин, Травис 
Пакър, Мери Джованьоли; Унгария — Лила Фаркаш, 
Акош Гоксал, Андраш Кадар, Андраш Ковац, Бол-
дишар Наги; Финландия — Юхани Кортейнен, Юко 
Лехти, Лена Лестинен, Перту Салменхаара, Паси 
Сауконен; Франция — Софи Латраверс, Франсоаз 
Лорсери, Жан-Ерик Мабалабр, Еманюел Неродо, 
Мари Ренал, Патрик Симон, Матийо Тардис; Чешка-
та република — Якоб Хурле, Павла Бучкова, Магда 
Фалтова, Вера Хонускова, Павла Хредечна, Мила 
Хутирова, Пьотр Новотни; Швейцария — Джани 
Д’Амато, Вайбке Дьоринг, Дениз Ефионеи-Медер, 
Розита Фиби, Бюлент Кая, Бернхард Золанд, Ни-
кол Вихман; Швеция — Питер Бевеландер, Нихад 
Бунар, Ана Далбом, Пол Лапалайнен, Пер Норберг.
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Освен че се намират в състояние на непрестанни 
промени, нашите общества стават и все по-много-
образни. Каквато и лична история да има всеки от 
нас, съвместното бъдеще на общностите и страни-
те, в които живеем, представляват важен за всич-
ки ни залог. В тези общности и страни всеки дава 
своя принос в икономическия, обществения живот 
и към гражданското общество.

Всяко лице трябва да има равни възможности за 
участие в обществения живот без дискриминация 
и други препятствия при упражняването на основ-
ните си права. Тези принципи са заложени в на-
шите конституции и в актовете на международното 
право. Днес нашите правителства трябва да поло-
жат усилия за признаването на гражданите със и 
без имигрантско минало като ценност, третирай-
ки ги равно, чрез предоставянето на възможност 
за придобиване на гражданство от новодошлите, 
основано на ясни правила и чрез инвестирането в 
мерки за постигането на тази цел.

Индексът “Политики за интеграция на мигранти“ 
дава инструментариума, чрез който да се установи 
дали обещаното равенство е постигнато. Той ни 
позволява да изработим политики, основани на 
солидни проучвания и на световния опит. MIPEX ни 
помага да извлечем поуки от постигнатия в страни-
те напредък и да установим дали общите правни 
стандарти се изпълняват правилно. С нетърпение 
очакваме резултатите от MIPEX през 2011 г., които 
ще вплетем в усилията си за оценка, съпоставяне и 
— в крайна сметка — за подобряване на резултати-
те от интеграционните политики в нашите страни.

ТЕКСТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ:

Австрия
Сандра Фрауенбергер, главен градски съветник по 
въпросите на интеграцията, на жените, на защита-
та на потребителите и на персонала, град Виена
Ингрид Николай-Лайтнер, ръководител в службата 
на австрийския Омбудсман по въпросите на рав-
ното третиране
Терезия Стойзиц, член на настоятелството на ав-
стрийския Омбудсман 

Белгия
Едуар Делрюел, заместник директор на Центъра за 
равни възможности и противодействие на расизма
Мари-Клер Фоблец, професор, Католически уни-
верситет, Льовен (KUL), Католически университет, 
Брюксел (KUB) и Университет Антверпен
Найма Шаркауи, Директор на форум „Миндерхе-
ден“ 

България
Доц. д-р Петя Кабакчиева, ръководител на катедра 
„Социология“, Философски факултет, СУ „Св. Кли-
мент Охридски“
Д-р Красимир Кънев, председател на Български 
хелзинкски комитет

Германия
Аннели Бунтенбах, Федерално изпълнително 

бюро, Конфедерация на германските профсъюзи
Сем Йоздемир, председател на Алианс 90/Зелени-
те, Германия
Рита Зюсмут, бивш председател на германския фе-
дерален парламент

Гърция
Ахмет Моавия, председател на гръцкия Форум на 
мигрантите
Ана Тряндафилиду, професор, Център за след-
дипломни изследвания Робер Шуман, Институт 
„Европейски университет“, Флоренция, и носител 
на изследователска стипендия за следдипломни 
проучвания от гръцката Фондация за европейска и 
международна политика (ELIAMEP), Атина
Васили Хронопулос,консултант по политика на 
миграцията, генерален секретар на Асоциацията 
за приятелство между Гърция и Албания, директор 
на списание „Diavatirio“

Дания
Тьогер Сайденфаден, главен редактор на издани-
ето „Politiken“
Кнуд Вилби, председател на Сдружението за со-
циална политика
Узма Ахмед Андресен, говорител, „hennah.dk – 
мрежа за многообразие, гражданство и равенство“

Ирландия
Джоана МакМин, председател на Алианса за ра-
венство и права 
Сър Стан Кенеди, основател и действащ член на 
имигрантския съвет в Ирландия
Джузефин Ейхърн, директор на Центъра за инте-
грация 

Испания
Педро Солбес, председател на изпълнителния ко-
митет на FRIDE
Марселино Орéха, председател на Института за 
европейски изследвания 
Луиса Карлота Соле, редовен професор и дирек-
тор на GEDIME. Свободен университет, Барселона
Кандидо Мендез, генерален секретар на Генерал-
ния съюз на работниците (UGT)

Италия
Натале Форлани, генерален директор, Генерална 
дирекция по имиграция, Министерство на труда и 
социалните политики
Рафаеле Бракаленти, председател, Психоаналити-
чен институт за социални изследвания
Хосе Галвез, представител на Италия, SENAMI – На-
ционален секретариат за мигрантите

Канада
Морис Баск, Директор, Институт за акадийски про-
учвания, Университет Монктон
Минел Махтани, професор, Университет Торонто
Наоми Албим, Факултет по политология, Универси-
тет Куинс

Кипър
Елиана Николау, Комисия по администрация (Ом-
будсман)

ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА
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Елени Мавру, кмет на Никозия

Латвия
Нилс Муижникс, председател на Европейската 
комисия срещу расизма и нетолерантността, ди-
ректор на Института за следдипломни социални и 
политически изследвания, Латвийски университет, 
бивш латвийски министър по въпросите на социал-
ната интеграция
Хосам Абу Мери, роден в Ливан латвийски гражда-
нин и председател на Арабския културен център
Лийсма Осе, програмен директор, Фондация 
„Сорос“, Латвия

Литва
Виргиния Алексеюне, директор, Център за насър-
чаване на равенството
Аушрине Бурнеикиене, Омбудсман за равни въз-
можности
Хенрикас Мицкевичус, изпълнителен директор, Ин-
ститут за мониторинг на правата на човека 

Люксембург
Робер Вебер, председател на LCGB, Федерация на 
люксембургските християнски профсъюзи
Мишел Вюрт, председател на UEL, Съюз на люк-
сембургските предприятия 
Жан-Клод Рединг, председател на OGBL, Незави-
сима профсъюзна конфедерация

Холандия
Адриана ван Дройеверт, председател на консул-
тативния комитет по въпросите на миграцията/за-
местник-председател на окръжен съд Хага
Проф. д-р Хан Енцингер, специалист по проучва-
нията в областта на миграцията и интеграцията, 
Университет „Еразъм“, Ротердам 
Мари Тупан, изпълнителен директор на ECHO, Цен-
тър за политика на многообразието 

Обединеното кралство
Сара Спенсър, председател на Форум „Равенство и 
многообразие“ и заместник директор на COMPAS, 
Център за миграция, политики и общество
Адитя Чакраборти, редактор водещи икономиче-
ски новини, вестник Гардиан
Лорд Долакия, член на Камарата на лордовете
Лорд Хилтън, член на Камарата на лордовете
Ясмин Алибхай Браун, журналист

Полша
Проф. Ирена Ержеплинска, Хелзинкска фондация 
за правата на човека

Португалия
Антонио Виторино, бивш европейски комисар за 
правосъдие и вътрешен ред
Руи Маркес, директор на „Фарум Естуданте“, бивш 
върховен комисар за имиграция и междукултурен 
диалог
Абдул Карим Вакил, председател на ислямската 
общност в Лисабон

Румъния
Ренате Вебер, член на Европейския парламент
Мбела Нзузи, председател на Организацията на 
жените – бежанци в Румъния 
Кристина-Анкута Покора, депутат, председател на 
Комисията за равни възможности между жените и 
мъжете, Камара на представителите

Словакия
Петер Крешак, ръководител на национален офис, 
Национален офис на ВКБООН
Михал Масецка, ръководител на Център за етниче-
ски и културни изследвания

Словения
Зденка Чебашек – Травник, Омбудсман за правата 
на човека, Словения
Неджад Грабус, мюфтия, ислямска общност в Репу-
блика Словения

Унгария
Лайош Ари-Тамас, Комисар за образователни пра-
ва

Финландия
Насима Размяр, координатор на проект „Моника — 
Мултикултурна асоциация на жените“ и „Жена—бе-
жанец на годината“ 
Аннели Йеетенмеки, член на Европейския парла-
мент
Астрид Торс, Министър по въпросите на миграция-
та и по европейките въпроси

Франция
Жаклин Коста-Ласку, директор на изследовател-
ската дейност в Националния център за научни 
изследвания, Център за политически изследвания/
политология
Патрик Лозес, председател на Съвета на предста-
вителите на сдруженията на чернокожи 
Сандрин Мазтие, депутат от Париж (социалистиче-
ска партия), Народно събрание
Етиен Пент, депутат (UMP) за окръг Ивлин, Народно 
събрание

Чехия
Алена Гайдушкова, първи заместник-председател 
на Сената в Парламента на Чешката република
Ян Свейнар, съветник на бившия чешки президент 
Вацлав Хавел, директор на Центъра за междуна-
родна политика към Школата за публични полити-
ки Джерард Р. Форд, основател и председател на 
CERGE-EI, Прага
Владимир Шпидла, бивш европейски комисар за 
заетостта, социалните въпроси и равните възмож-
ности

Швеция
Андерс Кнапе, председател на шведското Сдруже-
ние на местните власти и областите
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Какво представлява индексът “Политики за ин-
теграция на мигранти“ (MIPEX) ? 
Индексът “Политики за интеграция на мигранти“ 
(MIPEX) е справочник и интерактивен инструмент 
за оценка, съпоставяне и подобряване на поли-
тиките за интеграция. Той измерва политиките за 
интеграция в 31 страни в Европа и Северна Амери-
ка. Въз основа на 148 индикатора MIPEX дава бо-
гата представа за възможностите на мигрантите за 
участие в обществото, като оценява ангажираност-
та на правителствата в областта на интеграцията. 
Чрез измерване на политиките и тяхното прила-
гане той установява дали на всички пребиваващи 
лица на територията на дадена държава се гаран-
тират равни права, задължения и възможности. 

