
 

 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ  

КАТЕДРА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА    

СИГУРНОСТ 

 

 

Цветелина Илиева Методиева 

 

 

МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ 

СИГУРНОСТТА НА КОРПОРАЦИИТЕ 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

 

на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор” 

Област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана 

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност” 

Докторска програма: „Корпоративна сигурност” 

 

 

 

 

Научен ръководител: доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова 

 

 

 

 

ШУМЕН • 2020 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2020 

 

 
2 

 

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е с обем от 196 стр., състоящ се от списък на 

използваните съкращения, увод, три глави с изводи към всяка от тях, 

заключение, списък на приносите в дисертацията, списък на публикациите, 

списък на приложенията и източниците състоящ се от 191 заглавия и 9 

приложения.  

Публичната защита на дисертационният труд ще се състои на 

11.12.2020 г.  от  10.00 часа в зала D4 на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. 

Авторефератът, рецензиите и становищата на членовете на научното 

жури са публикувани на интернет страницата на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. 

Материалите по защитата са достъпни и в катедра „Управление на 

системите за сигурност“ към Факултет по технически науки на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ в гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115. 

Дисертационният труд е обсъден на катедрен съвет на катедра 

„Управление на системите за сигурност“ на 01.10.2020 г. и е насочен за защита 

пред научно жури по професионално направление: 9.1. “Национална сигурност„  

в съответствие с изискванията на чл. 5, aл.1 от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България. 
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УВОД 

Миграцията е съвкупност на различни по своята същност 

териториални премествания на населението, които водят до промяна на 

местожителството. От политическа гледна точка стихийната и 

нелегалната миграция биха могли да се превърнат в пряка заплаха за 

националната сигурност на страните. 

Актуалността на дисертационния труд се определя от  

необходимостта от прилагането в съвременни условия на проактивния 

подход за мерки и средства за намаляване на неблагоприятното влияние 

на процесите на интегриране на мигрантите върху сигурността на 

регионите и бизнес организациите в страната. Нежеланите мигрантски 

потоци към Европа само временно са намалели, те ще се увеличават в 

бъдеще. Решаването на проблема за предпазване от COVID 19 показва 

неготовността на държавата да се справи с подобни кризи без 

предварителен анализ и подготовка на мерки за такива случаи. Според 

Българския Хелзински комитет, от години България води политика на 

„нулева интеграция на бежанците“, и правителството не е предоставило 

на общините необходимите средства за провеждане на интегративни 

мерки. За управлението при кризи, преминаването от реактивен подход, 

фокусиращ се върху реагиране при вече възникнала криза, към 

проактивен подход за управление на кризи, обхващащ цялостния процес 

– преди, по време и след кризата, е от съществено значение за 

изграждане на устойчиви институции и гражданско общество. 

В дисертацията под проактивен подход се има в предвид подход 

за предприемане на изпреварващо действие и предизвикване на 

промяна, а не реагиране и отбрана на нещо, което се случва или вече се 

е случило. 
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Ограничения в научното изследване 

Изследването на влиянието на миграционните процеси върху 

корпоративната сигурност е широка предметна област и има много 

аспекти. Това е задача, която надхвърля рамките на един дисертационен 

труд, поради това основното внимание тук е насочено към проблемите 

на сигурността при редица ограничения в научното изследване: 

1. Не се разглеждат проблемите на сигурността на регионите и 

стопанските организации и интеграцията на ГТС, които влизат по 

законен път в страната ни и проблемите на граничния контрол, 

приемането на ГТС от ДАБ и дейностти спрямо нелегалните мигранти 

на територията на страната, 

2. Либералната теория за положителен икономически принос на 

имигрантите от трети страни засега е неприложима към нашата 

социално-икономическата реалност и поради това в дисертацията тя не 

се разглежда. 

3. Негативното влияние на икономическата миграция на нашите 

сънародници е извън обхвата на дисертационното изследване.  

4. Разгледаният времеви период на изследването е след 

европейските мигрантски кризи през 2013 и 2015 г.  

5. Дисертационния труд е съсредоточен основно върху 

изследването на проблемите за адаптацията и интеграцията на 

чужденци от трети страни, като основен фактор за подобряване на 

сигурността. 

6. Прилагането на проактивния подход за мерки на адаптиране и 

интегриране на мигранти е важен не само за големите градове в 

страната, но и за останалите региони и бизнес организации, желаещи да 

наемат чужденци от трети страни. За това се обсъждат проблемите и 

разработване на инструментариум, свързани с миграционната сигурност 

на община Шумен, и на бизнес организации от Североизточна България, 

в които е възможно за в бъдеще да възникнат проблеми, свързани с 

адаптацията и интеграцията на ГТС. 
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Цел и задачи на научното изследване 

Целта на дисертационният труд е да се изследват теоретичните 

основи на миграционната сигурност, да се разработят проактивни 

методологични решения и извлекат практически препоръки за 

усъвършенстване на системата от мерки за осигуряване на 

миграционната сигурност на регионите и стопанските организации в 

Република България. 

За постигане на тази цел в дисертацията се решават следните 

основни научно-изследователски задачи: 

1. Анализ на теоретични аспекти на миграционната сигурност 

като компонент на националната и корпоративната сигурност и 

влиянието на миграционните процеси върху сигурността на общините и 

стопанските организации. 

2. Анализ на моделите, добрите практики и нормативната база за 

адаптация и интеграция на граждани от трети страни (ГТС) и  

критериите за оценка на интеграционните процеси в регионите и 

общините от гледна точка на осигуряване на миграционната им 

сигурност. 

3.Изследване на проблемите, свързани с миграционната 

сигурност на стопански организации в Североизточна България. 

4. Прилагане на проактивен подход за разработване на мерки и 

средства за усъвършенстване процеса на интегриране на ГТС и 

разработване на еталонна програма за община Шумен с цел повишаване 

на миграционната сигурност на ниво регион и община. 

Обект на научното изследване са заплахите за сигурността на 

регионите, общините и стопанските организации, в резултат на 

миграционните процеси и инструменти за адаптация на ГТС, получили 

международна закрила. 

Предмет на научното изследване е съвкупността от проблеми 

свързани с адаптацията и интеграцията на граждани от трети страни, 

управленските и социални отношения, възникнали в процеса на 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2020 

 

 
6 

 

осигуряване на миграционната сигурност на регионите и бизнес 

организациите. 

Работната хипотеза на дисертацията се базира на авторското 

предположение, че задълбоченият анализ на добрите практики и опита 

на другите държави ще позволи разработването на проактивен подход 

за усъвършенствуване мерките за интегриране на граждани на трети 

страни (ГТС) и ще намали неблагоприятните влияния на миграционните 

процеси и потоци върху сигурността на регионите, общините и 

стопанските организации в Република България.   

Разработването на концепции и планове на регионално и 

корпоративно ниво за мониторинг на миграционните процеси и 

интегриране на ГТС, на базата на националните планове за 

преодоляване на миграционни кризи, ще намали деструктивното 

влияние на тези заплахи върху сигурността на областите, общините и 

бизнес организациите.  

