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СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 

АННА МАНТАРОВА 
БЕЖАНСКАТА КРИЗА: НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКЦИИ НА 

ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ 
Abstract: The article analyzes the situation created by the presence of 

asylum-seekers in Bulgaria in the context of the global refugee crisis. The 
first part of the article examines the global dimensions of the refugee prob-
lem – the size and dynamics of the refugee flows, the main countries of 
origin and recipient countries. The second part presents the situation in 
Bulgaria from 2011 to 2017 in terms of quantitative parameters of the refu-
gee flow and the socio-demographic profile of the asylum seekers. The 
subjective perceptions and assessments of the Bulgarian population about 
the refugee crisis are presented. The differences in opinions and attitudes in 
the country as a whole and near locations of refugee camps are outlined. 
The third part examines the problems generated by the presence of asylum 
seekers in the country in terms of the objective reality and the subjective 
perceptions and assessments. 

The analysis is based on statistical data provided by SAR and the re-
sults of two empirical sociological surveys conducted in December 2017, 
including a nationally representative survey and a survey in two areas 
where refugee camps are located. Information drawn from interviews with 
refugees is also used. 
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Нашето съвремие се характеризира с висока мобилност на населението. 
Но в миграционните потоци е значителен делът на хората, напуснали домо-
вете си принудително – поради войни, насилие или преследване. От 1997 до 
2016 година принудително разселените хора в света се увеличават от 33,9 
до 65,6 млн. И докато между 1999 г. и 2011 г. броят им е относително ста-
билен, колебаейки се около шест на хиляда души (или един на всеки 167), 
то след това нарастването е драстично: от 42,5 милиона през 2011 г. на 45,2 
млн през 2012 г., 51,2 млн през 2013 г., 59,5 млн през 2014, 65,3 млн през 
2015 г., което е приблизително 9 души на всеки 1000 (или един на 113).  

В края на 2016-та в света броят на хората със статут на бежанци е 22,5 
млн. Още 2,8 млн са търсещите убежище. Годишните доклади на ВКБООН 
рисуват драматична картина и очертават неблагоприятна тенденция. Дори 
само маркираните количествени параметри индикират категорично значи-
мостта на феномена и сериозността на съпътстващите го следствия и проб-
леми, което е предпоставка за фокусиране на вниманието и на политици, и 
на изследователи, и на обществеността. А разработването и реализацията на 
работещи и устойчиви политики за справяне с възникващите проблеми 
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изисква на първо място детайлното им познаване и анализирането им в 
конкретния социокултурен контекст. Част от въпросите, на които трябва да 
се даде отговор, са: 

– каква е обективната ситуация;  
– как се възприемат бежанците в обществото, какви са представите за 

тях, какво, свързано с присъствието им, се възприема като вреда и риск за 
обществото; 

– какви са нагласите спрямо тях; 
– има ли различия и какви във възгледите и нагласите в страната като 

цяло и в места с центрове за бежанци;  
– какъв е профилът на носителите на едни или други оценки и нагласи. 

Отправни точки 
Дефинирането на понятията, релевантни към бежанската криза изисква 

обръщане към международни и национални документи, както и поставяне-
то им в един по-широк контекст, визиращ мобилността на населението. 
Фундаментален международен документ, отнасящ се до бежанците, е т.нар. 
Женевска конвенция от 1951 г. Според нея бежанец е „човек, който не може 
или не желае да се върне в своята държава на произход, поради основателен 
страх от преследване заради раса, религия, националност, членство в опре-
делена социална група или политически възглед“ 
(http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf). Това е човек, който отговаря на кри-
териите за статут на ВКБООН и на изискванията за закрила, давана от 
ВКБООН, независимо дали той или тя е в страна, която е подписала Кон-
венцията за бежанците от 1951 г. или Протокола за статута на бежанците от 
1967 г., или дали той или тя са признати от страната-домакин за бежанец 
според някои от тези документи (International Organization for Migration 
2004: 52). Наред с вече получилите статут, има и други хора, напуснали 
страните си, които са в някакъв етап на процедурата или обжалват взето 
решение и официално те се водят като търсещи убежище.  

В ЕС всеки гражданин на страна извън ЕС или човек без гражданство, 
който се намира извън своята страна на произход и който не желае или не 
може да се върне в нея поради страх, че ще бъде преследван, може да кан-
дидатства за статут на бежанец. 

В България, в съответствие с Конвенцията за статута на бежанците от 
1951г, в чл. 8 на Закона за убежището и бежанците от 1. 1. 2002 г. (АПИС 
2002) се изброяват три ключови признака, които определят дадени хора ка-
то бежанци. Те:  

– се намират извън своята родна страна или страната, в която живеят 
постоянно;  

– имат основателен страх от преследване поради своята раса, вероиз-
поведание, национална принадлежност, членство в социални или полити-
чески групи;  

– не могат или не желаят да се възползват от закрилата на тази държава, 
или не искат да се върнат там заради страх от преследване. 
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От 2013 година – началото на масирано пристигане в Европа на имиг-
ранти, главно от Близкия и Средния Изток и Африка, в публичното прост-
ранство, особено в разговорния език, се наложи терминът „бежанци“, който 
макар и с неточна и разширена употреба, получи най-широко разпростра-
нение. Той се използва като обобщаващ за масово идващите в Европа, без 
оглед на наличието на необходимите за бежанец характеристики, независи-
мо от правния статут или етапа по придобиването на такъв.  