Какво е ново в третото издание? 
Третото издание на MIPEX обхваща повече държа-
ви и политики в сравнение с предходното. Въз ос-
нова на нов динамичен времеви анализ индексът 
регистрира и промени в тенденциите, свързани 
с интеграционната политика. България, Румъния 
и САЩ са добавени към 25-те страни от второто 
издание — страните от Европейския съюз, Швей-
цария, Норвегия и Канада. Включването на нова 
публична политика в областта на образованието 
на ученици мигранти е причината да се добавят 27 
нови индикатора към тези, свързани с мобилността 
на пазара на труда, събирането на семейства, по-
литическото участие, дългосрочното пребиваване, 
достъпа до гражданство и защита от дискримина-
ция. Индикаторите са актуализирани, като са доба-
вени и нови 40. 12 от индикаторите задълбочават 
разглеждането на мобилността на пазара на труда, 
а останалите измерват дали начинът на прилагане 
на политиките улеснява или усложнява участието 
на мигрантите в обществения живот (например 
чрез консултативни органи, езикови тестове, те-
стове за интеграция).

Каква е ролята на MIPEX? 
MIPEX насърчава прозрачността чрез увеличаване 
на общественото познание и видимостта на наци-
оналните политики, на промените и на междуна-
родните тенденции. Проектът стимулира обсъжда-
нето на целите, които си поставят правителствата, 
напредъка в изпълнението им и постигнатите ре-
зултати. Той също така насърчава участниците в 
процеса на интеграция да събират допълнителни 
данни за това как правната интеграция може да съ-
действа за постигане на интеграция в обществото 
на практика.

MIPEX установява до каква степен всички преби-
ваващи на територията на дадена държава лица се 
ползват от равни права, задължения и от подкрепа 
за удовлетворяване на специфичните им потреб-

ности. Това има за цел да измери доколко равните 
възможности са реалност на практика. MIPEX отго-
варя на въпроси относно механизмите за привеж-
дане в изпълнение, напр. санкциите, наличието на 
органи за равенство и техните правомощия, ролята 
на неправителствените организации и диалога със 
социалните партньори. При липсата на подобни 
механизми участниците в процеса на интеграция 
могат да призоват за създаването им. Ако такива 
са налице, заинтересованите страни могат (да се 
научат) да ги използват ефективно.

Кой изготвя MIPEX?
Проектът MIPEX се ръководи от Британски съвет 
и Групата за миграционни политики. Успоредно с 
представителствата на Британски съвет в 31 стра-
ни в Европа, в Канада и САЩ, в проекта участват 
и 37 национални организации, включително тинк-
танкове, неправителствени организации, фонда-
ции, университети, изследователски институти и 
органи за равенство.

Дизайнът на изследването, неговата координация 
и изпълнение  се осъществява от Групата за миг-
рационни политики в сътрудничество с партньо-
рите по изследователската работа. Публикациите, 
включително резултатите и профилите на страни-
те, са съставени от Групата за миграционни поли-
тики. През 2011 г. националните партньори заедно 
с представителствата на Британски съвет ще ор-
ганизират поредица от събития за стартиране на 
дебати  в Европа и Северна Америка.

Публикацията съдържа обобщен преглед на резул-
татите. Резултатите от MIPEX за Финландия, Фран-
ция, Германия, Италия, Холандия, Полша, Португа-
лия, Румъния и Испания са налице и на съответните 
езици. Пълният интерактивен инструмент с резул-
татите се намира на адрес www.mipex.eu.

MIPEX III е част от проект „Резултати за промяна в 
политиките“, съфинансиран от Европейския фонд 
за интеграция на граждани на трети страни.

www.mipex.eu/partners

Кои са най-високите стандарти, използвани от 
MIPEX?

За всяка от седемте области на публични полити-
ки — мобилност на пазара на труда, събиране на 
семейства, образование, политическо участие, 
дългосрочно пребиваване, достъп до гражданство 
и защита от дискриминация, MIPEX установява 
най-високите европейски или международни стан-
дарти, насочени към постигане на равни права, 
задължения и възможности за всички пребива-

ВЪВЕДЕНИЕ
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ващи лица. Стокхолмската програма на Европей-
ския съюз за периода 2010—2014 г. в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието потвърди 
отново, че „целта да се предоставят сравними 
права, отговорности и възможности за всички е в 
основата на европейското сътрудничество и инте-
грация“. Най-високите стандарти се извеждат от 
конвенциите на Съвета на Европа или директивите 
на Европейския съюз. При наличие само на мини-
мални стандарти се използват общоевропейски 
политически препоръки.

Как се определят резултатите в MIPEX?
MIPEX съдържа 148 индикатора за публични по-
литики в областта на интеграцията на мигрантите. 
Те целят да съпоставят настоящото състояние на 
правната уредба и политиките в дадената държава 
с най-високите съществуващи стандарти, чрез кон-
султации с водещи академици и институции, които 
използват и провеждат сравнителни изследвания 
в своята област на специализация. Индикаторът 
представлява въпрос, свързан с конкретен компо-
нент на една от 7-те области на публични полити-
ки за интеграцията на мигрантите. За всеки въпрос 
има 3 възможни отговора. Максимален брой от 3 
точки се дава, когато политиките отговарят на най-
високите стандарти за равно третиране. Две точки 
се дават, когато политиките достигат до половина-
та на най-високите стандарти, а 1 точка, когато са 
далеч от най-високите стандарти. Резултатите от 1 
или 2 точки се дават при възпроизвеждане на по-
ограничителни разпореди от директивите на ЕС 
или от националната практика. Когато в страната 
няма политики по конкретен индикатор, по подраз-
биране се дава 1 точка.

Във всяка от 7-те области стойностите за отделни-
те индикатори се осредняват и се определя стой-
ност за всяко от четирите възможни измерения, 
отразяващи съответния аспект на публична поли-
тика. На свой ред стойностите по всяко от 4-те 
измерения се осредняват и се получава резултат 
за съответната политика в общо 7-те области в 
дадената страна; след още едно  осредняване на 
резултатите в 7-те области се получава общият ре-
зултат за страната. За да могат да се правят класи-
рания и сравнения, първоначалната скала от 1 до 3 
се преобразува в скала от 0 до 100 за съответните 
измерения и области на публични политики, като 
100 % е най-високият резултат.

Кой събира данните?
За разлика от индексите, основаващи се на екс-
пертни становища, MIPEX се основава на публич-
ноправна уредба, политики и изследвания. Във 

всяка страна независими експерти - представи-
тели на академичната общност и практици в обла-
стта на правната уредба на миграцията, образова-
нието и защитата от  дискриминация дават оцен-
ка по всеки индикатор въз основа на документи, 
обществено достъпни в страната към месец май 
2010 г. По новите показатели в области, различни 
от образованието (което е нова област), резул-
татите са изготвени и въз основа на информация 
към март 2007г. Всички резултати се преглеждат 
анонимно от втори експерт. Групата за миграцион-
ни политики следи за евентуални несъответствия 
и проверява логиката в попълнените въпросници 
за съответните политики и държави при отчитане 
на времевата динамика. Накрая, националните 
експерти допълват информацията за промените в 
политиките и причините, които са в основата им.

По какъв начин политиките засягат интеграци-
ята?
MIPEX показва по какъв начин страните могат да 
подобрят правната уредба, за да могат имигранти-
те да допринасят за благосъстоянието в страната, 
да имат равен достъп до заетост и образование, 
да живеят безопасно със семействата си, да бъдат 
активни граждани и да се ползват от защита срещу 
дискриминация.

Тъй като публичните политики са един от фактори-
те, които влияят върху интеграцията, MIPEX може 
да се използва като отправна точка в оценяването 
на това как промените в политиките могат на прак-
тика да подобрят интеграцията. За източник на 
информацията трябва да се използват официални 
статистически данни, бюджети, проектни и научни 
оценки, държавни отчети и документи на НПО, съ-
дилищата и самите мигранти. С изследвания тряб-
ва да се провери в дълбочина дали политиките да-
ват резултат на практика и да се определи доколко 
и по какъв начин промените в интеграционната 
политика се:

1. основават на конкретни данни и на международ-
ните стандарти;

2. финансират и осъществяват;

3. оценяват от гледна точка на лицата, които се 
предполага да се ползват от тях;

4. подлагат на анализ от гледна точка на по-широ-
кото им обществено въздействие;

5. усъвършенстват въз основа на нови конкретни 
данни.
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Участниците в процеса на интеграция се затрудня-
ват да открият актуални и пълни данни и изследо-
вателски анализи, на които да основат политиките, 
предложенията за промени и проектите за пости-
гане на равенство в своите страни. Тъкмо обратно-
то, те често се натъкват на откъслечна, остаряла 
информация и непълни статистически данни, които 
са твърде отдалечени от реалното въздействие 
върху живота на хората, за да бъдат полезни при 
формулиране на насоки за усъвършенстване.