В методологически план дисертацията се базира на 

интердисциплинарния подход и концептуални положения на 

икономиката, политологията, социологията и теорията на сигурността. 

Основните изследователски методи са анализът на законовите и 

регулаторни актове на статистически данни на международни и 

национални статистически служби и на исторически източници и 

анкетни проучвания. 

Дисертационния труд съдържа увод, три глави, заключение, 

списък на приносите в дисертацията, списък на публикациите по 

дисертацията и източниците и 9 приложения.  

Благодарности 

Дисертантът изказва голямата си благодарност на научния си 

консултант проф. д-р инж. Станимир Ст. Станев и на научния си 

ръководител доц. д-р инж. Доника В. Диманова, както и на колегите от 

катедра „Управление на системите за сигурност“ на Шуменския 
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Университет за оказаното съдействие при разработването на 

дисертационния труд. 

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА 

МИГРАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА РЕГИОНИТЕ И БИЗНЕС 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

В глава първа за нуждите на изследването, се въвеждат редица 

базови определения в областта на миграционните процеси и се 

разглежда теоретичните аспекти на корпоративната и икономическата 

сигурност като съществен елемент на националната сигурност. Въвежда 

се ново за научната общност определение за миграционна сигурност. 

Анализират се заплахите на миграционните процеси върху сигурността 

на регионите и бизнес организациите. В България все още не е 

изследвано влиянието на миграционните процеси върху тях. Въведените 

нови за нашата научна общност авторски термини - „миграционна 

сигурност“ и „мигрантска сигурност“ ще улеснят бъдещи изследвания в 

областта на влиянието на миграционните процеси върху сигурността на 

регионите и бизнес организациите, а така също и процесите на 

адаптация и интеграция в общините на лица, получили закрила и 

убежище у нас.  

 

1.1 Икономическата сигурност на регионите и бизнес 

организациите - елемент на националната сигурност 

1.1.1 Сигурност и национална сигурност 

Националната сигурност е съвкупност от политически, 

икономически, военни, социални, правни, екологични и други фактори 

и условия, които в своята съвкупност гарантират защитата, цялостта на 

държавата, стабилността на обществото и правата на гражданите в 

страната. Дисертантът счита, че в светлината на съвременните 

миграционни процеси и стратегията за национална сигурност, към тези 

компоненти трябва да се добави и миграционната сигурност. На 
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обосноваването на този термин е посветен параграф 1.6 от 

дисертационния труд. 

 

1.1.2 Регионалната икономическа сигурност като елемент на 

националната сигурност 

Въведени са редица базови определения в областта на 

миграционните процеси и са разгледани теоретичните аспекти на 

корпоративната и икономическата сигурност, като съществен елемент 

на националната сигурност.  

Регионалната сигурност на страната на „вътрешно“ ниво може да 

се разбира, като състояние на защитеност на областните (общинските) 

структури от заплахи за тяхното стабилно и динамично развитие. 

За нуждите на изследването са формулирани определения за 

икономическа сигурност на държавата и икономическа сигурност на 

общината в областта на миграцията, както и икономическата сигурност 

на региона. Вътрешната структура на икономическата сигурност на 

региона включва три основни блока: икономическа независимост, 

стабилност и устойчивост и способност за самостоятелно развитие и 

прогрес. 

 

1.2 Корпоративната сигурност и нейните компоненти 

1.2.1 Сигурност на организациите 

Корпоративната сигурност остава най-големият резерв за 

укрепването на системата за национална сигурност. В дисертационният 

труд корпоративната сигурност се разглежда в контекста на сигурността 

на организацията. По-коректно е да се използва термина „корпоративна 

сигурност“ вместо използвания в много научни и популярни 

публикации термин „фирмена сигурност“, сигурността на малките и на 

големите предприятия (като организации) е въпрос на „корпоративната 

сигурност“. 
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1.2.2 Компоненти на сигурността на бизнес организациите 

„Корпоративната сигурност на предприятието“ (бизнес 

организацията) е състояние на защитеност на стабилното 

функциониране и корпоративните интереси на предприятието от 

потенциални и реални заплахи, постигнати чрез хармонизиране и 

взаимно свързване на неговите интереси в съответствие с интересите на 

субектите от вътрешната и външна среда. 

Фиг.1.1 Класификацията на компонентите на корпоративната 

сигурност
1
. 

На фиг.1.1 е показана класификацията на компонентите на 

корпоративната сигурност по ресурсно-функционален признак. Към тях 

е предложено добавянето на нов компонент - миграционната сигурност. 

                                      
1 В автореферата са запазени номерата на фигурите и таблиците от дисертацията. 
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1.3 Миграционни процеси, потоци и мигранти 

1.3.1 Видиве миграция 

В параграфа е направен анализ на миграционните процеси в 

Европа след 2015 год. За нуждите на дисертационното изследване са 

формулирани основните термини, характеризиращи тези процеси, и 

подробна класификация на видовете миграция и мигранти.  

1.3.2 Мигранти и бежанци 

Фиг.1.2 Класификация на видовете мигранти 

 

На фиг.1.2 е показана направената в дисертацията класификация 

на видовете мигранти, които при престоя си у нас могат да окажат 

влияние на сигурността на регионите и общините. Използвани са 
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следните съкращения: ГТС – граждани на трети страни; ЛТМЗ – лица, 

търсещи международна защита; ЛПМЗ – лица, получили международна 

защита.  

 

1.3.3 Мигрантски потоци към Р България 

Разгледани са подробно неродовните миграции. Дисертантът 

предпочита използването на термина „незаконен“, който има по-широк 

смисъл от термина „нелегален“, тъй като повечето от нередовните 

мигранти не са криминалнo проявени лица. Дадени са определения на 

понятията антропоток, миграционен поток, миграционен натиск и 

миграционна криза. Подчертано е, че България е една от първите страни 

в Централна и Източна Европа, която прие програма за интеграция на 

бежанците още през 2005 г., но независимо от съществуващата 

нормативна база, според която интеграцията се случва на местно ниво 

след сключване на споразумение между кмет и бежанец, такива случаи 

са по-скоро изключение. 

 

1.3.4 Демографски и миграционни процеси в област Шумен 

Направен е анализ на миграционното движение на лица в област 

Шумен, за периода 2014-2019 г. Текущата демографска ситуация в 

областта през 2019 г. се характеризира с продължаващо намаляване и 

застаряване на населението. Поради системния недостиг на работна 

ръка у нас, преди около година Българската стопанска камара започва 

работа по проект за внос на трудов ресурс. Съгласно него през 

септември 2019 г. виетнамски работници пристигат в Шумен, в 

българско предприятие, произвеждащо продукция за италианската 

армия. Известно е присъствието в някои фирми на региона, на трудови 

имигранти от Молдова, Украйна, Виетнам, Китай и Грузия, 

пристигнали в областта съгласно нормативната уредба на МТСП 

(Министерство на труда и социалната политика).  
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1.4 Заплахи и предизвикателства на миграционните процеси към 

сигурността 

1.4.1.Класификация на заплахите 

Според експерти безконтролната миграция на населението няма 

да отслабне през следващите десетилетия. На основата на анализа на 

научната литература са посочени следните нива на възможни заплахи и 

предизвикателства произтичащи от миграцията (външна и вътрешна): 

международно, икономическо, социално, криминално и 

междуетническо.  
Разгледано е негативното влияние на миграционните процеси 

върху сигурността на европейските държави. В допълнение към 

влиянието върху тероризма и радикализацията, нелегалната миграция 

оказва дълбоко въздействие върху общата криминална картина в 

Европа.  
 