Глобални измерения на бежанския проблем 
Подробна информация за количествените измерения на бежанските по-

тоци дават годишните доклади на ВКБООН, които се публикуват ежегодно 
през юни, в навечерието на Деня на бежанците1. Според последния от тях, в 
края на 2016 г. броят на бежанците в света е 22,5 млн – 17,2 млн под манда-
та на UNHCR (което е най-високият до сега регистриран брой) и 5,3 млн 
палестински бежанци под мандата на UNRWA. Статистиката показва, че 
макар и през 2016-та тенденцията към нарастване да се запазва, то е най-
малкото от пет години насам – с 1,1 млн или 7%, докато през 2015 г. тези 
цифри са 1,7 млн (12%), а през 2014-та– 2,2 млн или 23%. Десет страни в 
света дават 79% от бежанците под мандата на ВКБООН, или 13,5 млн души.  

Според статистиката, бежанците се струпват най-често в съседните на 
проблемните страни.  
Таблица 1.  Страни, приели най-много бежанци  (декември 2016 г.) 

Страна Брой Основни страни на произход 
Турция 2900000 Сирия, Ирак, Иран 
Пакистан 1400000 Афганистан 
Ливан 1000000 Сирия, Ирак 
Иран  979400  
Уганда  940800 Южен Судан, ДР Конго, Бурунди 

Ясно се вижда, че развиващите се страни носят непропорционално голя-
ма тежест по приемането на бежанци. Девет от десетте страни, приели най-
много бежанци са развиващи се, според класификацията на ООН. Слабо 
развити страни като Камерун, Чад, ДР Конго, Етиопия, Кения, Судан и 
Уганда са приели приблизително 5 млн бежанци. (напр. през 2016 г. само 
новите бежанци в Уганда са над петстотин хиляди). Три от страните с най-
много приети бежанци – ДР Конго, Етиопия и Уганда, са сред най-слабо 
развитите. Самите те са със слаба икономика, ниски доходи, изправени са 
пред сериозни икономически трудности и реално имат най-малко ресурси 
да отговорят на нуждите по приемане на хората, търсещи убежище. 

През 2016 г., наред с получилите бежански статут, 2,8 млн души търсят 
убежище. Привидно това е намаление в сравнение с предишната година, но 

                                                         
1 Последният наличен доклад е от 2017 г. и съдържа информация за 2016 г. и 

именно той ще бъде цитиран тук. Докладът дава информация за бежанците под 
мандата на UNHCR и не включва тези под мандата на UNRWA. 
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според Доклада, то се дължи на статистически преизчисления в Южна Аф-
рика и по този начин се маскира тенденцията населението, което търси 
убежище в световен мащаб, да се увеличава.  

Що се отнася до гражданството на хората, търсещи убежище, в Доклада 
на ВКБООН се подчертава, че цифрите в тази статистика са индикативни, 
тъй като страната на произход на някои търсещи убежище е неизвестна 
и/или недоказуема поради липса на документи. Освен това един и същи чо-
век понякога подава молба в повече от една страна.  

 
 

Таблица 2. 
 Страни на произход   

на   търсещите убежище  
(декември 2016 г.) 

 
 
 

Както и през предишните три години, според националността, молбите 
от сирийци продължават да доминират в световната статистика. През 2016 г. 
те са 347600, което е намаление в сравнение с изключително големия брой 
от 409900 през 2015 г. Но трябва да се има предвид, че този брой е в допъл-
нение към броя им в страни, в които сирийците се ползват със закрила като 
група (Йордания, Ливан, Турция). 

Ако се излезе извън региона на Близкия и Средния Изток, с най-много 
по брой са търсещите убежище от ДР Конго – 60 700. Значителен брой мол-
би са подадени и от хора от Еритрея (57 400), Нигерия (56300), Салвадор 
(42 900), Венецуела (34 200). При последните увеличението в сравнение с 
предишната година е повече от три пъти. Обратно, търсещите убежище от 
Балканите забележимо са намалели – докато през 2015 г. е имало 68 200 
молби от албанци и 66 100 от Сърбия и Косово, през 2016 г. те са намалели 
съответно до 30 100 и 18 800. 