MIPEX има за цел да разреши тези проблеми, като 
предостави пълен набор от инструменти, които мо-
гат да се използват за оценяване, съпоставяне и 
подобряване на интеграционната политика. MIPEX 
включва 31 страни и дава представа за интегра-
ционните политики, осъществявани при широк 
набор от обстоятелства. От дълго време Северна 
Америка се сочи като континента на имиграция-
та, а Европа се счита от мнозина за континент на 
емиграцията. Това продължава да се наблюдава в 
някои европейски страни (включително много от 
страните в Централна Европа и Прибалтика). Днес 
има голям брой европейски страни традиционно 
привлекателни за имигранти (северноевропей-
ските страни, Западна и Южна Европа), в които 
ежегодно пристигат много хора, често повече, от-
колкото напускат. За някои страни имиграцията е 
съвсем ново явление (включително Южна Европа, 
Чехия, Финландия и Ирландия), въпреки че много 
от тях привличат работници мигранти. За повече 
информация по тези въпроси виж www.mipex.eu.

Правителство 

Инструментариумът на MIPEX предлага на участни-
ците в процеса на изработване на политики кратка 
справочна информация, от която да се ръководят 
при оценката на въздействието на въвежданите от 
тях промени в политиките и въз основа на която да 
си изградят общо впечатление за силните и слаби 
страни на политиките в своята държава. Това дава 
възможност на държавните органи да установят 
последиците от техния подход и от промените в 
политиките. MIPEX откроява политиките, получили 
добри оценки, и областите, подлежащи на усъ-

вършенстване. Можете да съпоставите силните и 
слабите страни с други държави във вашия регион, 
в Европа и Северна Америка, както и  във всички 
страни едновременно. Можете да почерпите идеи 
за политики и да извлечете поуки от техните цели, 
приложение и резултати. Можете да използвате 
MIPEX и за оценка на въздействието на бъдещи 
промени и на осъществявани в миналото политики. 
Освен това можете да събирате и споделяте ин-
формация относно начина на финансиране на осъ-
ществявани в миналото политики, както и относно 
тяхното прилагане и оценка, което да е от полза 
при усъвършенстването на политиките в бъдеще.

www.mipex.eu/government

Застъпници и активисти

Организациите за застъпничество и мигрантите 
могат да съчетаят своята практика и препоръки-
те, основаващи се на опита им, с констатациите в 
рамките на MIPEX. Този инструмент за съпостав-
ка може да обогати застъпническата ви дейност 
с международна информация и стандарти. MIPEX 
не само проследява промените в политиките, но и  
може да се използва проактивно за подобряване 
на прилагането и формулирането на предложе-
ния за промени в политиките, които да подобрят 
интеграцията. По-добри политики в определени 
области и по-добро прилагане на действащите по-
литики се получават чрез съпоставяне с подхода 
на страните, получили най-висок резултат, и с най-
високите стандарти. 

www.mipex.eu/advocacy

Международни организации 

MIPEX може да се ползва от организации, активни 
в глобален план, като инструмент за оценяване на 
въздействието на международните и европейски 
стандарти — императивни правни норми, дого-
ворености или препоръки — върху националната 
уредба и политика. MIPEX осигурява информация 
и за ангажираността на националните органи с 
тяхното прилагане. Можете да видите кои страни 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
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изостават и кои изпреварват стандартите; дали 
стандартите са мотивирали провеждането на про-
мени и подобрения в политиките и дали има нуж-
да от съдействие при изработването на мерки за 
прилагане. При липсата на стандарти можете да 
установите дали има възможност за бъдещо съ-
трудничество въз основата на общи силни страни 
и слабости.

Изследователи

Тъй като проектът има за цел да направи едновре-
менно видими и обществено достъпни данните в 
областта на интеграционната политика, изследова-
телите го включват в своята работа, като превръ-
щат MIPEX в платформа за задълбочаване на срав-
нителните познания в областта на интеграцията. 
Той предоставя систематична категоризация в 7 
експертни области и понастоящем 31 държави. Ме-
тодологията му за оценяване превръща политики-
те в числа, като с помощта на национални експерти 
се отразяват факти от правната и политическата 
реалност. Резултатите и скалите дават възможност 
за ясно и последователно тълкуване въз основа 
на стандартите за равно третиране. На интернет 
страницата на MIPEX могат да бъдат намерени под-
робните резултати и коментари на експертите и 
интерактивни онлайн инструменти, които могат да 
се използват за съпоставка между страните. Цели-
ят набор данни може да се използва за:

• задълбочени количествени и качествени изслед-
вания по конкретни въпроси, 

• съпоставка между страните и за оценка на въз-
действието на различни фактори върху политики-
те, 

• и установяване на причините за различията меж-
ду страните.

Корелирането на правната и обществена интегра-
ция може да се постигне чрез мултивариационен 
анализ, при който да се съпоставят политиките и 
данните за финансирането, общественото мнение 
и мнението на мигрантите, резултатите от офици-
ални оценки и промените в статистическите данни 
относно интеграцията. 

www.mipex.eu/research

Представители на пресата

MIPEX може да се използва както от международ-
ни, така и от национални медии като надежден и 
бърз източник на справочна, но същевременно 
задълбочена информация за това в кои страни 
са постигнати добри резултати при осигуряване-
то на равни права, задължения и възможности за 
мигрантите и кои страни изостават в това отноше-
ние. Можете да съпоставяте държавите с техните 
съседни страни  или с други страни и да добиете 
представа какво се е променило и какво може да 
се направи за подобряване на интеграцията. Тъй 
като MIPEX се осъвременява постоянно, можете 
редовно да получавате информация по опреде-
лени въпроси и да следите актуалните за вашата 
страна теми в областта на интеграцията. Можете 
да се запознаете с причините за ниските и високи-
те резултати в страната си и да използвате тези ре-
зултати в допълнение на чисто човешките истории 
за мигрантите и техните преживявания.

www.mipex.eu/press
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Силни и слаби страни 
Включените в MIPEX 31 държави от Европа и Се-
верна Америка разполагат с умерено благопри-
ятни политики по отношение на интеграцията на 
мигранти. С резултат около 50 % политиките съз-
дават колкото възможности, толкова и препятствия 
пред имигрантите да станат равноправни членове 
на обществото. Работниците мигранти, събраните 
семейства и дългосрочно пребиваващите лица се 
радват на минимални стандарти по отношение на 
тяхната сигурност, права и защита от дискримина-
ция. Трите най-големи препятствия за установени-
те чужденци са:

• да придобият гражданство,

• да станат активни участници  в политическия жи-
вот в приемащата страна,

• децата, независимо от произхода си, да се учат и 
да постигат добри резултати в училище.

Класиране
Сред 10-те водещи държави имигрантите се 
ползват от относително благоприятни политики 
в Бенелюкс (Белгия, Холандия), Северна Америка 
(Канада, САЩ), северноевропейските страни (Фин-
ландия, Норвегия, Швеция) и Южна Европа (Ита-
лия, Португалия, Испания). Въпреки промените в 
областта на събирането на семейства, Швеция все 
още заема водеща позиция в класирането и пола-
га усилия за по-добро прилагане и постигане на 
конкретни резултати при осигуряването на равни 
права и задължения. Португалия, която почти дос-
тига водещата позиция на Швеция, транспонира 
стандартите на ЕС по такъв начин, че да гарантира 
статута на имигрантите (виж. също Белгия и Испа-
ния). Добре развитите интеграционни политики в 
традиционните имигрантски дестинации  и новите 
страни привличащи имигранти показват, че имат 
значение не само традициите и опитът, а и поли-
тическата воля. Австрия, Швейцария, Централна 
Европа и Прибалтика все още изостават.

Промени
Интеграционната политика се променя постепен-
но, но потенциалните ѝ последици за живота на хо-
рата са огромни. В повечето страни се регистрира 
подобрение само с 1 точка по 100-пунктовата ска-
ла на MIPEX. Въпреки че кризата не промени мно-
го от политиките, намаленото финансиране може 
да влоши тяхното прилагане и въздействието им 
върху имигрантите. Поради значителни реформи 
се наблюдава известно подобрение във възмож-
ностите за интеграция в Гърция (+10) и Люксем-
бург (+8), и известно влошаване в Обединеното 
кралство (-10). Съпоставянето на 6 от областите на 
публични политики в рамките на MIPEX въз основа 
на данните за 2007 и 2010 г. показва, че 6 страни 
достигат средната оценка по MIPEX, а 10 продъл-
жават да я надвишават. Държави с колебаещи се 
резултати (+0) не предприемат никакви действия 
или се характеризират с противоречиви такива. В 
4 от водещите държави наличието на нови условия 
води до лека промяна в противоположна посока.

Тенденции
MIPEX установява силни положителни статистиче-
ски корелации между различните области на пуб-
лични политики. В повечето държави, в които има 

добри (или лоши) резултати в определена област 
на интеграция, има добри (или лоши) резултати в 
други такива.

Мобилност на пазара на труда и събиране на 
семейства:
Семействата на имигранти се събират и участват 
по-успешно в страните, които помагат на всички 
новодошли да намерят подходяща работа, като 
водещи в това отношение са традиционните ими-
грантски дестинации и новите страни, привличащи 
мигранти.