1.4.2 Влияние на миграционните заплахи и предизвикателствата 

върху сигурността 

Анализирано е негативното влияние на мигрантските процеси 

върху сигурността на европейските държави .  

 

1.4.3. Миграционни опасности за Р България 

Практиката в България показва, че интеграцията у нас е недотам 

успешна, което води до повишаване нивата на престъпността, етническо 

напрежение, злоупотреби със социалната система и създаване на така 

наречените „паразитиращи общества“. Болшинството от населението 

счита, че бежанците представляват заплаха за националната сигурност 

на България предвид трудностите в интеграцията, страха от чуждата 

религия, етнос и култура, но преди всичко поради безпокойството, че 

държавата ни се намира в тежко икономическо състояние. 

Независимо от нееднозначното и често противоречащо си 

вербализиране на политическата позиция на страната, в практически 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2020 

 

 
13 

 

план България се придържа към една достатъчно последователна и 

прагматична линия на действие по отношение на бежанската криза. 

 

1.5 Миграционна и мигрантска сигурност 

1.5.1. Определение и аспекти на миграционната сигурност 

Връзката на процесите на миграцията със сигурността е 

двустранна. Проблемът „миграция и сигурност“ в аналитично 

отношение се разделя на два „подпроблема“ - сигурността на 

общностите, обществата и държавите, засегнати от миграционните 

процеси и личната сигурност на мигрантите. В научните трудове и 

нормативните документи в България, относно миграционните процеси 

не се използва термина „миграционна сигурност“. Въведени са две 

авторски определения: 

„Миграционната сигурност“ е динамично състояние на 

защитеност на интересите на личността и страната (региона, бизнес 

организациите) от заплахите, породени от миграционните процеси и 

влияещи неблагоприятно върху тяхното развитие и просперитет. 

 В настоящата дисертация терминът „миграционна сигурност“ се 

използва вместо описателното „сигурност на страната (областта, 

стопанската организация) поради влиянието на миграционните 

процеси“, на различните нива на разглеждане на проблема – национално 

и регионално. 

 

1.5.2 Мигрантска сигурност и социална сигурност 

„Мигрантската сигурност“ може да се определи като състояние 

на защитеност на бежанеца/мигранта от различни заплахи и опасности, 

с помоща на миграционната политика на държавата. Основните  

компоненти са физическата и социалната сигурност. Разгледан е и 

термина „социална сигурност“, който се използва в англоезичните 

трудове по миграционните проблеми в смисъла на понятието  

„мигрантска сигурност“. 
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1.6 Изводи 

1. Миграционните процеси оказват все по-голямо влияние върху 

социално - икономическото развитие и сигурността на регионите и 

бизнес организациите, поради това към елементите на националната 

сигурност е необходимо да бъде включен нов елемент - миграционна 

сигурност.  

2. Практиката в България показва, че интеграцията на гражданите 

от трети страни у нас е неуспешна, което води до повишаване нивата на 

престъпност, етническо напрежение, злоупотреби със социалната 

система и създаване на така наречените „паразитиращи общества“.  

3. Към компонентите на корпоративната сигурност също трябва 

да се добави нов елемент - миграционна сигурност. Предложените нови 

за нашата научна общност авторски термини - „миграционна сигурност“ 

и „мигрантска сигурност“ ще улеснят бъдещи изследвания в областта на 

влиянието на миграцинните процеси върху сигурността на регионите и 

бизнес организациите. 

4. Успешната адаптация и интеграцията в българското общество 

на граждани от трети страни е единственото трайно решение за 

повишаване на миграционната сигурност на регионите и бизнес 

организациите. Необходимо е прилагането на проактивнен подход за 

разработване на мерки и инструменти за управление на миграционните 

процеси и за интегриране на гражданите от трети страни, което ще 

позволи по-бързото решаване на проблемите при евентуални 

миграционни кризи. 

 

ГЛАВА ВТОРА. АДАПТАЦИЯТА И ИНТЕГРАЦИЯТА–

ФАКТОРИ ЗА МИГРАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА 

РЕГИОНИТЕ И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

В глава втора се анализират законите и други нормативни 

документи, както и ролята на институциите у нас на републиканско и 

общинско ниво за управление на адаптацията и интеграцията на ГТС в 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2020 

 

 
15 

 

светлината на миграционната сигурност на регионите. Анализират се 

модели и се предлагат критерии за интеграция на мигранти с цел оценка 

на миграционната сигурност. Анализират се проблеми на интеграция на 

ГТС в общините. Прилагането на проактивният подход при 

разработване на мерки и инструменти за управление на миграционните 

процеси и за интегриране на гражданите от трети страни ще позволи по-

бързото решаване на проблемите при евентуални миграционни кризи. 

 

2.1 Модели на адаптацията и интеграцията на ГТС 

2.1.1 Фази на миграционния процес 

Процесът на включване в обществото на значителни групи 

чужденци, на които начинът им на живот и културни традиции понякога 

се различават от исторически установените етнокултурни 

характеристики на местното население, е сложен и продължителен. В 

дисертацията са разгледани отделните фази на миграционния процес 

според нормативните документ и научните публикации у нас. 

Миграционния процес възниква като емиграционен и през различните 

етапи на миграционния маршрут се превръща в имиграционен. 

Крайните фази на миграционния процес са адаптация и интеграция.  

От гледна точка на приемащата община могат да се разграничат 

два етапни модела на имиграцията: 

- за временните мигранти: вземане на решение за миграция; 

трансфер на новото място за престой; адаптация на мигранта; 

- за постоянните мигранти: вземане на решение за миграция; 

трансфер на новото място за живеене; адаптация на мигранта; 

интеграция на мигранта. 

Разгледани са и отделните фази на релокацията на ГТС от други 

страни на ЕС. В Приложение 1 е дадена схема на видовете интеграция 

за изпълнение на последната фаза. Опитът от прилагането на този модел 

e въведен на по-късен етап в наредбата, приета от МС през 2017 г., 

съкратено означена в параграф 2.4 на дисертацията като НИМО.   
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2.1.2 Адаптация и оценката на адаптацията на мигрантите 

Целесъобразно е използването на термина „адаптация“ за 

означаване на стадий от процеса на цялостното интегриране. 

В европейските нормативни документи за последната фаза на 

миграционните процеси се използва термина „интеграция“. В 

българските нормативни документи за управление на миграционните 

процеси положението е същото, термина „адаптация“ е рядко срещан. 