Погледът към Европа като дестинация на част от бежанските потоци по-
казва, че през 2016 г. в Германия продължава вече деветгодишната възхо-
дяща тенденция да се регистрира ръст на подадените молби за закрила и в 
нея са приети молби от граждани на 134 държави. В Италия, също се ре-
гистрира рязко увеличение на броя на подадените молби – 123 000 в срав-
нение с 83 200 през 2015 г. Пристигналите по море там през 2016 г. се оце-
няват на 181 500. Друга европейска страна, получила голям брой молби за 
закрила е Франция – 78 400, като там се наблюдава промяна в страните на 
произход на търсещите убежище. На първо място излиза Албания с 6900 
молби – над два пъти повече в сравнение с предишната година. Следват 
Афганистан, Судан, Сирия, Хаити, ДР Конго. В Гърция увеличението на 
молбите за убежище е повече от четири пъти в сравнение с предишната 
2015 година – от 11 400 на 49 800. Половината от тези молби са от гражда-

Страна  Брой  

Сирия  347 600 
Афганистан  237 800 
Ирак 185 100 
Иран   61 900 
ДР Конго   60 700 
Пакистан   58 500 
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ни на Сирия (26 600). Подобно, молбите от граждани на Ирак нарастват от 
580 на 4800. Общо 39 900 нови молби за убежище са приети в Австрия, ко-
ето е по-малко от половината от броя им през предишната година (85 800), 
но е повече от тези през 2014 (28 100).  

Безспорно сегашният миграционен поток към Европа е силно впечатляващ, 
но ако се обърнем дори само век назад, ще видим, че като количествени изме-
рения той не е прецедент. След Втората световна война се регистрират реди-
ца големи преселвания (Баева 2016: 42–46): предизвикани от промени в дър-
жавните граници на Германия и някои страни от Източна Европа в резултат 
на Втората световна война (седем милиона германци са изселени от Силезия, 
Померания и Източна Прусия; над три милиона – от Судетската област в Че-
хословакия; повече от два милиона от Полша и СССР; около 2,7 млн – от Бал-
каните), доброволни миграции (над един милион поляци от Западна Украйна 
и Западна Белорусия отиват в Полша, още толкова се завръщат от принудите-
лен труд в Германия), миграции вследствие на политически събития (в резул-
тат на Гражданската война в Гърция, след събитията в Унгария през 1956 г. и 
в Чехословакия през 1968 г.), във връзка с деколонизацията (главно към Ве-
ликобритания и Франция), икономически миграции (от европейската пери-
ферия – Италия, Турция, Югославия, Испания, Португалия, главно към ФРГ).  

По-късно, през 90-те години, бежански потоци се генерират в резултат 
главно на нестабилността и военните конфликти при разпада на бивша 
Югославия. През 2010 г. основната страна-източник е Сърбия (включител-
но Косово), а основните страни-дестинации за новите, търсещи убежище 
бежанци, са Франция, плътно следвана от Германия - 
(http://www.unhcr.org/4d8cc18a530.html).  Междувременно, според UNHCR, 
Сърбия е с едно от най-масово разселваните населения в Европа с повече от 
228 000 вътрешно разселени лица и 73 600 бежанци. Като цяло в Европа 
общият брой на вътрешно разселените лица е голям, като 600 000 са на Бал-
каните (http://www.coe.int/t/dg4/sport/ sportineurope/ ballonsrouges_en. asp). 

Трансконтиненталните бежански потоци от 2011 г. насам очертават пет 
главни пътя към Западна Европа (Алексич М. 2017: 85): 

1. Западно-средиземноморски – през границата на Испания и Мароко, 
който е един от трите главни, и по който идват хора главно от Сирия, Афга-
нистан и Сомалия. От 2010 до 2014 г. броят на преминалите е нараснал по-
вече от 20 пъти, а 2015 г. е стигнал 750 000. До май 2016 г., по данни на 
МОМ по този път в Европа са дошли над 190 000 души, от които 150 хил. 
през гръцките острови (Алексич М. 2017: 86); 

2. Централно-средиземноморски път – през Италия; 
3. Източно-средиземноморски през Гърция и след това през Западните 

Балкани; 
4. Западно-африкански път – Сенегал-Мавритания-Мароко до Канарски-

те острови; 
5. Източен (Арктически) път – от границата на Руската Федерация до 

Норвегия и Финландия. 
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В обобщение може да се каже, че Европа е преживяла и по-масови бе-
жански вълни от сегашната, при това във време, когато държавите са имали 
по-малки възможности да посрещнат предизвикателството да осигурят хра-
на и подслон на новодошлите. Но при сегашната бежанска вълна идващите 
са от други континенти, носители са на друга култура и традиции, изповяд-
ват друга религия, имат твърде различни ценностно-нормативни системи и 
стил на живот. 