Мобилност на пазара на труда и образование:
В страните, където имигрантите могат да се раз-
виват професионално, да подобряват уменията и 
квалификацията си, е по-вероятно да  се установят 
и задоволят специфичните потребности на децата 
от имигрантски произход.

Достъп до гражданство, политическо участие, 
защита от дискриминация:
Новодошлите се насърчават да вземат участие в 
политическия живот  в качеството си на чуждес-
транни граждани в същите държави, в които те 
се поощряват да придобият гражданство. Когато 
правителството отговаря пряко пред гражданите, 
често за имигрантите е по-трудно да придобият 
гражданство. Страните, които улесняват натурали-
зацията, също така са склонни да защитават всички 
пребиваващи от множество форми на дискримина-
ция, включително на основание гражданство.

Събиране на семействата и дългосрочно пре-
биваване:
Страните са склонни да предоставят сигурни и 
равни права на семействата и дългосрочно преби-
ваващите лица.

Условия за пребиваване:
Все по-често множеството високи изисквания, на 
които по традиция трябва да отговарят имигранти-
те за получаване на гражданство по натурализа-
ция, се налагат на новодошлите, които желаят да 
се установят или да се съберат със семействата 
си.

Използване на конкретни данни за подобрява-
не на политиката
Не са много страните, които основават промените 
в политиките си на твърдо установени факти. Фоку-
сирането върху броя на имигрантите, резултатите 
от тестове и нивото на самите тестове не показ-
ва ясно дали с течение на времето обществото 
като цяло става по-интегрирано. Някои правител-
ства следят статистическите данни, за да изведат 
тенденции в интеграцията, но много по-малко са 
онези, които правят оценка дали политиките са 
оказали реално въздействие върху тези тенден-
ции. Конкретни данни се използват най-вече от-
носно заетостта и образованието на мигрантите. 
Тъй като партиите политизират интеграцията, за да 
спечелят гласове, все по-често успехът се измерва 
чрез изборните резултати и общественото мнение. 
Независимо дали интеграцията е приоритет, често 
промените на национално ниво се обосновават от 
международното право и с помощта на примери от 
други държави. В Европа националните политики 
са по-благоприятни и в по-голяма степен сходни 
в областите на прилагане на правото на ЕС (съби-
ране на семейства, дългосрочно пребиваване и 
защита от дискриминация).
 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
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** Не се включва образованието. Отразени са цялостните промени в останалите 
шест области на публични политики, измерени както в MIPEX II, така и в MIPEX III.
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Най-добрият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Мигрантите с право да работят и живеят в приема-
щата страната имат същите възможности като вся-
ко друго лице на пазара на труда. От първия ден 
в страната те и членовете на техните семейства 
могат да кандидатстват за всяка длъжност в част-
ния или обществения сектор. Тяхната квалифика-
ция в чужбина се признава. Те имат възможност да 
усъвършенстват уменията си, като получават дър-
жавни средства за обучение и образование. Дър-
жавата ги насърчава, като се съсредоточава върху 
конкретните  потребности на всеки — например 
възможност за посещаване на езикови курсове в 
определена професионална област. Трудови нас-
тавници и обучени служители  помагат на мигран-
тите да направят оценка на уменията си и да се 
възползват от държавните служби по заетост. След 
като бъдат назначени на  работа, те  имат еднакви 
права с всички работници в страната.

Най-лошият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Когато мигрантите не могат да са максимално пъл-
ноценни в икономическия живот на страната, тех-
ните умения и стремежи се пропиляват. Те трябва 
да чакат в продължение на 5 години, за да получат 
същите права като гражданите на страната — да 
работят, да учат или да започнат стопанска дей-
ност. Дори тогава нямат право да полагат труд в 
много сектори и да упражняват редица професии. 
Междувременно трябва да си търсят работа сами, 
в отсъствието на обща или целенасочена държав-
на подкрепа. Тъй като чуждестранната им квали-
фикация не се признава, може да им се наложи да 
се откажат от професионалното си развитие и да 
започнат каквато и да било работа. Работодатели-
те не са задължени да им осигуряват същите усло-
вия на труд или социална сигурност, от каквито се 
ползват колегите им.

Средното положение

При намирането на работа не всички чуждестран-
ни лица, които пребивават в страната, се ползват 
от равен достъп до целия пазар на труда, до об-

разователната система или службите за заетост. 
Например само европейските граждани се полз-
ват от равни възможности за намиране на работа 
в публичния сектор и от по-добри процедури за 
признаване на дипломи, които не са издадени в 
ЕС. Повечето имигранти могат да се възползват 
от услугите на държавните ведомства по заетост-
та. В повечето страни целенасочената държавна 
подкрепа е основна слабост. Рядко службите, 
които не предоставят специализирана подкрепа, 
са в състояние да отговорят на специфични по-
требности, особено на жените и младежите ми-
гранти. След като мигрантите намерят работа, те 
би следвало да се ползват от същите условия на 
труд и достъп до профсъюзите като гражданите в 
страната. Тези работници, които плащат данъци в 
пълен размер, нямат пълен достъп до системата за 
социално осигуряване.
Имигрантите имат по-добър достъп и целенасоче-
на държавна подкрепа в традиционните имигрант-
ски дестинациии. Също така страните, които огра-
ничават достъпа, обикновено не се опитват да се 
възползват от специфичните умения на имигран-
тите. Като изключение от тези тенденции Белгия, 
Франция и Люксембург пропиляват икономиче-
ския потенциал на множество пребиваващи лица, 
които не са от ЕС, като осигуряват целенасочена 
държавна подкрепа, но не им дават достъп до ре-
дица сектори. Страните, които наскоро са станали 
зависими от труда на чужда работна ръка (Чехия, 
Италия, Испания, Португалия), в някои случаи им 
осигуряват равно третиране като работници, но 
често пренебрегват специфичните предизвикател-
ства за родените извън страната. Естония и Румъ-
ния се оказват единствените централноевропей-
ски страни поне отчасти подготвени да посрещнат 
бъдещите си потребности от мигранти.

Промени и тенденции

От 2007 до 2010 г. мигрантите получават по-голяма 
подкрепа на пазара на труда в 10 държави. По-го-
лям брой законно пребиваващи чужденци получа-
ват равен достъп до заетост и обучение в няколко 
нови страни, привличащи имигранти (Гърция, Испа-
ния, Португалия) и в Централна Европа (Унгария, 
Полша, Латвия). Понякога страните се възползват 
от възможностите в правото на ЕС, за да подобрят 
законодателството си. Страните които са традици-
онни имигрантски дестинации напредват в облас-
тта на мерките за целенасочената държавна под-
крепа, които като цяло са недостатъчни във всички 
страни. Мигрантите в Австрия и Дания се ползват 
от няколко нови мерки за целенасочена подкрепа, 
а квалификацията им се признава в по-голяма сте-
пен в Канада, Португалия и Люксембург.

МОБИЛНОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
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Най-добрият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Успешно събралите се семейства разполагат с не-
обходимата социокултурна устойчивост за учас-
тие в обществения живот. В Европа семейство с 
произход извън ЕС има същите права и задълже-
ния като семейство от ЕС, което се мести от една 
държава в друга. При пристигането си новодошли-
те подават документи за своите съпрузи/партньо-
ри и деца, както и за родителите и други роднини 
на тяхна издръжка. Процедурата е безплатна и 
кратка. Властите нямат основание да отхвърлят 
молбата им, освен в случай на измама или заплаха 
за сигурността. Държавата улеснява интеграцията 
на семейството, като съдейства за осигуряване 
на достъп до училища, работни места и социални 
програми.

Най-лошият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Мигрантите, които остават отделени от семей-
ството си, нямат значителни перспективи за ин-
теграция в общността, в която живеят. Те трябва 
да чакат години наред, за да придобият право на 
дългосрочно пребиваване. Дори тогава законът 
признава само традиционното семейство в тесен 
смисъл. Осигуряващите издръжка лица трябва да 
отговарят на стриктни изисквания и не се ползват 
с подкрепата на държавата. Само лица с висок до-
ход, стабилна работа и високи резултати на езико-
вите или интеграционните тестове могат да зажи-
веят заедно със семействата си. Процедурите са 
дълги, скъпи и дискреционни. Законът принуждава 
събраните членове на семейството да зависят от 
лицето, предоставящо издръжка, тъй като не могат 
да работят или да се ползват от държавни помощи. 
Те нямат право на самостоятелно разрешение за 
пребиваване, дори при условия, в които лицето по-
чине, упражни насилие над тях или съпрузите се 
разведат.

Средното положение

Според законодателствата на страните в Европа и 
Северна Америка, повечето имигранти имат право-
то да се съберат със семействата си, което е от-
носително благоприятно за тях и за интеграцията 
на семействата. В страните с тясна дефиниция за 
семейство се наблюдава и тенденцията да нала-
гат тежки изисквания на осигуряващото издръжка 
лице. В страните, възприели по-широки определе-
ния за семейство, налаганите изисквания често би-
ват ограничавани поради зачитането на семейния 

живот. Кандидатите за събиране на семейството 
трябва да докажат „стабилен и достатъчен“ доход, 
който в повечето случаи не е ясно определен и е 
по-висок от дохода на гражданите на социални по-
мощи в приемащата страната. Малко са държави-
те, които въвеждат задължителни изисквания във 
връзка с изучаването на езика или интеграцията в 
приемащата страна. Повечето от тях обаче налагат 
тези задължителни изисквания по отношение на 
съпрузите още преди тяхното пристигане. Семей-
ствата обикновено придобиват както разрешение 
за сигурно пребиваване, така и равни права, но за 
получаването на самостоятелно разрешение за 
пребиваване са предвидени значителни срокове и 
строги изисквания.
Сигурният семеен живот е отправна точка за инте-
грацията в Северна Америка, северноевропейски-
те държави, Северозападна Европа и новите ими-
грантски дестинации. Сред тези държави в Канада 
определението за семейство е по-широко, а изис-
кванията — по-леки отколкото в САЩ; в Швеция и 
Финландия те са по-леки отколкото в Норвегия; а в 
Испания и Португалия, по-леки отколкото в Италия. 
Благоприятните условия в законите на страните в 
Централна Европа се прилагат в рамките на силно 
дискреционни процедури.