Адаптация е приспособяване на мигранта към нови за него 

условия на живот, а интеграцията е пълноценното му вписване в новата 

етнокултурна и религиозна среда чрез активно участие в обществения 

живот и реализиране на собствен принос към социалните системи, 

които използва. Дисертантът споделя виждането,че интеграцията е друг 

етап на миграционния процес, той е адресиран предимно към 

чуждестранните граждани, които се стремят не само да работят 

временно в страната, но и да станат нейни граждани в бъдеще. 

Предложени са шест компонента (вида) на адаптацията- 

институциална, икономическа, социална, биологична, културна и 

географска адаптация, и критерии за оценка към всеки компонент на 

адаптацията. Общ признак за адаптация е факта, че мигрантът се е 

приспособил да остане (живее) и работи в приемащо общество без 

конфликти. За този етап е характерно и това, че мигрантът  поддържа 

стабилни семейни, държавни, имуществени и други връзки с 

предишното място на пребиваване. Но при това той продължава да 

изпитва специално отношение към себе си и към членовете на 

семейството от страна на приемащото общество по отношение на 

новодошлите.  
Според степента на приспособяване на мигранта са предложени 

следните оценки за адаптация - частична адаптация, пълно 

приспособяване към новите условия или  мигрантът не се е адаптирал 

към новата среда. 
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За да се даде оценка на видовете адаптация на мигрантите, е 

необходимо да бъде проведено анкетно проучване сред тях. В 

Приложение 2 на дисертацията са дадени примерни въпросниции за 

провеждане на такива анкети. 

Подчертано е, че конфликтният потенциал се повишава когато 

повечето мигранти принадлежат към бедните слоеве на населението. 
Същността на въпроса за заплахи към сигурността се състои не в 

етнокултурните различия между новодошлите и местното население, а в 

наслагването на тези различия върху социалното неравенство, което 

реално съществува в регионите на страната, т.е. съвпадение на линиите 

на социално-класовото делене на обществото с етническото делене. 

 

2.1.3 Интеграция и интеграционни модели 

Интеграцията е включването на имигрантите и техните потомци в 

социалните институции на приемащата държава. Cuноним на 

интеграцията е социалното включване. Антоним - социално 

изключване.  

Разгледана е класификацията на интеграционни модели на 

държавите. Практиката в европейските държави показва, че 

перспективата за асимилация в повечето случаи е нереализируема, 

както е малко вероятно и пълното премахване на културните различия 

между коренното население и новото население. За интеграцията 

работят Международната организация за миграция (МОМ) и други 

подобни институции - MIPEX Международната организация на труда. 

Интеграционната политика представлява набор от действия от 

държавата, предназначени да влияят на обществото или мигрантите с 

цел да променят хода и резултата от тяхната интеграция. 

На базата на направеният анализ на системите от индикатори за 

интеграция на държавите от ЕС в представените международни 

сравнителни изследвания са предложени идеи, свързани с оценката на 
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политиките и мерките за интеграция на имигранти, подходящи за 

българските условия.  
Според Националната стратегия в България интеграция на 

лицата, получили международна закрила, се осъществява чрез 

конкретни мерки и услуги в няколко приоритетни области, които се 

приемат за сектори (критерии) за интеграция 

За оценка на пълната интеграция на ГТС е необходимо да се 

предложат общи и частни критерии за оценка на този стадий. На базата 

на мнение на руски експерти е направено предложение за четири 

основни групи индикатори за пълна интеграция, чрез които е възможно 

да се оцени как протича процесът за интеграция на новодошлите, а те 

са: институциални, социално-икономически, социално-културни и 

социално-психологически. 

 

2.2 Интеграционни процеси и толерантност 

Същността на интеграцията е, че това е двупосочен процес. Както 

местното население се отнася към пристигащите, така те ще се отнасят 

към него. Толерантността най-често се разбира, като търпимост към 

чуждия начин на живот, поведение, обичаи, чувства, мнения, идеи, 

убеждения и се изразява в определена морална позиция и 

психологическа готовност към съответни форми на поведение. По един 

начин изглежда толерантността във време на война и по съвсем 

различен начин изглежда тя в обединена Европа, част от която сме и 

ние. 

Анализирано е проучване на Европейската комисия в което се 

посочва, че над 90% на сто от българите не познават мигранти, въпреки 

това смятат, че те биха ги застрашили, като им заемат работните места 

или биха натежали на социалната система. В същото проучване се 

установява, че българите са най-малко толерантни към мигрантите в ЕС. 

На базата на този анализ възниква необходимостта от прилагане 

на проактивен подход за осигуряване на сигурността на общините и 
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бизнес организациите чрез целенасочено обучение на лица от 

общинските администрации и членове на общински съвети по 

проблемите на регионалната и миграционна сигурност и за 

разработване на подробни планове за интеграция на чужденци от трети 

страни с конкретни дейности и задължения на длъжностни лица.  

В продължение на изследванията в тази област се предполага и 

разработването на еталонни модели за действие на приемащата община. 

  

2.3 Нормативни актове и институции, ангажирани 

       с миграционните процеси и интеграцията на ГТС 

Интеграцията на граждани от трети страни се превръща в  

основен елемент от цялостната миграционна политика на страната ни. С 

цел разкриване на проблемите свързани с управлението на адаптацията 

и интеграцията на гражданите от трети страни, като фактор за 

миграционната сигурност на регионите, общините и бизнес 

организациите, е направен аналитичн обзор на основните нормативни 

документи за целта, касаещи държавното и общинското управление.  

 

2.3.1 Нормативни актове за управление на миграцията на 

републиканско ниво 

Следва да се отбележи, че Република България на ниво държава 

има детайлна и стриктно съгласувана с европейското законодателство 

нормативна база. В дисертацията са посочени и анализирани над 18 

основни закони, и правилници за управление на миграционните 

процеси.  На национално ниво правната уредба за интеграцията е Закона 

за убежището и бежанците (ЗУБ) и Националната стратегия в областта 

на миграцията, убежището и интеграцията (2015 – 2020 г.) 

Анализът показва, че съществуват значителни противоречия 

между нормативните актове в българското законодателство, по 

въпросите на тълкуването на фундаментални категории в управлението 

на миграцията. Освен това, е налице непълнота в дефинирането на 

функциите на отделните институции, особено що се отнася до 
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мониторинга на граждани на трети страни, потърсили международна 

закрила. 

Най-сериозното разминаване идва от факта, че предписаните от 

първичното законодателство разпоредби, на практика не се изпълняват 

на по-ниско ниво в областите и общините. Оказва се, че след 

излизането на чужденците от бежанските центрове у нас никой не знае 

какво се случва с тях, къде живеят и как се препитават. 

 

2.3.2 Държавни органи и публични институции 

Институциите, които са ангажирани с миграционните процеси в 

България са много на брой. На фиг. 2.1 са показани основните 

институции, които имат отношение към миграцията.  