България по пътя на бежанската вълна към Европа 
Макар и да не е част от основните маршрути на имигрантите и да не е 

подложена на натиск като други съседни страни (подадените у нас молби за 
закрила през 2015 и 2016 г. са около 1,5% от тези в целия ЕС), България също 
е сериозно засегната от имиграционната вълна. Да се дадат точни количест-
вени параметри на присъствието на бежанци в България не е възможно. Не е 
известно колко от регистрираните са в страната и колко са я напуснали. Не-
известен е и броят на нелегално влезлите и придвижващи се към Западна Ев-
ропа, които не са се регистрирали и поради това не попадат в статистиката. 
Показателно е, че през 2017 г., според данни, изнесени в медии 
(dnes.dir.bg/news/migranti-bezhanskiat-natisk-evropa-26914215), установени в 
незаконен престой в страната са 1616 души, а 406 нерегистрирани лица са 
заловени на изход на държавна граница. Т.е. всичките тези над две хиляди 
души успешно са влезли нелегално в България и ако не са били заловени в 
страната или на излизане от нея, не биха присъствали в никоя статистика. А 
никой не може да каже колко са мигрантите, които също като тях, безпрепят-
ствено са влезли и се придвижват в страната или вече са излезли от България. 

Информацията на ДАБ показва параметрите и динамиката на процеса в 
неговите официални измерения.  
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Фигура 1 Брой на лицата с регистрирани молби за закрила в България 
от 1.01.2010 до 31.12.2017 г. 

Вижда се, че до 2011 г. броят на лицата, потърсили закрила в България, е 
малък и варира слабо. Първо чувствително увеличение се регистрира през 
2012 г., след това се наблюдава скокообразен ръст, а през 2017 – драстичен 
спад.  
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Пак от статистиката на ДАБ се вижда, че за периода 2011–2017 г. потър-
силите закрила в страната са 64011, на 17022 е предоставен статут на бе-
жанци, а на 6834 – хуманитарен статут. Няма обаче информация колко от 
тях са се установили у нас и колко са напуснали страната.  

От съществено значение за следствията от присъствието на имигрантите 
в България и за нагласите спрямо тях са не само количествените измерения, 
а и качествените характеристики на имиграционния поток – най-вече стра-
ната на произход (което в определена степен е показателно за причините за 
емигриране), както и възрастовата, половата и образователната структура. 

Поради липсата на документална подкрепа, данните за страната на про-
изход следва да се приемат с резерви.  

 
Фигура 2. Разпределение на потърсилите закрила според страни на 
произход  

Що се отнася до социално-демографските характеристики, наличната 
информация показва силен дисбаланс във всеки разрез. През целия разг-
леждан период на интензивен бежански поток, половата структура е силно 
асиметрична – делът на мъжете е между 68 и 84 процента. 

Таблица 3. Разпределение на потърсилите закрила по пол  (в %) 

Година Мъже Жени 
2013 68,8 31,2 
2014 76,9 23.1 
2015 79,1 20,9 
2016 76,8 23,2 
2017 74,3 25,7 

 
Статистиката на ДАБ за възрастта на потърсилите закрила също трябва 

да се приема с резерви. По мнение на работещи с тях, сред лицата между 14 
и 17 години има много, които са посочили по-ниска от истинската си въз-
раст, за да получат по-лесно статут и като непълнолетни да са обект на по-
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вече грижи. Наистина, възрастовата структура на населението в страните на 
произход на имигрантите се характеризира с голям относителен дял на де-
цата и младите хора, но твърде дисбалансираната възрастова и полова 
структура на дошлите поражда съмнения и подкрепя твърденията, че далеч 
не всички са хора, напуснали страната си поради заплаха за живота.  

Табл. 4 Разпределение на потърсилите закрила по възраст (в %) 

Година/Възраст 0–13 14–17  18–34  35–65  над 65  
2013 24,0 7,8 50,7 16,7 0,8 
2014 17,5 12,8 56,2 13,1 0,4 
2015 16,2 10,8 61,7 11,0 0,3 
2016 18,5 14,3 56,4 10,1 0,7 
2017 19,0 13,7 53,6 13,2 0,5 

Диференцираното по възрастови групи разпределение показва, че аси-
метричността между двата пола е особено силно изразена в групите между 
14 и 17 години и между 18 и 34 години, като особено през последните две 
години мъжете в тях са между 83 и 95 процента. 

Що се отнася до образователния профил на имигрантите, наличната ин-
формация е само за ограничен период от време. Няма основание обаче да се 
допуска, че съществуват значими различия при пристигналите извън него.  

 
Фигура 3. Разпределение в зависимост от обявения образователен 

ценз (2016 г.) 

Субективни перцепции и оценки за бежанската криза 
От много голямо значение за вписването в обществото са и субективните 

перцепции и оценки на местното население. Информация за тях е събрана в 
рамките на емпирично социологическо изследване „Социални аспекти на 
съвременните миграционни процеси“, проведено в края на ноември и нача-
лото на декември 2017 г.2 В изложението тук ще бъдат използвани част от 

                                                         
2 Изследването е в рамките на проект „Социална среда и девиации: устойчиви 

зависимости и ситуативни влияния. Социални девиации в контекста на съвремен-
ните миграционни процеси“, финансиран от ФНИ. То е представително за населе-
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резултатите от първоначалната обработка на събраната информация, а след 
по-нататъшна по-задълбочена обработка, ще бъдат предложени по-
многопланови анализи и интерпретации.  