Промени и тенденции

След 2007 г. не се наблюдават  значителни про-
мени по отношение на събиращите се семейства в 
Европа с произход извън ЕС,чието бъдеще остава 
неясно. Процедурите стават по-благоприятни в 5 и 
по-неблагоприятни в 11 държави. В момента дър-
жавите (Гърция, Люксембург, Испания) осигуряват 
основните права и сигурността на пребиваването, 
често само за да се съобразят с правото на ЕС. Тъй 
като това са минимални стандарти, не са много 
държавите, които не ги спазват, но броят на онези, 
които правят повече от минимално изискуемото 
е още по-малък. Вземащите решения  не могат да 
постигнат съгласие най-вече по какъв начин да се 
прилагат условията за събиране на семействата. В 
страните с благоприятни политики (Белгия, Порту-
галия, Швеция) се правят опити за определяне на 
такива изисквания за доход или жилищно настаня-
ване,  които се счита, че могат да  бъдат изпълнени 
от всички пребиваващи лица в приемащата страна. 
Въпреки това все по-често в традиционните ими-
грантски дестинации, се изисква от мигрантите да 
изпълняват условия, които редица техни граждани 
не биха могли да удовлетворят: по-висока възраст 
за сключване на брак (Обединеното кралство), по-
висок доход (Австрия), повече тестове (Холандия), 
които се отнасят и за съпрузите в чужбина (Хо-
ландия, Германия, Франция, Дания), предимно при 
по-високи такси и незначително държавна подкре-
па. Условията, които не насърчават събирането 
на семействата и не способстват за практическа 
интеграция, не са в съответствие с правото на ЕС 
(2003/86/ЕО). Имигрантите започват да представят 
данни пред националните съдилища и Съда на ЕС 
(например по холандското дело Chаkroun).

СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА
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Най-добрият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Всяко дете, живеещо в страната в зависимост от 
възрастта, има възможност да посещава детска 
градина или университет и да постигне най-до-
брото, на което е способно. То се ползва от съ-
щите общодържавни мерки като съучениците си с 
еднакъв  социално-икономически произход. Ако 
има различни потребности поради имиграцията 
на семейството му, то получава допълнителна под-
крепа. Учителите му са обучени да разпознават 
тези потребности и да поставят високи изисква-
ния и по отношение на това дете. То има право на 
допълнителни часове и обучение, за да попълни 
пропуските в езика и да го овладее. Родителите му 
играят активна роля в неговото образование, тъй 
като училището нарочно ги въвлича на всеки отде-
лен етап от процеса. Детето и неговите родители 
създават нови възможности в училището. Всички 
ученици могат да посещават часове по езика и кул-
турата на неговото семейство. Училището прилага 
междукултурен подход в учебното съдържание, 
учебниците, графика и наемането на персонал. 
Детето, заедно с всички ученици и служители в 
училището, се учи да живее и да се обучава в мно-
гообразно общество.

Най-лошият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Училището не е двигател на интеграцията на уче-
ниците имигранти. Много живеещи в страната деца 
дори нямат право на пълно образование. Интегра-
ция се провежда едва в няколко училища или чрез 
ad hoc проекти. В повечето случаи детето мигрант 
се третира като всички останали деца на негова-
та възраст. Още по-лошо, за учителите то може да 
представлява само проблем. Те нямат възможност 
да включват в образователния процес родители 
като неговите, които говорят различен език и са 
с различен произход. Детето така и не овладява 
напълно езика на своето семейство или на прие-
мащото общество, тъй като езиковата подкрепа е 
слаба или напълно отсъства. В крайна сметка то се 
оказва с други ученици от имигрантски произход  
в училище с ниско качество на преподаване. Са-

мите учители и персоналът не представляват раз-
личните общности в приемащата страна и не могат 
да се справят с многообразието в училището. Уче-
ниците не се учат да зачитат и да работят заедно с 
хора от различен произход.

Средното положение

Образованието, което за първи път се разглежда 
в MIPEX, се откроява като област със сериозни 
слабости в интеграционните политики на пове-
чето държави. Малко училищни системи оценяват 
професионално наученото в чужбина от новоприс-
тигналите деца. Повечето деца имат поне импли-
цитното право да посещават детска градина и да 
получат задължително образование. Те имат дос-
тъп и до общодържавните мерки за подпомагане 
на ученици в неравностойно положение. Ползват 
се от тях в същата степен като останалите ученици 
със същия социален произход.

Въпреки това е възможно учениците мигранти да 
изпитват и затруднения в училище поради причи-
ни, които не са свързани с техните връстници. При 
подобни обстоятелства училищата все още разпо-
лагат с широка свобода на преценка дали да пред-
приемат действия във връзка със специфичните по-
требности на учениците мигранти, техните учители 
и родители, и да проследят резултатите. Без ясни 
изисквания или права, по време на престоя си в 
училище в страната учениците не получават не-
обходимата им подкрепа, особено в общностите 
с голям брой имигранти или с по-малко средства. 
Мигрантите имат право на подкрепа за изучаване 
на езика, но често тя не отговаря на същите изис-
квания като останалата част от учебното съдържа-
ние. Почти няма държави, в които да е установена 
система за постигане на многообразие в учили-
щата или сред преподавателския състав; поради 
това в повечето училища не се използват новите 
възможности, които предлага многообразният уче-
нически състав.

Малко са образователните системи в Европа, кои-
то се адаптират към новите реалности на имигра-
цията. Най-ангажирани са тези в Северна Америка, 
северноевропейските държави и Бенелюкс. Сред 
основните имигрантски дестинации в Европа, во-
дещо е Обединеното кралство; сред новите ими-
грантски дестинации, най-добро е положението в 
Португалия; в Чехия, що се отнася до Централна 
Европа; и в Естония, що се отнася до Прибалтика. В 
останалите системи оценката е под 50 %, а в някои 
то е критично (Франция, Ирландия, Латвия, Литва, 
България, Унгария).

ОБРАЗОВАНИЕ
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Най-добрият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Когато държавите предоставят възможности за по-
литическо участие, всички пребиваващи лица мо-
гат да са активна част от демократичните процеси. 
Новодошлите се ползват със същите граждански 
свободи като гражданите в страната. След неголям 
брой години пребиваване на законно основание 
имигрантите имат активно и пасивно избирателно 
право на местните избори и се ползват от основ-
ни политически свободи, също като гражданите в 
страната. Те могат да гласуват и на регионални из-
бори. Могат да бъдат избирани за участие и дори 
да ръководят силен и независим имигрантски 
консултативен орган в тяхната общност, регион 
или в цялата страна. Държавата ги информира за 
техните политически права и подкрепя появата на 
имигрантско гражданско общество.

Най-лошият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Имигрантите не могат да участват в процеса на 
вземане на политическите решения, които ги за-
сягат най-силно, в града, региона и държавата, в 
която живеят. Държавата ограничава основните им 
граждански права. Те не могат да основат полити-
ческо сдружение, да станат членове на партия или 
да работят като журналисти. Само гражданите на 
страната (а в държавите членки на ЕС и граждани-
те на Съюза) могат да гласуват. Те живеят в град, в 
който управляващите дори не се допитват до ими-
грантите. Държавата не прилага никакви политики, 
насърчаващи ги да участват в демократичните про-
цеси. Сдруженията, представляващи интересите 
на имигрантите, не могат да разчитат на държавно 
финансиране.

Средното положение
Повечето имигранти нямат особена възможност да 
повлияят и да подобрят политиките, които ги зася-
гат ежедневно. В 11 страни, най-вече в Централна 
Европа, продължава да има закони, които лишават 
имигрантите от основни политически свободи. В 
Европа, гражданите на страни извън ЕС могат да 
се кандидатират в общински избори в 13 от на-
блюдаваните държави, да гласуват в 19, на реги-
онални избори в 7, а на национални в 2 (Португа-
лия и Обединеното кралство). На местно равнище 
съществуват консултативни органи в 15 страни, а 
на национално равнище в 11. Възможностите на 
имигрантите да вземат участие в подобряването 

на публичните политики са половинчати. Около по-
ловината от държавите финансират политическите 
дейности на имигрантите, а една-трета от тях ги 
информират за политическите им права.

Осигуряването на достъп до политически и граж-
дански свободи е индикация за стабилност на 
държавата по отношение на имиграционната по-
литика. Традиционните имигрантски дестинации и 
новите страни привличащи имигранти се различа-
ват значително. В Централна Европа, Прибалтика, 
Кипър и Малта имигрантите нямат почти никое от 
тези права. Единствено в Ирландия и Португалия е 
даден достъп до същите политически възможности 
като във водещите страни от Северна и Североза-
падна Европа. Традиционните имигрантски дес-
тинации, в които уредбата е по-неблагоприятна, 
особено във връзка с активното избирателно пра-
во, са необходими или конституционни промени 
(Австрия, Германия, Италия, Испания), или повече 
политическа воля (Канада, Франция, Обединеното 
кралство, САЩ).