На национално ниво това са МС, НСМГУИ, МВР (чрез ГДНП, 

ГДГП, ДМ), МТСП (АЗ, АСП), Министерство на правосъдието (МП), 

Министерство на външните работи (МВнР), Министерство на 

финансите (МФ), Министерство на образованието и науката (МОН), 

Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на отбраната 

(МО), Министерство на транспорта, Информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), 

Държавна агенция за бежанците (ДАБ), Държавна агенция „Национална 

сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), Агенция 

„Митници“ (АМ), Национална комисия за борба с трафика на хора 

(НКБТХ), Национално сдружение на общините в Република България  

(НСОРБ), Върховен комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), 

Международна организация по миграция (МОМ). Неправителствени 

организации (НПО) и други организации, предоставящи услуги и 

подкрепа на лица с предоставено убежище или международна закрила 

са: БХК, Български Червен кръст (БЧК), Международна организация по 

миграция в РБ(МОМ), УНИЦЕФ, Каритас-София, ЦСРИ „Св. Анна“, Си 

Ви Ес - България, Фондация „Център Надя“, Сдружение „Нагоре“, 
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Рийчаут. БГ, Център за социална рехабилитация и интеграция на 

възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци. 

В дисертационния труд се разглеждат функциите на показаните 

институции. 

 

Фиг. 2.1 Институции у нас, ангажирани с миграционните процеси 

 

Понастоящем в България не се провеждат дейности по 

мониторинг в областта на интеграцията на мигранти на равнище 

централни институции. С преобразуването на Националния съвет по 

миграция и интеграция към МВР през 2019 г. бе частично преодоляна 
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липсата на координиращо звено за интеграция на чужденците на 

национално равнище.  

На местно ниво функционират редица институции, ангажирани в 

управлението на миграционните процеси. 

 

2.4 Нормативна база за интегриране на ГТС в общините 

Направен е анализ на приетата през август 2016 г. от 

правителството на Република България, „Наредба за условията и реда за 

сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция 

на граждани от трети страни“, във връзка с изпълнението на стратегията 

от 2015 г. В края на март 2017 г., е отчетено, че наредбата не е 

произвела нито едно споразумение за интеграция на чужденци и това 

налага на 25.07.2017 г. да бъде приетата „Наредба за условията и реда за 

сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция 

на чужденците с предоставено убежище или международна закрила“ 
(по-нататък за нея в дисертацията се използва съкращението НИМО). 

НИМО засега е единствената основа за изграждане на цялостната 

интеграционна програма, в която ролята на общините при сключването 

на споразумението за интеграция е от основно значение. Съгласно 

наредбата се определят индикатори за оценка на интеграцията /чл. 5 от 

наредбата/ чрез достъп до образование; заетост; обучение; жилищно 

настаняване; здравеопазване; социално подпомагане и социални услуги. 

НИМО е добра основа за сключването на споразумение за 

интеграция между кметовете на приемащите общини и ГТС със  

задължително отчитане на конкретните рискове за националната 

сигурност при осъществяване на дейностите за интеграция. 

 

2.5 Добри практики за интеграция на ГТС в развитите страните в 

света и Европа 

2.5.1 Добри практики от САЩ, Канада, Авсрталия и Русия 
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Тъй като миграционни процеси за България са сравнително ново 

явление и мегаполисите на страната са изправени пред непознати по-

рано проблеми, специално внимание трябва да се обърне на изучаването 

на чуждия регулаторен опит на миграционни процеси в развитите 

държави в света – САЩ, Австралия и Европа, посочени са примери и от 

Русия. На базата на аналитичен обзор на добри практики в тези държави 

са обобщени направления и програми, походящи за приложение у нас.  

 

2.5.2. Добрите практики в областта на интеграцията в Европа 

Анализирани са добри практики в областта на интеграцията в 

Европа (от Германия, Италия, Франция, Швеци и др.) в следните 

сектори: жилищно настаняване, провеждане на обучение по език, 

образование, насърчаване на заетостта, здравеопазване, социално 

подпомагане, административно обслужване, програми, професионално 

обучение и квалификация и грижа за децата. 

 

2.5.3 Примери за практики в Република България 

Разгледани са примери на добри практики за интеграция на 

мигрантите у нас - малка пилотна интеграционна програма от 2016 год. 

за 40 човека, получили международна закрила, финансирана от 

ВКБООН и реализирана от Български Червен кръст и Програма за 

интеграция на бежанци, реализирана от БЧК и финансирана от 

ВКБООН, която включва консултации по въпроси, касаещи живота и 

правата на бежанците в България. Центърът за интеграция на бежанци и 

мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София“, има менторска програма, 

която спомага насърчаване на общуването на лицата, получили 

международна закрила, с местното население, което подпомага 

интеграцията им в българското общество. Продължение на добрата 

практика, започнала с изграждането и утвърждаването на дейностите, 

осигурявани в Интеграционния център на ДАБ при МС за подпомагане 

на търсещите международна закрила, е приемането и изпълнението на 
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Националната програма за интеграция на бежанците (НПИБ) в 

Република България, действала в периода 2005-2013 година. 

Изведени са най-желаните за трудова заетост на ГТС стопански 

сектори. Дадени са примери за три български стопански организации, 

имащи добри резултати при работа с мигранти. 

 

2.6 Изводи 

1. Миграционното законодателство на Република България 

недостатъчно съответства на настоящите и бъдещи нужди на 

икономическото, социално и демографско развитие на страната и  

интересите на работодателите. Основен недостатък в осъществяването 

на интеграционната политика е практическата реализация и 

изпълнението на заложените политики, мерки, стратегии и правни 

норми. 

2. Предложеният допълнителен стадий „адаптация“ в модела на 

миграционния процес позволява по-точната оценка на влиянието на 

интеграцията върху сигурността на регионите и стопанските 

организации. 

3. Общинските ръководства и ръководствата на бизнес 

организациите не са запознати с нормативната уредба и добрите 

практики по адаптация и интеграция на мигрантите на местно ниво. 

Общините у нас нямат разработени планове и протоколи за реализация 

на Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и 

прекратяване на споразумение за интеграция на чужденците с 

предоставено убежище или международна закрила.  

4. Липсва мониторинг в областта на адаптацията и интеграцията 

на мигранти на равнище централни институции и органи на местната 

власт и координацията и съгласуваността на действията между 

отговорните институции е затруднена. Преобразуването на 

Националния съвет по миграция и интеграция през 2019 г. само 

частично преодоля липсата на координиращо звено. 
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5. Опитът на засегнатите от миграцията страни показва връзката 

между строгостта на изискванията  към имигрантите, които се заселват 

в общините със заплахите за миграционната сигурност. Предложените 

критерии за оценка на адаптация и интеграция на ГТС ще подготви 

общините и бизнес организациите у нас за преодоляване на евентуални 

миграционни кризи. 

6. Държавното ръководство следва да работи за привличане на 

висококвалифицирани и мотивирани граждани с български произход от 

трети страни (Украйна, Молдова и Западните покрайнини) които са 

много по-близки по етно-културен профил с местните хора, и за 

приемане на икономически мерки за реемиграция на младите 

квалифицирани българи от развитите държави в Европа и света. 