В хода на изследването се установи, че респондентите свързват бежанс-
кия поток най-вече с желанието на идващите да търсят работа и по-добър 
живот в Европа (83,9%) и да се възползват от социални помощи в по-богати 
страни (83,6%). Значително по-малко са на мнение, че те бягат от страните 
си, защото там има военни действия (62,6%). Последното мнение е най-
разпространено сред респондентите над 60 години (68,7%), докато младите 
между 18 и 29 години го споделят най-малко (55,9%). Същият е и делът на 
подкрепилите го висшисти, в противоположност на хората без и с начално 
образование (над 93%). Значителни са различията в отговорите, дадени от 
анкетираните в рамките на националната извадка и от районите с центрове 
за бежанци. В местата в съседство с имигранти много по-малко са хората, 
според които причина за идването им са военните действия в родните им 
страни (51,3%). Още по-впечатляваща е разликата при твърдението, че ид-
ват, за да търсят работа – съответно 83,9% и 68,6%. Единомислие между 
анкетираните от двете извадки има само при твърдението, че имигрантите 
идват, за да се възползват от социални помощи. 

Интересна е съпоставката на тази информация с получената чрез дълбо-
чинни интервюта с бежанци3. Те очертават широкия спектър на житейски 
съдби, мотиви, цели и очаквания. Все пак трябва да се запазят някои резер-
ви към достоверността на получената информация, доколкото интервюира-
ните са кандидати за убежище и това може да предизвиква изкривяване на 
отговорите в определена посока.  

Няколко са моделите на мотивация за напускане на родната страна, 
очертани от интервютата: 

– заплаха за собствената и/или на семейството сигурност – непосред-
ствена или като обща атмосфера на несигурност; 

– неприемане на радикалния ислям и необходимостта да подчиняват 
живота си на правилата му – най-вече при относително образовани;  

– икономически причини (неблагоприятна икономическа среда или 
желание за финансово подпомагане на семействата си);  

– лични причини (семейни проблеми, желание за драстична промяна, 
която да помогне за откъсване от стари проблеми);  

– желание за присъединяване към роднини, познати или просто съна-
родници в Европа – най-често в Германия и Англия. 

                                                                                                                                            
нието над 18 години в страната. Извадката е тристепенна гнездова. Паралелно е 
проведено изследване и в два района, в които има центрове за бежанци – град Хар-
манли и кв. Враждебна на София. Там са интервюирани по 200 души (също слу-
чайна извадка). Информацията е събрана чрез полустандартизирано интервю, про-
вежано в дома на респондентите. 

3Интервюирани са 35 бежанци от Близкия и Средния Изток. Сред тях има пред-
ставители на различни вероизповедания и с различна степен на религиозност. 

Изказваме специална благодарност на ръководството на ДАБ за съдействието. 
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Очевидността на изтласкващите (push) фактори при бежанците създава 
видимост за достатъчност на обяснителния потенциал на push and pull подхо-
да. Но при по-разширено обхващане на информацията от интервютата с бе-
жанци ясно се вижда присъствието и ролята на мрежите, в които са вплетени 
отделните индивиди. Анализирайки информацията от позициите на push and 
pull подхода, се открояват изтласкващите и изтеглящите фактори. Безспорно 
сред първите има доста силни – военни конфликти, граждански войни, заст-
рашеност на живота, невъзможност да се развива стопанска дейност и да се 
осигури издръжка. Очертават се и други – неблагоприятна икономическа ко-
нюнктура, професионални, семейни и лични неудачи и проблеми. Сред из-
теглящите фактори са стабилна икономическа среда в „полето на дестина-
ция“ (Lee 1966; Massey 1994) – територията, която емигрантът се стреми да 
достигне и в която цели да остане, по-висок жизнен стандарт, наличие на 
щедри системи за социално подпомагане, установен обществен ред, позволя-
ващ спокоен живот, наличие на роднини и/или приятели там. Съгласно обяс-
нителния модел, търсещ обяснение на миграциите на микрониво, решението 
за миграция е продукт на направена от индивида преценка на съотношението 
на двата вида фактори. За разлика от него, мрежовият подход е по-обхватен – 
въвежда ролята на отношенията между отделните актьори и влиянието им, 
като така анализът включва освен макро- и микроравнище, и мезо- семейст-
во, близки, приятели. Това го прави по-адекватен за интерпретация на проце-
са и му придава по-голям аналитичен потенциал. Той поставя миграцията в 
широк социален контекст, като „продукт на междуперсонални интеракции, 
вградени в икономическата и политическа среда“, въвежда в анализа социал-
ния капитал на участниците в различни мрежи (Мишева 2015). 