Промени и тенденции

Не се наблюдава значително подобрение по отно-
шение на възможностите за политическо участие 
на имигрантите. Значителен напредък е регис-
триран единствено в Гърция (+15), която промени 
законодателството регламентиращо достъпа до 
гражданство и разкри редица политически въз-
можности на местно ниво. Този пример онагледява 
констатацията в рамките на MIPEX, че консултатив-
ните органи не заместват избирателните права. В 
страните, предоставящи активно избирателно пра-
во, има по-голяма вероятност да се създадат силни 
консултативни органи.

Политиките в областа на политическото участие 
стават част от стратегиите за интеграция. Консул-
тативните органи и избирателните права се поя-
вяват за първи път през 1970-те години и в цяла 
Европа, а все по-често и в Северна Америка, те са 
подложени на редовни обсъждания. Подобряване-
то в резултатите на MIPEX не е директно свързано 
с правото на ЕС или Конвенция № 144 на Съвета 
на Европа. Националните и европейските съдили-
ща способстват за осигуряването на основните 
граждански права (Австрия, Испания). В новите 
страни привличащи имигранти се възражда инте-
ресът както към консултативните органи (Франция, 
Ирландия, Италия, Испания, Португалия), така и към 
някои избирателни права (Чехия, Естония, Литва, 
Словения, Люксембург, Словакия, Белгия, Гърция). 
Резултатите на MIPEX показват, че консултативни-
те органи се създават (Люксембург, Португалия, 
Швейцария) и премахват (Белгия, Дания), обикно-
вено когато правителствата са готови да слушат 
външно мнение. Избирателните права ще продъл-
жат да съществуват: те трудно се получават, но 
още по-трудно е да се отнемат.

ПОЛИТИЧЕСКО УЧАСТИЕ
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Най-добрият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

В определен момент всички законно пребивава-
щи имигранти имат право сами да решат дали да 
се установят трайно в страната. За кандидатите 
процедурата е безплатна и кратка, тъй като трябва 
единствено да се провери дали има евентуална из-
мама или реална заплаха за сигурността. Имигран-
тите  могат да обжалват решението за отхвърляне 
или отказ. Ако молбата им бъде удовлетворена, те 
са сигурни в своя статут и се третират наравно с 
гражданите в страната, при еднакви права и задъл-
жения в повечето области на обществения живот.

Най-лошият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Като чужденци в приемащата страна, мигрантите 
винаги ще имат „постоянно, но временно“ правно 
положение без равни възможности за интеграция. 
Много от разрешенията, издавани на легалните  
имигранти, ги лишават от право на дългосрочно 
пребиваване, въпреки че те отговарят на критери-
ите и изискванията за пребиваване. Кандидатите 
трябва да отговарят на строги изисквания за доход 
и заетост. При липса на безплатни курсове и учеб-
ни материали те могат да бъдат обезкуражени още 
преди да се явят на сложните и скъпи тестове по 
език и интеграция. Макар накрая молбата им бъде 
удовлетворена, тяхното положение остава неси-
гурно. Мигрантите могат  да се връщат в страната 
си на произход само за кратки периоди от време, 
което осуетява намеренията им да допринесат за 
нейното развитие и за съхраняване на семейния 
им живот.

Средното положение

Наред със събирането на семействата, дългосроч-
ното пребиваване е относително силна страна в 
интеграционните политики на държавите. Преби-
ваващите лица могат да работят, учат, да се пен-
сионират и живеят в страната също като нейните 
граждани. Мигрантите трябва да отговарят на 
редица изисквания и условия, за да получат съ-
ответните права, някои от които са относително 
ограничителни. Притежателите на определени раз-
решителни нямат право да кандидатстват за дълго-
срочно пребиваване, дори да са живели в страна-
та 5 или повече години. Условията, които преди се 
прилагат само за придобиването на гражданство, 

все по-често се отнасят и за дългосрочното преби-
ваване. Но условията за дългосрочно пребиваване 
в по-голяма степен насърчават кандидатите да до-
ведат процедурата до успешен край. Тези условия  
са фокусирани върху основните езикови познания 
на кандидатите, като отчитат относително по-до-
бре техните способности и проблеми. Така те 
могат да бъдат по-лесно адресирани с помоща на 
специализирани курсове. Страните запазват пра-
вото си на преценка при отказа или отнемането на 
разрешение за дългосрочно пребиваване, въпреки 
че трябва да се отчитат личните обстоятелства и че 
са предвидени основания за обжалване.

Повечето пребиваващи лица получават сигурен 
статут и равни права в Западна Европа и север-
ноевропейските страни. Същото важи и за Канада, 
но не и за САЩ. Новодошлите изпитват най-големи 
затруднения да отговорят на изискванията и усло-
вията в Обединеното кралство, Швейцария, Дания, 
Франция и Австрия. Въпреки че условията в Кипър 
и Гърция също не са леки, това не е така в пове-
чето нови държави привличащи имигранти, макар 
процедурите да си остават силно дискреционни.

Промени и тенденции

Кандидатите за дългосрочно пребиваване  през 
2010 г. до голяма степен разполагат със същи-
те възможности и изпитват същите затруднения 
както и през 2007 г. В областите на прилагане на 
минималните правни стандарти на ЕС почти нищо 
не се е променило. Страните, които трябва да ги 
изпълняват, постепенно ги достигат (Белгия +15, 
Португалия +14, Испания +6), а страните, които ня-
мат това задължение, понякога бележат сериозно 
изоставане (Обединеното кралство -43). Повечето 
страни насочват промените в политиките си към 
въвеждането на нови строги изисквания, които 
са предмет на обсъждане в Европа. През 1999 г. 
Германия е единствената държава членка на ЕС, 
която налага изискване за владеене на език. Днес 
тенденцията да се поставят изисквания за езикови 
познания и в областта на интеграцията се разпрос-
тира от европейските държави които са традици-
онни имигрантски дестинации (Дания, Германия, 
Обединеното кралство) към новите държави на юг 
и на изток привличащи имигранти (Кипър, Чехия, 
Италия, Португалия). Други промени не са толкова 
отчетливи: Австрия, Дания, Португалия и Испания 
се опитват да привлекат международни студенти, 
които да се установят, за разлика от Люксембург 
и Обединеното кралство; и докато Испания и Пор-
тугалия предлагат по-добра защита срещу депор-
тиране на своите дългосрочно пребиваващи лица, 
други страни въвеждат нови основания за отказ и 
отнемане на правото на пребиваване, напр. чрез 
точкови системи (Обединеното кралство, Дания, 
Италия), неясни съображения за сигурност (Есто-
ния) и двойно наказване (Обединеното кралство).

ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ
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Най-добрият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Всички установили се пребиваващи лица, които 
виждат бъдещето си в страната, получават пъл-
на подкрепа, за да придобият гражданство и да 
участват в обществения живот при равни условия. 
Всички лица могат да имат двойно гражданство. 
Дете, родено в страната от родители имигранти, 
става гражданин по рождение (jus soli) като всички 
други деца. Счита се, че лица, родени в чужбина, 
са свързани с приемащата  страна, след като са 
живели в нея в продължение на 3 години. Те имат 
право да получат гражданство, ако отговарят на за-
коновите изисквания, например за чисто съдебно 
минало за определен период от време. Изискване-
то за преминаване на базов езиков тест и курс по 
гражданство ги насърчава да доведат процедурата 
до успешен край с помощта на безплатни, гъвка-
ви и професионални курсове и тестове. Като нови 
граждани, те се ползват със същата защита на сво-
ето гражданство като останалите съграждани.

Най-лошият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Държавите, които разубеждават имигрантите да 
придобиват тяхното гражданство, създават дълго-
срочен дефицит в демократичен, социален и ико-
номически план. Децата и внуците на имигрантите 
все още се третират като чужденци. Счита се, че 
имигрантът отговаря на изискванията, ако е живял 
в страната в продължение на 12 години. Новите 
граждани не могат да имат двойно гражданство, 
въпреки че за останалите граждани това е допус-
тимо. Останалите изисквания са твърде строги за 
много от установилите се пребиваващи лица или 
дори граждани на страната (напр. за доход, так-
си в размер на 1500 евро). Кандидатът трябва да 
премине строги, дискреционни и скъпи езикови 
и интеграционни тестове. Процедурата е напъл-
но дискреционна, без съдебен контрол. Като нов 
гражданин лицето може да бъде лишено от граж-
данство във всеки момент от живота си, като дори 
остане без гражданство.

Средното положение

В традиционните имигрантски дестинации двой-
ното гражданство и jus soli се превръщат в норма. 
Повечето етапи от процедурата продължават да 
обезкуражават имигрантите дори да  пробват да 
кандидатстват. Когато кандидатстват, имигрантите 

в Европа чакат средно по общо 7 години поради 
изискване за дългосрочно пребиваване в опреде-
лени случаи. Половината страни обуславят придо-
биването на гражданство от наличието на дохо-
ди или заплащането на високи по размер такси. 
Обикновено от кандидатите се изисква да владеят 
езика на приемащата страна, често на високо ниво 
или на ниво, което не е ясно определено. Тестове-
те рядко се съпътстват от необходимата подкрепа 
за успешното им полагане. След по-скоро дискре-
ционните процедури кандидатите поне имат въз-
можност да обжалват и се ползват от определени 
мерки за защита срещу превръщането им в лица 
без гражданство и срещу отнемането на граждан-
ството.
Страните с традиции в jus soli (Канада, САЩ, Ирлан-
дия, Обединеното кралство, Франция) и страните, 
в които наскоро са проведени реформи (Белгия, 
Германия, Гърция, Люксембург, Швеция, Португа-
лия), предоставят на чуждестранните пребивава-
щи лица относително благоприятни възможности 
за придобиване на гражданство. Политиките в об-
ластта на гражданството са по-неблагоприятни от 
гледна точка на интеграцията в обществото в ре-
дица нови държави привличащи имигранти в При-
балтика, Централна Европа, Австрия, Кипър, Дания, 
Малта и Норвегия.