 

ГЛАВА ТРЕТА. ПРОАКТИВЕН ПОДХОД И СРЕДСТВА  

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МИГРАЦИОННАТА СИГУРНОСТ 

НА ОБЩИНИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В  

ОБЛАСТ ШУМЕН 

3.1. Проучване на влиянието на миграционните процеси върху 

сигурността на бизнес организациите в Североизточна България 

Анализирани са резултатите от проведеното анкетно проучване 

на стопански организации в Североизточна България, осъществено с цел 

разработване на препоръки към административните ръководства на 

общините и стопанските организации в региона за проактивно 

разработване на програми и мерки за миграционна сигурност. То 

предоставя емпиричното разбиране на нагласите на работодателите, 

като основа за извършване на анализ на регионалните политики и 

практики по отношение на миграционната сигурност. Резултатите от 

изследването са използвани за извършване и предоставяне на анализи, 

основаващи се на факти от практиката, както и формирането на 

политики. 
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3.1.1. Профил на изследваните организации и средата за сигурност 

Анкетното проучване обхваща 30 бизнес организации от 

Североизточна България от областите Шумен, Търговище и Разград. На 

ръководителите бе предложено да отговорят на 30 въпроса. От 

анкетираните служители 44% са собственици, 39% - управители и 17% - 

на друга ръководна длъжност. Според броя на персонала, 30% от 

анкетираните бизнес организации са големи (над 250 души), 55 % са 

средни (от 50 до 250 души), 10 % малки (от 10 до 50) и 5 % са с 

персонал по-малък от 10 души. 

През 2019 г. се запазват динамичните характеристики на средата 

за сигурност. На въпроса дали миграционните процеси представляват 

опасност за Североизточния регион или бизнес организациите, 45% от 

ръководителите отговарят положително, с „НЕ“ отговарят 30%, а 25% 

„не могат да преценят“. От анкетираните  75 % смятат, че в региона 

няма ксенофобски настроения към присъствието на чужденци от трети 

страни, 15% все пак са на мнение, че такива настроения има, а 10 % не 

могат да преценят. За разлика от данните от националните проучвани, 

приведени в дисертацията, проучвания, 80% от анкетираните в трите 

области смятат, че няма да възникне напрежение сред работещите в 

региона или организациите поради назначени в тях чужденци от трети 

страни. 

 

3.1.2. Корпоративна и миграционна сигурност на организациите 

Изследването показва, че в региона са характерни същите 

проблеми по отношение на пазара на труда, както и в повечето области 

в страната. В 100% от анкетираните организации има недостиг на 

квалифицирана работна ръка, а на висококвалифицирани специалисти – 

в 75% от тях. 

Относно факторите поради които се наблюдава недостиг на 

работна ръка, анкетираните организации са определили, като основни 

причини: емиграция на работна сила -35% от отговорите, в следствие на 
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демографската криза в страната -30%, недостатъчно адекватно за 

трудовия пазар качество на образование и професионална квалификация 

-32% и други причини -3%. Заради това 60% от ръководителите 

отговарят положително на въпроса за наемане на високо квалифицирани 

специалисти-чужденци от трети страни, а 25%- отрицателно. 

На анкетираните ръководителите на организации е предложено 

следното определение за миграционна сигурност, като част от 

корпоративната сигурност:  

„Миграционната сигурност на региона и на бизнес организациите 

е състояние на защитеност на региона (област, община) и на бизнес 

организациите, от миграционните процеси, влияещи неблагоприятно 

върху развитието и просперитета на региона/организацията“.  

На фиг. 3.16 е показана диаграма, илюстрираща нагласата и 

отношението на ръководителите към ролята, целите и задачите на 

системaтa за миграционна сигурност на региона/организацията. 

 

Фиг.3.16 Отношението на ръководителите към ролята, целите  

и задачите на системaтa за миграционна сигурност на 

организацията 

55% от анкетираните са на мнение, че ролята, целите и задачите на 

системaтa за миграционна сигурност на региона/организацията е 
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изключително важна, 20% я оценяват като съществена, 10% - 

наложителна, несъществена – 5% и без значение – 10%. 

За да се преценят основните заплахи за миграционната сигурност, 

в анкетата е предложено да се оцени експертно по скала от 1 (най-ниско 

ниво на заплаха) до 5 (най-високо ниво на заплаха), степента на 

заплахите върху икономическата сигурност на региона или 

организацията. В таблица 3.1 са показани основните заплахи за 

сигурността, подредени в низходяща степен на влиянието им върху 

икономическата сигурност според анкетираните. 

На фиг. 3.19 е показан резултатът от отговорите за начините за 

осигуряване на миграционната сигурност. За използване на собствена 

служба за сигурност са отговорили 20%, чрез изпълнение на услуги за 

сигурност от външна фирма - аутсорсинг – 40%, с нает от друга фирма 

персонал – аутстафинг – 20%, а 20% са отговорили, че не е 

организирана. 

 

Фиг. 3.19 Начини за осигуряване на миграционната сигурност 

на фирмите 

 

Таблица 3.1 Основните заплахи за миграционната сигурност 

     Заплахи за сигурността     1     2     3    4    5 
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     Заплахи за сигурността     1     2     3    4    5 

Дефицит на работна 

сила в региона 
35% 10% 15% 20% 20% 

Влошаване етническите 

отношения в региона 
30% 35% 15% 5% 15% 

Корупция 50% 15% 10% 10% 15% 

Увеличаване на мигрантската 

престъпност 
60% 10% 10% 5% 15% 

Дъмпинг на заплатите в 

региона 
43% 10% 33% 0% 14% 

Изнасяне на капитали от 

региона 
47% 5% 26% 11% 11% 

Увеличаване броя на местните 

хора с доходи под прага на 

бедността 

58% 5% 10% 16% 11% 

Намаляване 

продължителността на живота 
57% 14% 19% 0% 10% 

Влошаване здравното 

обслужване на населението в 

региона 

45% 15% 20% 15% 5% 

Натоварване на системата за 

социална сигурност 

(трудоустройване, жилище, 

здравни и социални грижи, 

образование, пенсии, 

обезщетения при безработица, 

инвалидност) 

47% 16% 16% 16% 5% 

Намаляване качеството на 

живота в региона 
55% 5% 20% 15% 5% 

Противоречия между местни 

жители и чужденци от трети 

страни, наети от работодатели 

50% 25% 10% 10% 5% 
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     Заплахи за сигурността     1     2     3    4    5 

в региона 

Криминализация на 

стопанските отношения 
 70%  5%  15%  5%  5% 

 

По-голямата част от фирмите традиционно предпочитат 

аоутсорсинга. Аутстафинг е временно предоставяне на външен 

персонал като щатна единица на фирмата заявител, за да изпълни 

конкретна дейност по сигурността. На 95 % от анкетираните не е 

известно дали в регионите, където работят бизнес организация има 

специализирани фирми, на които може да се повери чрез аутсорсинг 

или аутстафинг, миграционната сигурност на организацията. Вероятно 

поради това в регионите няма организации, в които да са назначени 

имигранти с посредничеството на такива специализирани фирми. 

Анкетата разкри, че 60% от работодателите не са информирани 

дали в региона има разработени локални програми за интегриране на 

чужденци от трети страни, а 25 % твърдят, че такива няма. 70% от 

анкетираните обаче смятат, че е необходимо разработването на 

програма за интегриране на чужденците от трети страни с цел 

осигуряване на сигурност в региона и бизнес организацията, докато 30 

% не могат да преценят това. 