Събраната информация показва голямата роля на мрежите. Решението за 
миграция е като правило, взето от семейството, често разбирано в разширен 
вид. То се подкрепя и реализацията му се подпомага (със средства, инфор-
мация, съвети) често не само в страната на произход, но и от близки в поле-
то на дестинация. Наличието на установили се преди, а и последните ня-
колко години големи диаспори в Европа (т.е. хора с миграционен, вкл „бе-
жански“ опит), с които се води комуникация, позволява изграждането на 
многобройни мрежи, които снижават цената на миграцията, а и всъщност я 
стимулират. Получава се не само информация за възможностите за устрой-
ване в Европа, а и тъй като говорим за хора от общества, в които родстве-
ните, а и изобщо неформалните връзки са много силни, в по-голяма или по-
малка степен вече е получена и/или се разчита и на други видове подкрепа. 
Очертава се картина, която дава основание да се мисли, че потокът на же-
лаещи да се установят в Европа, макар и не така интензивен поради въведе-
ни ограничения от страните-реципиенти, ще продължи (най-малкото ще 
има стремеж за събиране на семейства, вкл. разширени), възможно е и да се 
преконфигурира в други форми (вероятно с повече търсене помощта на 
трафиканти, за което ще има и повече ресурси, натрупани от пребиваващи-
те в Европа).  
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Проблемите 
Проблемите, свързани с присъствието на имигранти, в една значителна 

степен се обуславят от степента на развитие на обществата, от икономичес-
ките възможности, от институционалния капацитет, от способността на об-
ществото да реагира на динамично променяща се ситуация, изискваща мо-
билизиране на ресурси и пр. Във времева перспектива те могат да бъдат 
разграничени на такива, които се проявяват сега и на други – с проявление 
в средносрочна или дългосрочна перспектива. В съдържателен план те се 
отнасят до различни области на обществения живот. Според обхвата си мо-
гат да са в отделна страна или да засягат група от страни. 

В наднационален план се открояват няколко основни. След разногласия-
та по въпроса за дълга на Гърция, в ЕС сериозни различия се очертаха и по 
имиграционната политика. Страните от Вишеградската четворка катего-
рично се разграничиха от налаганата от Германия политика. Други предп-
риемат действия встрани от лансираната линия. Някои експерти обясняват 
това с факта, че само няколко европейски правителства участваха пряко или 
косвено през последните 10–15 години във вземането на решенията, деста-
билизирали много арабски и други страни и предизвикали масовата мигра-
ция, а сега започнаха да изискват от всички членки на ЕС да плащат цената, 
което не можеше да не предизвика недоволство сред народите и достойните 
политици в Европа (Ангелов 2016).  

Същевременно се чуват гласове за преразпределение на бюджета на 
ЕС и намаляване обема на някои фондове, за да се пренасочат средства за 
приемане и интегриране на имигрантите. За България, която не само е нетен 
реципиент на средства от ЕС, но и разчита много на тях, това определено е 
неблагоприятно. 

Големият поток бежанци/имигранти рефлектира върху отношенията 
между държавите по трасето на придвижването им към Западна Европа. 
Разминаването на интересите, очакванията и политиките на отделните дър-
жави доведоха до недоволство и упреци, разменени между Гърция и Маке-
дония, Сърбия и Хърватска и Унгария и другите им съседи на север. 

С масовизирането на бежанския поток през втората половина на 2015 г. 
реално част от международното, а и националното право не се прилага, кое-
то по същество е институционална криза. На практика се стопира функ-
ционирането на няколко системи на ЕС – Фронтекс, Дъблинският регла-
мент, Шенген. След временното въвеждане на граничен контрол в страни от 
Шенгенското пространство (Австрия, Дания, Германия, Швеция и Норве-
гия), новият министър на вътрешните работи на Германия, Х. Зеехофер, до-
ри заговори за отмяна на Шенгенското споразумение и възстановяване на 
контрола по границите, докато ЕС не съумее да опази външните си граници 
(https://www. blitz.bg/svyat/noviat-germanski-vtreshen-ministr-poiska-otmiana-
na-shengen_news586860.html). Взетото от ЕС решение за квоти за разпреде-
ление на бежанците не може да се приложи. Унгария започна и бързо пост-
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рои ограда на уязвимата си граница. България предприе същата мярка, ма-
кар и с бавна реализация.  

В съдържателен план проблемите и рисковете, произтичащи от присъст-
вието на бежанците в отделна страна, в частност в България, могат в най-
общи линии да се обединят в три групи – разход на материални ресурси, 
заплаха за личната и на обществото сигурност, заплаха за национална-
та идентичност. Информацията, събрана при изследването, очертава кар-
тината на разпространение на подкрепата за определени твърдения: 

 
Фигура 4 Имигрантите: 

(отговори „напълно съгласен“ и „по-скоро съгласен“) 

