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Abstract: The paper presents a multifaceted analysis of the possibilities for long-term settlement of 
refugees arriving in Bulgaria after 2013 in the contex to fnational legislation, policy, public atti-
tudes, and attitudes of refugees the mselves. Part of the results achieved during the implementation 
of the research project „Measures for Overcoming the Demographic Crisisin the Republic of Bul-
garia“, conducted by the Institute for Population and Human Studies at the Bulgarian Academy of 
Sciences in the period 2017-2018, are discussed.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Присъствието на бежанците в България доскоро бе акту-
ален въпрос в публичния дневен ред, провокиращ редица изследователски и 
обществено значими въпроси. По данни на Държавната агенция за бежанците 
при Министерски съвет (ДАБ при МС), между 2013 и 2016 г. тук международна 
закрила търсят 58 034 души предимно от Сирия, Афганистан и Ирак. От тях, на 
16 410 души им е предоставен бежански или хуманитарен статут и съставляват 
малко повече от две трети от общия брой на чужденците – 22 722 с предоста-
вен бежански или хуманитарен статут за периода от 1993 до 2016 г. (ДАБ при 
МС, Информация за лицата, потърсили закрила и брой на взетите решения за 
периода 01.01.1993 – 31.12.2018 г.). Те имат законодателна възможност да се 
установят в България дълготрайно. Потенциалното им заселване, независимо 
от техните възрастови и полови характеристики, заради незначителния им брой 
няма съществен ефект върху демографската ситуация в страната и респективно 
определящите я процеси на намаляване и застаряване на населението1. В до-
пълнение на това, реалният брой на пребиваващите в страната т.нар.„признати“ 
бежанци е далеч по-нисък. Официална публична статистика за тях липсва, но 
според различни източници той е под 2000 д.2, като останалата част предпочи-
тат да се установят в друга европейска дестинация.

С оглед на възможностите за разрешаване на задълбочаващите се демо-
графски проблеми е важно да се обърне внимание на въпроса – дали бежа-
нците като специфична група имигранти, чиито брой хипотетично би могъл 
да бъде и по-висок, могат да бъдат считани или разглеждани като демографски 
„резерв“ или не. Макар че отговорът е отрицателен засега, заради ниския им 
брой, по-задълбочен поглед показва, че липсата на дебат относно бежанците 
като фактор върху демографската ситуация в страната има и други основания 
(вж. Димитров, 2018: 278). Освен това, трябва да се посочи, че в някои демо-
графски изследвания като възможности за „външен резерв“ за подобряване на 
демографската ситуация в страната се считат „привличане на лица от българ-
ски етнос от чужбина“, „връщане на български граждани от чужбина“, „при-
вличане на лица от страни, близки по език и култура до българите, от страни, 
където основната религия е християнство“. Посочено е, че е „желателно е да 
се избягва приемането на имигранти (освен в отделни случаи), изповядва-
щи ислям, поради особеното им поведение и манталитет“ (Аркадиев, 2017: 
56–57). Други изследователи все пак насочват вниманието си към социално-
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1 Процентното съотношение на всички чужденци с предоставена закрила след 1993 г. до 2016 г. 
спрямо общия брой на населението в България, което според данни на Националния Статисти-
чески институт към 31.12.2016 г. е 7 101 859 д. (НСИ, Население и демографски процеси през 
2016 г.) е под 1%. 

2 Deutsche Wеlle, 27.04.2016. Why few refugees want to stay in Bulgaria. Достъпно на адрес: 
https://www.dw.com/en/why-few-refugees-want-to-stay-in-bulgaria/a-19218637. Дата на достъп: 
10.11.2018; Каритас-България (2017) Еднакви в различието. Достъпно на адрес:  https://caritas.
bg/Documents/Izdania/Integration-manual_2017.pdf?x55678. Дата на достъп: 10.11.2018; Вж. още 
Ташев 2018: 163-164.
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икономическото влияние на бежанците в страната, независимо, че в мнозин-
ството си са мюсюлмани3 (Накова, 2019; Георгиев, 2017: 48–54).

В текста е направен многостранен анализ на възможностите за дълготрай-
но заселване на бежанците, пристигнали в България след 2013 г. в контекста 
на националното законодателство, провежданите политики, на обществените 
нагласи, и нагласите на самите бежанци. Дискутирани са част от резултатите, 
достигнати при реализирането на научно-изследователски проект „Мерки за 
преодоляване на демографската криза в Република България“, изпълняван от 
Института за изследване на населението и човека при Българска академия на 
науките в периода 2017–2018 г. Работата по проекта включи различни подходи 
на изследване: 

	анализ на съществуващата нормативна база управленски програми 
(стратегии, програми и решения); 

	преглед и анализ на съществуващата научно-изследователска българска 
и чужда литература, на публично достъпните статистически данни, из-
несени от български, чужди и международни институции и организа-
ции, както и на национални и регионални медийни публикации;

	провеждане на национално представително изследване сред българско-
то население в страната; 

	провеждане на полуструктурирани анкетни интервюта в гр. Ямбол и 
гр. Гоце Делчев; 

	провеждане на фокус групови дискусии с представители на местни 
власти, бизнес и медии (гр. Харманли), университетски преподаватели 
(гр. Велико Търново), учители (гр. Нова Загора), представители на не-
правителствени организации и доброволци, работещи с лица, търсещи 
международна закрила (гр. Харманли), селско население, което е в кон-
такт с бежанци (с. Крушево, Гоцеделчевско) и което никога не е било в 
контакт с бежанци (с. Хотница, Великотърновско), както и с лица в пери-
од на производство по предоставяне на международна закрила (гр. Хар-
манли) и с предоставена такава (гр. София).

В допълнение на тези различни изследователски методи, бяха проведени 
още дълбочинни интервюта с чужденци, търсещи и получили международна 
закрила и етнографски наблюдения върху отношенията им с българското обще-
ство и държавни институции, местни власти и неправителствени организации 
в гр. София и в гр. Харманли. В реда на методологични уточнения е важно да 
бъде подчертано, че анализът в текста засяга само лицата, търсещи и получили 
международна закрила, включваща статут на бежанец или хуманитарен статут, 
а не лицата с временна закрила, с предоставено убежище, мигранти, или др. В 
определени случаи, чужденците, търсещи и получили международна закрила 
условно са наречени с общото название „бежанци“, като от страна на автора, 

Migration and national identity                                          Nasselenie Review, Vol. 37, Nо 3, 2019

3 По справка, предоставена въз основа на ЗДОИ, Решение на ДАБ при МС № РД05-840/ 
27.10.2016 г. В периода 01.01.2014 – 18.10.2016 г., общият брой на мюсюлманите е 14 382 д. и 
на християните – 922.