Данните от отговорите на въпроса кои мерки за насърчаване на 

икономическа имиграция към България могат да доведат до 

подобряване на икономическата сигурност на региона/организацията. 

(чрез скала от 1 - най-ниско ниво на насърчаване до 5 - най-високо ниво 

на насърчаване), са дадени в табл.3.2 

В дисертацията са анализирани резултатите от всички 30 

отговора на анкетното проучване чрез диаграми и таблици 
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Практически пример за добра система за корпоративна сигурност 

е функционирането на едно от структуроопределящите предприятия за 

Шуменска област – корпорацията АЛКОМЕТ, характеризиращо се с 

висока култура на корпоративно управление и липса на конфликтни 

ситуации във взаимоотношенията между мениджъри и акционери. 

В съответствие с общата стратегия на компанията е изградена и 

нейната система за корпоративна сигурност.  

 

Таблица 3.2. Мерки за насърчаване на икономическа имиграция към 

България 

Мерки за насърчаване 

интеграцията на имигранти 
1 2 3 4  5 

Опростени процедури за 

имиграция  
20% 5% 15% 10% 50% 

Вътрешни правила за имиграция 

на квалифицирани чужденци  
25% 5% 25% 5% 40% 

Конкретни условия за бизнес 

имиграция в региона  
20% 10% 25% 15% 30% 

Облекчаване на образователната 

имиграция  
20% 10% 25% 20% 25% 

Разнообразни хуманитарни 

програми  
40% 15% 25% 0% 20% 

 

Еволюцията на корпоративното управление и корпоративната 

сигурност в Шуменска област се развива, но все още има доста 

пропуски и уязвимости в системата за сигурност. Важна област в 

работата за подобряване на системата за корпоративна сигурност за 

много предприятия е развитието в областта на информацията за 

откритост, равенство на правата на акционерите, разрешаване на 

корпоративни конфликти и конфликти на интереси. 
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3.2. За приложението на Наредбата за интегриране на ГТС в 

общините 

За разработване на планове, мерки и инструментариум за 

проактивни действия в областта на адаптацита и интеграцията, е 

направен аналитичен обзор на добрите практики у нас и в чужбина, 

групирани по секторите за интеграция съгласно Наредбата за 

интеграция на мигранти в общината- жилищно настаняване; обучение; 

образование (детски градини, училища), изучаване на език; заетост; 

здравеопазване; социално подпомагане и социални услуги; 

административно обслужване (лични документи и др.) и програми. 

Наредбата за интеграция на мигранти в общината (НИМО) засега 

е единствената основа за изграждане на цялостната интеграционна 

програма, в която ролята на общините при сключването на 

споразумението за интеграция е от основно значение. Този процес 

включва следните етапа: подготвителна фаза, сключване на 

споразумението и изпълнение на споразумението.  

На базата на експертни мнения и Наредбата за интеграция на 

мигранти в общината е разработен авторски алгоритъм за 

последователността на дейностите по процедура за интеграция на 

мигранти в община (ПИМО). В алгоритъма са приети следните 

съкращения: АОЛ - административно отговорно лице, назначено за 

координиране на този процес; ЕД - експертен доклад; М - брой на 

граждани от трети страни, пожелали заселване в общината. 
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Фиг. 3.27 Алгоритъм за последователността на дейностите за 

интеграция на мигранти в община 
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3.3. Мониторинг и прогнозиране на заплахите за миграционната 

сигурност на регионите и бизнес организациите 

3.3.1 Мониторинг на заплахите за миграционната сигурност на 

региона/общината 

Най-важните елементи на механизма за осигуряване на 

сигурността на общината и региона в условия на развиването на 

миграционни процеси са мониторинга и прогнозирането на факторите, 

определящи появата на съответните заплахи. 

Системата за мониторинг на миграционните процеси в общината 

включва цели, принципи (основни изисквания), форми и функции на 

нейното изпълнение. Извършено е формулиране на основните цели на 

мониторинга на заплахите за сигурността на региона/общината. 

Внедряването на мониторинга и прогнозирането на факторите на 

заплахите за сигурността на региона трябва да се прилагат от 

териториалните органи на държавната и изпълнителната власт на 

областта/общината. На фиг. 3.28 е предложена следната 

последователността на провеждането на мониторинга. 
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Фиг. 3.28 Последователност на провеждане на мониторинг 
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В община Шумен липсва програмата за миграционна политика, 

която да съответства на НИМО. В същото време характера на 

миграцията отдавна има междуведомствен характер, което поставя 

въпроса за взаимодействието на органите на вътрешни работи и 

органите на регионалното и градско управление. 

След идентифициране на обекта за мониторинга и 

разграничаване на функциите, отговорностите и компетенциите на 

субектите на миграционната политика на региона, започва 

последователното (циклично) повторение на етапите на наблюдение, 

анализ, оценка, прогнозиране и диагностика, които, представляват 

основния цикъл на мониторинга. 

Крайната функция във всеки цикъл е диагностика-разпознаване 

на същността и особеностите на изследваната социално-икономическа 

система, съществуващите дефекти в нея с оценка на възможните 

отклонения (от нормата) на състоянието, начините на дейност и 

развитие, разработване на методи и средства за локализиране или 

отстраняване на дефекти, стимулиране активността на всички елементи 

на системата с необходимите начини за прилагане на подходящи мерки. 

Схемата на системата за мониторинг на заплахите за сигурността 

на региона е дадена на фиг. 3.29.  
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Фиг. 3.29 Системата за мониторинг на заплахите за сигурността 

на региона 

 

3.3.2 Индикатори и критерии за миграционната сигурност в 

регионите 

В дисертацията е предложено за индикатор за заплаха за 

миграционната сигурност на региона да се използва сравняването на 

миграционния коефициент на престъпността – Кмп с коефициента на 

регионалната престъпност К, определян в проценти на базата на 

определението отчетите на ОДМВР на коефициента на престъпност, 

като брой престъпления на 100 000 души, за определен времеви период 

(обикновено една календарна година).  
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Кмп = брой престъпления от мигранти / общ брой мигранти в 

региона 

Например за 2014 год. съгласно отчета на ОДМВР-Шумен 

коефициентът на престъпност е 1053,61 престъпления на 100 000 души 

и е с 464,37 пункта по-нисък от този за страната. 

В случая коефициентът К = 1,053 %. 

Ако Кмп > К, то това е признак за заплаха за миграционната 

сигурност на региона. 

На базата на мнението на експерти в Русия е направен анализ на 

индикатора за оценка на отрицателното влияние на миграционните 

потоци върху основните интереси на социално-икономическо развитие 

в мегаполиси като Москва и Санкт-Петербург.  

За оценка на заплахите за миграционната сигурност в областта 

(общината) е предложено да се въведат индикатори на базата на добрите 

практики в чужбина и проведеното анкетно проучване, чиито резултати 

са дадени в параграф 3.1. на дисертационния труд. 