Безспорно е, че престоят на бежанци допълнително натоварва финансо-
вата система и социалната инфраструктура. Необходими са значителни 
финансови ресурси за приемане, настаняване, текуща издръжка, медицинско 
обслужване на дошлите, за обезпечаване на реда и сигурността в местата за 
настаняване и в населените места, където те са разположени. В България ня-
ма еднозначни оценки за цифровите измерения на тези средства, а и във вре-
мето те варират. На първия етап, когато има големи капиталови разходи за 
създаване на материална база за подслон, те достигат до 1084 лв. на човек на 
месец (https://news.bg/politics/; http://www.mediapool.bg). По-късно се обявява, 
че издръжката спада до 350 лв. Но на фона на лошото материално положение 
на големи групи от населението в страната, особено на пенсионерите, дори и 
последната сума (която надвишава средната пенсия), се възприема силно 
критично от общественото мнение. Освен разходите за настаняване и пряка 
издръжка на имигрантите, значителни средства се влагат и за обезпечаване 
сигурността на границата с Република Турция. С няколко изключения от 
последната година, именно тя е обект на миграционен натиск. А дължината 
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на сухоземната ѝ част е 268 км. Изграждането на защитна ограда до струва 
160 млн лева, и още преди да бъде завършено строителството, вече възникна 
нужда от ремонт. Освен изграждането на защитно съоръжение, финансови 
средства поглъща и физическата охрана, командироването на полицаи и во-
енни от вътрешността на страната. В допълнение е потребността от човешки 
ресурси (и съответно заплащане) за осъществяване на дейности по приемане, 
регистрация, проучване, даване статут, предоставяне на услуги – медицинс-
ки, образователни, юридически, психологическа помощ, включване в пазара 
на труда, за поддържане на реда, за работа с местното население.  

Съзнанието за величината на ресурса, използван за подслоняване и те-
куща издръжка на имигрантите, които особено през миналата година са из-
ключително млади работоспособни мъже, непроявяващи никакво желание 
да работят и се устройват в страна, гарантираща им безопасност, а бързащи 
да заминат за държави, където има щедри системи за социално подпомага-
не, не предизвиква съчувствие, а подсилва отрицателните нагласи. Подава-
ната в публичното пространство информация, че за имигрантите страната е 
получила средства от ЕС, поражда по-скоро опасения за поети от правител-
ството дългосрочни ангажименти, отколкото внася коректив в критичността 
и недоволството, породено от сравненията. Част от причината за това е в 
ниското доверие към институциите, което за пореден път се регистрира в 
настоящото изследване. Прозира и в оценката на хората за информацията, 
която официално се дава по проблема с бежанците, която само от около ед-
на трета се определя като вярна, достатъчна и навременна. 

Емпиричното изследване показва, че българите в огромното си болшин-
ство са на мнение, че издръжката на имигрантите е прекалена финансова 
тежест за обществото ни. На фона на факта, че именно бедността най-често 
се оценява като много тежък проблем в обществото ни – от 81,7% от анке-
тираните, а ниският доход е най-голям личен проблем за повече от една 
трета (37,1%), тази позиция въобще не е изненада.  

Погледът към профила на респондентите, акцентиращи на тежестта на 
финансовите разходи (отговор „напълно съгласен“ – 45,1% средно за стра-
ната и 46,2% в районите с центрове) показва, че това най-често са хора меж-
ду 18 и 29 (52,4%) или над 50 години, със средно образование (50,3%), сред 
тях почти няма мюсюлмани, със самооценка на материалното си положение 
като лошо (56,8%) или задоволително (53,4%), в малка степен удовлетворе-
ни от живота си като цяло (54,6%). Категорично бежанците са заплаха за ра-
ботните места (средно 22,9% в страната и 9,0% в районите с центрове) най-
вече според най-младите (18–29 години – 35,7%), жителите на селата 
(33,8%) и отчасти от областните градове, хората с основно образование 
(32,2%), неудовлетворените от живота си (34,9%), с лошо материално поло-
жение, хора, за които ниските доходи са най-тежък личен проблем. 

Въпросът за сигурността има няколко равнища и аспекта. От една страна 
– сигурността на обществото като цяло, от друга страна – сигурността на 
отделния индивид. Общопризнат е рискът заедно с бежанците в приемащите 
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страни да навлязат и радикализирани мюсюлмани, бойци на ИД и други по-
добни групировки. С оглед на обезпечаването на сигурността на обществото 
от ключово значение е бързото и адекватно идентифициране на влезлите – 
кои и какви са, участвали ли са в бойни действия и на коя страна, имат ли 
криминално досие, за което от значение на първо място е капацитетът на съ-
ответните служби за сигурност. Рискът от внос на тероризъм е реален за вся-
ка от приемащите страни. Това обстоятелство безпокои населението нався-
къде. Емпирични проучвания в Турция, в България, а и в целия ЕС го доказ-
ват. В Турция например, според някои оценки, около 30% от хората в лагери-
те в Турция са някакъв вид бивши бойци (Zorba 2016: 25). Безпокойство от 
този тип (инфилтриране на бойци на ИД) е ясно изразено и в Сърбия (Бери-
ша, Славкович, Баришич 2017: 74), части от чиято територия ИД определя 
като част от Халифата. При това там вече има прояви на ислямски екстере-
мизъм в южната част на Централна Сърбия, Косово, Метохия (пак там). 