Промени и тенденции

Новите закони за гражданството значително подо-
бряват условията за интеграция в Гърция (+39) и 
Люксембург (+32), но леко ги влошават в Обедине-
ното кралство (-16) и Словакия (-12). Извън това за 
повечето бъдещи граждани нещата не се променят 
значително. Някои тестове са по-професионални 
(Германия) и в по-голяма степен се съпътстват от 
курсове (Германия, Естония и Холандия), а в Есто-
ния, Италия, Обединеното кралство и САЩ таксите 
се покачват стремително. Заинтересованите лица 
все още не могат  да постигат съгласие дали изис-
кванията и условията за пребиваване и свързаните 
със сигурността основания на практика насърча-
ват или препятстват интеграцията. Затягането на 
условията и увеличаването на броя години преби-
ваване могат да се разглеждат като препятствия и 
лоши индикатори за интеграция (Гърция, а по-рано 
Португалия и Белгия) или като „стимули“ (Люксем-
бург, Словакия, Обединеното кралство). Неголям 
брой нови граждани ще се ползват от нови сред-
ства за защита срещу отнемането и оставането без 
гражданство (Германия, Гърция, Унгария, Люксем-
бург). Новите основания (от 2007 г.), свързани със 
сигурността, в Словакия и Обединеното кралство 
обаче, както и предложенията в Белгия, Франция, 
Холандия и САЩ ще свържат въпросите на сигур-
ността с новите граждани. Обсъжданията са насо-
чени към това дали отнемането на гражданство от 
лица с чуждестранен произход ще подобри сигур-
ността в обществото или неговата интегрираност.
 

ДОСТЪП ДО ГРАЖДАНСТВО
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Най-добрият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Всички пребиваващи лица, независимо от произхо-
да си, могат да се защитят от дискриминация и да 
се ползват от равни възможности. Всеки в страната 
може да обжалва пред съдилища всички форми на 
дискриминация, както и расовото профилиране и 
подклаждането на омраза. Тези действия са поста-
вени извън закона във всички области на общест-
вения живот — от трудовата заетост до образова-
нието, общественото пространство, жилищното 
настаняване и социалната закрила. Пострадалите 
имат право да потърсят съдействие от съда, тъй 
като законите се използват и прилагат правилно. 
Независими органи по въпросите на равенството 
и НПО ги подпомагат в хода на производството. 
Съдилищата прилагат широк набор от санкции за 
преустановяване, превенция и санкциониране на 
дискриминацията. Държавата поема задължения и 
предприема проактивни действия, което насърча-
ва отварянето и на останалите институции. Те на-
мират най-подходящите лица за съответната длъж-
ност или договорна позиция, като едновременно с 
това отразяват по-адекватно обслужваното от тях 
население. 

Най-лошият сценарий

Той представлява съвкупност от национални поли-
тики, установени към май 2010 г. в поне една от 31 
държави.

Определени лица в приемащата държава не мо-
гат да се ползват от полагаеми се възможности 
единствено поради тяхната расова, религиозна и 
национална принадлежност. Пострадалите участ-
ват в производството по обжалване пред съда без 
правна помощ, превод или подкрепа от НПО. Те 
изцяло носят тежестта да докажат наличието на 
дискриминация. Ако не се бъдат обезкуражени  от 
продължителността на производството, това става 
в резултат от чисто символичните санкции. По-
страдалите не усещат целенасочени действия от 
страна на правителството, които да насърчават ра-
венството в приемащата държава. Органите в об-
ластта на равенството, създадени и контролирани 
от правителството са с незначителни правомощия 
и  не са в състояние да му помогнат.

Средното положение

Европа и Северна Америка имат по-добри резул-
тати при защитата от дискриминация, отколкото в 
повечето области на интеграционните политики. 
Широк кръг от участници в  повечето сфери на 
обществения живот не могат да упражняват дис-

криминация срещу лица на основание на тяхната 
расова, етническа или религиозна принадлежност. 
Ако дискриминацията е въз основа на гражданство 
или едновременно на няколко основания, няма 
почти никаква вероятност тя да продължи. Обик-
новеното пострадалото лице, което обжалва пред 
съда, се ползва от мерки за защита срещу виктими-
зация, при условията на поделена тежест на доказ-
ване, финансова помощ и осигурен превод. НПО в 
областта на равенството са по-добре легитимира-
ни да представляват пострадалите, да предявяват 
колективни искове и да провеждат ситуационни 
тестове. Най-много проблеми има във връзка с 
политиките за равенство. Държавите не могат да 
гарантират, че служителите и доставчиците на ус-
луги насърчават равенството в ежедневната си ра-
бота. Малко са органите в областта на равенството 
с необходимата за подпомагане на пострадалите 
лица компетентност и независимост.
Жертвите на дискриминацията са най-добре за-
щитени в Северна Америка, а в Европа — в Обе-
диненото кралство, Швеция, Белгия и Франция. 
Вземащите решения продължават да улесняват 
използването и прилагането на правната уредба. 
В Португалия, Румъния, България и Унгария все 
по-често се използват пълните възможности, пред-
лагани от по-новата законодателна уредба. В При-
балтика, Малта и Австрия е направено минимално 
необходимото с оглед изискванията на ЕС; Полша 
и Швейцария се намират в критично положение 
под тези стандарти. Останалите страни (Чехия, 
Германия, Дания, Испания) донякъде надвишават 
тези стандарти, като приемат по-широки мерки за 
защита, които все пак остават неефективни поради 
слабите политики в областта на равенството.

Промени и тенденции

Интеграционната политика се подобрява значи-
телно и трайно, когато страните подобрят поли-
тиката срещу дискриминацията и в областта на 
равенството. В това отношение в Европа се на-
блюдава най-голям напредък. Преди приемането 
на съответното законодателство на ЕС през 2000 
г., едва 6 държави членки на ЕС имат специални 
актове срещу расизма. След това всички тези дър-
жави трябва да предприемат съответни действия 
— в 4-те измерения съгласно MIPEX. Най-голям 
напредък бележат новите страни с имиграция и 
Централна Европа. В рамките на MIPEX II такъв се 
наблюдава в Германия, Гърция, Люксембург, Сло-
вения, а съгласно MIPEX III в Естония (+14) и Че-
хия (+24). Останалите внасят някои подобрения 
за привеждане в съответствие с правото на ЕС. 
MIPEX III установява подобряване на положението 
в Белгия, Дания, Финландия, Франция, Литва, Люк-
сембург, Малта и Полша, като защитата се укрепва 
и чрез съдебната практика (Ирландия). Слабите 
политики в областта на равенството и намаленото 
финансиране (например в Ирландия) и липсата на 
политическа воля (например във Франция) могат да 
застрашат достъпа до правосъдие.

ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
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БЪЛГАРИЯ

Общи заключения

След присъединяването си към ЕС през 2007 
г. България до голяма степен остава страна, 
характеризираща се с емиграция, въпреки 
че с членството в ЕС и предвид икономи-
ческите тенденции имиграцията към нея се 
увеличава. Напоследък  в България се обуча-
ват по-голям брой международни студенти, 
а броят на търсещите убежище лица слабо 
се увеличи, но въпреки инициативите на пра-
вителството работниците мигранти от трети 
страни  все още са малко.

Новодошлите в България установяват, че по-
литиките за тяхното интегриране са умерено 
благоприятни. Българските политики, които 
насърчават в най-голяма степен интеграци-
ята, са в областите на европейското право. 
Всички пребиваващи лица могат да се полз-
ват от едно от най-силните антидискримина-
ционни законодателства както в Централна 
Европа (наред с Румъния), така и в Европа 
като цяло. Защита срещу дискриминация по 
етнически, расов, религиозен и национален 
признак се предвижда във всички сфери при 
условията на независима подкрепа и добри 
възможности за защита на правата. България 
приема уредба за събирането на семейства 
и дългосрочното пребиваване, която се оце-
нява малкото под средното за Европа. Все 
пак благоприятните условия по закон могат 
да се повлияят отрицателно от широката 
свобода на преценка на органите в рамките 
на производствата — този проблем се на-
блюдава в цяла Централна и Източна Евро-
па. Извън отрицателните последици от тази 
несигурност по отношение на интеграцията, 
новодошлите са лишени в критична степен 
от редица основни възможности, свързани 
с достъпа до гражданството, образование и 
политическо участие, залегнали в основата 
на най-добрите практики в цяла Европа.

WWW.MIPEX.EU/BULGARIA

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ
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интеграция 
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Правителството внася
проектозакон за
училищно образование 
и предучилищно 
възпитание и подготовка

Януари 2008 Март 2009

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ

• Слабости има в мобилността на 
пазара на труда. България (заедно 
с Ирландия) бележи най-ниския ре-
зултат по отношение на общодър-
жавната подкрепа.

• Резултатите в областта на съби-
рането на семействата и дълго-
срочното пребиваване са малко 
под средното за Европа. Условията 
са достъпни, но широката свобода 
на преценка на администрацията 
е свързана с липса на сигурност 
относно правното положение на 
лицата.

• Ограниченият достъп до обра-
зование и слабите мерки за удов-
летворяване на потребностите на 
децата мигранти поставят България 
на предпоследно място в областта 
на образованието (преди Унгария).

• България се характеризира 
с ограничени възможности за  
политическо участие и достъп до 
гражданство.

• В България правната уредба 
за защита от дискриминацията е 
стабилна и широка по обхват, а 
органът в областта на равенството 
има силни правомощия. 

МЕЖДУНАРОДНИ ХАРМОНИЗИРАНИ СТАТИИСТИЧЕСКИ 

ДАННИ ЗА МИГРАЦИЯТА

     
Нетна миграция (2009 г.)1    -16,000
Трети страни на произход с най-голям относителен
дял (2008 г.)2 Русия, Украйна, Армения
Брой лица, граждани на трети страни 
(ГТС) (2009 г.)3    20,306
ГТС като дял от населението (2009 г.)4  0.30% 

Родените в чужбина лица като дял 
от населението (2009 г.)5   0.30%
Разрешения, издадени на семейства (2009 г.)6 1,539 
Разрешения, издадени на работа (2009 г.)7 769
Разрешения, издадени за обучение (2009 г.)8 1,623
Разрешения, издадени по хуманитарни
съображения (2009 г.)9    1,264
Градове с най-голям дял на ГТС от населението 
(2001 г.)10                     София 0.67%, Варна 0.56% , Плевен 0.55% 

Заетост на ГТС (2009 г., промяна спрямо 2006 г.)11 61.50%
     +8.70%
Национална заетост (2009 г., промяна 
спрямо 2006 г.)12     62.60%
     +4%
Безработица сред ГТС (2009 г., промяна
спрямо 2006 г.)13    6.87%
     -2.15%
Национална безработица (2009 г., промяна 
спрямо 2006 г.)14    6.80%
     -2.2%
Придобиване на гражданство (2008 г.,
промяна спрямо 2007 г.)15   7,140
     +1,170

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Евростат
10: Urban Audit

11, 12, 13, 14, 15: Евростат
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БЪЛГАРИЯ

В България и повечето централноевропейски страни, за разлика от Румъния, 
мигрантите разполагат с относително по-малки възможности за работа. Някои 
притежатели на разрешения за краткосрочно пребиваване не могат да започ-
нат работа незабавно. След като получат тази възможност, всички длъжности 
в частния и някои длъжности в публичния сектор стават достъпни за тях. Въ-
преки това съществува риск за краткосрочно пребиваващите работници да 
прекарат години в работа под тяхната квалификация, тъй като в България и 
Ирландия достъпът до общодържавна подкрепа е най-малък. Чуждестранната 
им квалификация може да не бъде призната, а възможностите им за образова-
ние и обучение в България са ограничени. Макар да внасят данъци, работни-
ците, които не пребивават дългосрочно, не могат да се ползват от определени 
социални помощи; за разлика от това повечето държави, включени в MIPEX, 
осигуряват на всички пребиваващи лица минимална общодържавна подкрепа 
и равни трудови права.

В България дефиницията за семейство е по-ограничително, отколкото в по-
вечето държави от региона или в Европа. Домакинствата не включват пълно-
летни деца или други роднини на издръжка, за разлика от 21 други държави, 
включени в MIPEX, включително Румъния. Както в някои други централноев-
ропейски държави, осигуряващите издръжка лица трябва да изпълнят някои 
достъпни условия, определени по закон, но се ползват само наполовина с 
необходимата сигурност, а правата им са малко под средното ниво за Европа. 
Единствено в България, Дания и Ирландия семействата нямат право на самос-
тоятелен правен статут преди получаването на право на дългосрочно преби-
ваване, дори в случай, че осигуряващото издръжка лице почине или упражни 
насилие. Както обаче в повечето държави, семействата имат равен достъп 
до същите права като осигуряващото тяхната издръжка лице, включително 
в областта на трудовата заетост, образованието и социалното подпомагане.
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С 15 точки България се подрежда на предпоследно място по отношение на образо-
ванието на мигрантите, като само Унгария е класирана по-ниско. Достъпът е крайно 
неблагоприятен от гледна точка на възможностите за интеграция, тъй като децата на 
всички краткосрочно пребиваващи мигранти и на мигрантите без документи плащат 
такси за достъп до образование, за разлика от 27 от общо 30 други страни, включени 
в MIPEX. Половината от тях гарантират достъп до всички нива на образование. За 
онези, които все пак са имали възможност да получат задължително образование, 
се предполага, че учителите по език преподават по стандартизираните български 
програми. Възможно е да се изучава майчиният език. Извън това училищата са далеч 
по-слабо подготвени от повечето в Европа да се справят с нови специфични потреб-
ности и да се възползват от нови възможности, които предоставят децата мигранти и 
техните семейства. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства подпомага училищата в процеса на прилагане на междукул-
турно образование, но би могъл да съдейства с повече материали, насоки и оценки.

Пребиваващите лица с произход извън ЕС са изключени от демократичния живот в 
България, което се наблюдава само в няколко други централноевропейски страни 
като Румъния. Те нямат активно или пасивно избирателно право, за разлика от 19 
страни, включени в MIPEX, сред които Естония, Унгария, Литва, Словакия и Словения. 
Органи, представляващи имигрантските общности, все още не участват в управле-
нието на интеграцията за разлика от няколко нови страни с имиграция (например 
Ирландия, Испания, Португалия). Държавата не насърчава новите общности да се ор-
ганизират и да представляват своите граждански и политически интереси, въпреки 
че Европейският фонд за интеграция финансира отделни проекти с обща насоченост. 
Положението с политическите свободи е малко по-добро, тъй като мигрантите и граж-
даните в страната имат равни права на изразяване и сдружаване, но не и политически 
партии, което се наблюдава едва в 8 други държави.
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В ЕС стандартът е новодошлите да изчакат 5 години, преди да поискат равни 
възможности за интеграция в икономическия и обществения живот. Законо-
вите изисквания са относително ясни, както е в Централна Европа. Таксата в 
размер на 500 евро за издаването на разрешение обаче е сред най-високите 
в Европа и може на практика да се превърне в сериозно препятствие. Ос-
вен че на дългосрочно пребиваващите лица се издава разрешение със срок 
на действие 5 години, както изисква правото на ЕС, но те не се ползват със 
сигурността, която обичайно съпътства този статут в повечето европейски 
страни. Възможно е разрешението да бъде загубено на редица основания, 
включително недостатъчни средства (както е в едва 12 държави) и без оглед 
на някои важни лични обстоятелства (само в 6).

В България (подобно на други централноевропейски страни) липсват някои 
основополагащи принципи по отношение на предоставянето на гражданство-
то, които все по-често се признават в традиционните имигрантски страни, 
поели по пътя на реформите в тази насока (наскоро приключили в Гърция). 
По-малко на брой страни изискват кандидатите да се отказват от предиш-
ното си гражданство (такива са само Естония, Литва и Испания), което е се-
риозна пречка пред натурализацията и не служи като стимул за интеграция. 
Само някои страни изискват толкова продължителен престой (5 години като 
дългосрочно пребиваващ на практика могат да означават 10). За разлика от 
Румъния, изискванията са по-професионални от средното в Централна Евро-
па, като се отличават с постижимо равнище на владеене на езика (А2), без-
платната подкрепа и малко на брой неясни изисквания. Властите имат ши-
рока свобода на преценка, а кандидатите нямат право да обжалват тяхното 
решение(както само в 7 други страни). Ако им бъде предоставено граждан-
ство, новите граждани ще бъдат относително добре защитени срещу отнема-
нето и възможността да станат апатриди.

БЪЛГАРИЯ
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Подобно на Румъния, България приема солидна и широка по обхват антидискри-
минационна правна уредба, която може да се използва от всички пребиваващи 
и новодошли, за да си осигурят повече равни възможности на практика. Остана-
лите водещи страни (Канада, Португалия, Швеция, Обединеното кралство, САЩ) 
постоянно усъвършенстват законодателството за защита от дискриминация и 
осигуряване на равенство, за да улеснят ползването му на практика. Законът за 
защита от дискриминация от 2004 г. забранява дискриминацията на всякакви 
основания, включително гражданство. За разлика от Румъния, той дава защита 
на организации на жертви на дискриминация и съдържа специфични правила 
за множествената дискриминация. Защитата от дискриминация се простира във 
всички сфери, както в 14 други страни, и включва защита срещу виктимизация. 
Жертвите разполагат с възможности над средните да защитят правата си.

Както в други водещи страни като Румъния и Унгария, жертвите имат достъп до 
административни и съдебни производства, невинаги носят доказателствената 
тежест и в съда могат да представят резултатите от ситуационни тестове и ста-
тистически данни. В случай на дискриминация съдилищата разполагат с пълен 
набор санкции. Ако жертвите не могат да водят дело, те могат да се обърнат за 
подкрепа към НПО, като подобно на 5 други страни са възможни колективни 
искове и actio popularis. Все пак жертвите могат да бъдат обезкуражени  пора-
ди продължителността на производствата (за разлика от 11 страни, включени в 
MIPEX, и по-специално Холандия).

Жертвите могат да потърсят подкрепа от един от най-силните органи в областта 
на равенството в Европа, Комисията за защита от дискриминация. Комисията 
предоставя независими становища и подкрепа при разследване, издава задъл-
жителни обжалваеми решения, образува производства и разследва. Тя може 
да отправя и обвързващи препоръки до парламента и правителството за под-
готвянето на законопроекти и отмяната на дискриминационни закони. Няколко 
държавни органа работят в областта на защитата от дискриминацията. Всички 
държавни органи са задължени да предприемат необходимите мерки в еже-
дневната си работа, включително проактивни действия, за да обезпечат пости-
гането на целите на Закона за защита от дискриминация. Държавата обаче няма 
изрично задължение да насърчава равенството чрез информационни кампании 
и допитвания (за разлика от 13 други страни) или в рамките на обществените 
поръчки (в 6 страни).

Всички пребиваващи могат да се 

ползват от силна защита срещу 

дискриминацията. В други водещи 

държави законодателството се при-

лага по-лесно на практика.
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