Аналогичен страх е доста разпространен и сред българското население. 
84,4% от анкетираните са в някаква степен съгласни с твърдението, че 
имигрантите носят заплаха от тероризъм. В районите с центрове за бежанци 
такъв отговор се дават от 87,8% от респондентите, като особено изразена е 
разликата в категоричната подкрепа – 63,7% срещу 50,1%. В страната най-
често това твърдение се подкрепя от живеещите в София (72,2%), младите 
между 18 и 29 години (62,7%), живеещите в селища, където населението е 
предимно християнско (68,8%, докато в селища, където християнското и 
мюсюлманското население е почти по равно, делът на отговорилите така е 
доста под средния – 36,9%), с лошо материално положение, тези, които 
оценяват състоянието на престъпността в страната като много тежък проб-
лем, неудовлетворени от живота си, с лошо материално положение (60,3%). 

Доста разпространено е и мнението, че бежанците извършват различни 
престъпления – кражби, побои, изнасилвания, грабежи. Нашето изследване 
показва, че присъствието на бежанците/имигрантите в съзнанието на хората 
определено се свързва с риск от нарастване на различни видове престъпле-
ния. У нас статистиката за регистрираните престъпления, която по различни 
обективни и субективни причини не може да се приема безрезервно, не съ-
държа достатъчно информация, която да даде основание да се подкрепи ко-
ято и да било теза. Поради това особено интересно е сравнението на данни-
те за виктимизацията на населението в страната и в региони със струпване 
на бежанци. Изследването показа, че за последната година разлика във вик-
тимизацията на двете групи няма. Въпреки това твърдението, че бежанците 
извършват престъпления, е доста разпространено – 30,0% го подкрепят на-
пълно, и още 36,2% – по-скоро. Отново сред групата на напълно съгласните 
са младите (46,8%) и възрастните – над 60 години (34,5%), хората с основно 
образование (39,8), неудовлетворените от живота си (43,9%), с лошо мате-
риално положение (43,8%), живеещите в селища с почти само християнско 
население, тези, които определят състоянието на престъпността като много 
тежък проблем в обществото ни (41,2%), които нямат доверие в полицията. 
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Хората, за които опасността да станат жертва на престъпление е най-
тежкият личен проблем, са по-умерени в позицията си и при тях е доста по-
застъпен вторият по категоричност отговор – „по-скоро са съгласни“. 

Като специфичен аспект на сигурността е и заплахата за здравето. Как-
то се вижда и от открития, и от закрития въпрос, твърдението, че бежанците 
носят болести, е доста разпространено. Особено в районите с центрове – 
там напълно съгласни с него са 60,9% при 45,0% в страната, а по-скоро съг-
ласни – съответно 17,8% и 29,1%. То се подкрепя малко по-често от жените 
(48,3%), от младите (57,3%), хората със средно образование (50,0%), живе-
ещите в София (68,0%), от селищата с почти само християнско население 
(66,1%), с лошо (53,8%) и задоволително (52,6%) материално положение, 
със слаба удовлетвореност от живота си като цяло, от хората, за които здра-
вословното състояние е най-тежък личен проблем (53,6%). 

Макар и да не е проблем на днешния ден, хората идентифицират и друг 
риск – заплаха за етническия баланс и националната идентичност. Застъп-
ници на това твърдение са най-често младите (35,7%), с основно образование 
(39,1%), живеещите в селата (39,5%), в селища с почти само християнско на-
селение (36,0%) и по равно християнско и мюсюлманско население (36,4%), 
неудовлетворени от живота си и с лошо материално положение, хора, за кои-
то етническите отношения и националната сигурност са проблем.  

Общият поглед върху събраната информация установява, че по-
притеснени от присъствието на бежанците са хора в по-неблагоприятно по-
ложение, изправени пред трудности в живота си, а може би и поради това – 
по-податливи на внушения и стереотипи. От определена гледна точка може 
да се каже, че това същевременно са и групи, които в някакъв смисъл са 
конкуренти на бежанците при разпределение на ресурс, на който те разчи-
тат и който има съществено значение за тях и жизнената им ситуация.  

* * * 
Анализът на ситуацията в страната и нейната динамика показват, че сега 

не стоят за решаване екзистенциални проблеми, свързани с бежанците. На-
лична е материална база за настаняване, изграден е в значителна степен не-
обходимият административен капацитет. Това дава възможност за следва-
щата необходима стъпка – да се обърне поглед напред и да се мисли и дейс-
тва за интеграция на установилите се у нас – независимо по собствено же-
лание или по програми за релокация и по Дъблинския регламент. Именно 
успешната интеграция е най-доброто средство за минимизиране на риско-
вете, които могат да заплашат сигурността и интегритета на обществото ни. 
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