 

3.4. Проактивният подход за усъвършенстване на нормативната 

база за управление на трудовата миграция на ГТС и мерки за 

управление и мониторинг на миграционната сигурност в общините 

и стопанските организации 

3.4.1 Предложения за мерки за подобряване на адаптацията и 

интеграцията на национално ниво 

Всички методи за осигуряване на икономическата сигурност на 

общината в областта на миграцията могат да се разделят на две основни 

групи: 

- институционални методи, насочени към осигуряване на 

стабилен екстензивен икономически растеж (правни методи, 

международни стандарти, законодателство за миграция и контрол и 

др.); 
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- инфраструктурни методи, насочени към осигуряване на 

стабилен интензивен икономически растеж. 

Обобщен е натрупания опит от експертната общност от страните 

от ЕС с препоръки за държавни служители и социални работници, 

участващи в интеграцията на мигранти, и мерките за интеграция като 

осигуряване на жилищно настаняване на лицето и семейството му, 

записване в детска градина и държавно/общинско училище на деца, 

подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка, 

провеждане на обучение по български език, здравно осигуряване и 

обслужване, професионално ориентиране и обучение на възрастни, 

включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни, 

информиране и предлагане на обявени свободни работни места и други, 

по преценка на приемащата община. Сред категориите мигрантско 

население, на които е уместно да се обърне специално внимание, са 

жените. За тях трябва да разработват специални програми за 

интеграция. Целевите групи в държавните програми за интеграция също 

трябва да са младите хора. Най-важният сектор, който поставя основите 

за успешната интеграция на мигрантите, е образованието. 

 

3.4.2. Предложения за изменения и допълнения в нормативната 

уредба на трудовата емиграция 

След консултации с анкетираните ръководители на бизнес 

организации в Шуменска област, имащи опит по управление на 

процесите на трудова емиграция в региона, са обобщени предложения 

за промени в нормативната среда за улесняване на превличането на 

работна сила за българския трудов пазар от трети страни, основно от 

страни с близки до нашите етно-културни традиции, като се улесни и 

ускори процеса по получаване на право за пребиваване и работа. 

Предложенията са за издаване на разрешение за работа, изискване на 

документи за наемане на работа, финансовите разходи и срокове, 
пребиваването на чуждестранен работник в България, изменения в 
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Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за 

неговото прилагане, издаване на визи, такси,тарифи и др. 

 

3.5 Предложение за Програма на Община Шумен за интегриране на 

ГТС 

Идеята за прилагане на проактивен подход за осигуряване на 

миграционната сигурност се реализира чрез предложение за проект на 

програма за миграционна сигурност в община Шумен. 

Предложеният проект за Програма за миграционна сигурност в 

община Шумен за подкрепа на интеграционните политики дефинира 

необходимостта от определяне на задачите и насочване на местната 

власт и местната общност към разрешаване на нарастващите 

потребности на мигрантските групи в общината. Той е съобразен с 

изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставяне на 

различни видове услуги, децентрализация при управлението и 

финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта 

на политиките на държавата. Целите, задачите, дейностите, отговорните 

институции и финансирането са разработени по приоритети под 

формата на индикативни таблици, и са представени в следните 

приложения в дисертацията – приоритети Образование (Приложение № 

4); Здравеопазване (Приложение № 5); Жилищни условия (Приложение 

№ 6);Заетост и социално включване (Приложение № 7); Миграционна 

сигурност(Приложение № 8); Култура и медии(Приложение № 9). 

 

3.6 Роля и задачи на корпоративните служби за сигурност за 

осигуряване на миграционната сигурност на бизнес организациите 

3.6.1. Структура и задачи на корпоративните служби за сигурност 

(КСС) 

Сигурността на стопанските организации трябва да се базира на 

добре обоснована политика на сигурност, приета от ръководството на 
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фирмата, и ако е необходимо, да се вземат организационни мерки за 

нейното постигане, в това число и създаването на собствена 

корпоративна система за сигурност. Организационната структура на 

корпоративната служба за сигурност (КСС) се определя главно от 

размера на бизнеса и отрасъла на компанията. В съвременните условия 

службата за сигурност на компанията трябва да има звена за 

разузнаване и контраразузнаване. Работата и на двете зависи от 

финансирането, количеството и опита на оперативния състав. 

За целите на настоящото изследване е предложен структурен 

модел на КСС- съставна част на голяма българска частна фирма с 

развита структура в страната. Една от нейните основни задачи е защита 

на търговските тайни на организацията. КСС трябва да има предвид 

разкриването не само на зложелатели (инсайдери) в организацията, 

която осигурява, но и инсайдери от средата на ГТС в тази компания. 

Направено е предложение за провеждането от КСС на анкетно 

допитване до мигрантите с цел мониторинг на процеса на адаптация и 

интеграция по няколко критерия - институциална адаптация, 
икономическа адаптация, социално-културна адаптация,медико-

биологична адаптация и географска адаптация. За оценка на 

адаптацията – частична, пълна или неуспешна, могат да се използват 

оценки на базата на предложените въпросници в приложение 2 на 

дисертационния труд. 

 

3.6.2 Аутстафингът като инструмент за миграционната сигурност 

на бизнес организациите 

Не всички фирми, особено тези от средния и малкия бизнес могат 

да си позволят поддържането на КСС, а за някои от тях е скъпо да имат 

дори и само един щатен служител за сигурност. Понастоящем в 

чужбина част от големите компании, с широка мрежа от клонове и 

наличието на собствени служби за сигурност, както и малки и средни 

предприятия, са склонни към осигуряване на своята сигурност чрез 
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възлагане на определени задачи и повишаване на ефективността в тази 

област на външни изпълнители – аутсорсинг. 

На базата на анализ на опита в Русия, свързан със средствата за 

подобряване на сигурността на фирмата при наемане на чужденци на 

работа, е показано,че най-подходящата форма за работодателите в това 

направление е аутстафинга. Аутстафинг е приемането на работници в 

дадена фирма извън нейния щат. В България аутстафинга на наемни 

работници не е забранен. Това позволява избягването на съдебни 

спорове за това дали договорите между заявителя и аутстафъра са за 

вещи или хора под наем. 

 При използването на аутстафинга се намалява риска за 

сигурността на заявителя при наемане на работа на чужденци. 

Единственият риск за фирмата-заявител е свързана с избора на 

подходяща надеждна кадрова агенция за аутстафинг. 

 

3.7. Изводи 

1. Проведеното от дисертанта анкетно изследване в стопански 

организации в Североизточна България показва, че ръководителите им 

оценяват важността на ролята на мониторинга на миграционната 

сигурност за региона/организацията чрез нови критерии, и 

необходимостта от проактивно разработване на липсващи понастоящем 

регионални планове и програми за адаптиране и интегриране на ГТС. 

2. Разработеният авторски алгоритъм за последователността на 

дейностите по процедура за интеграция на мигранти в община е 

методологична основа за изпълнение на основните дейности на 

ръководствата на общините в това направление. 

3. Мониторингът на адаптацията и интегрирането на ГТС в 

регионите трябва да се извършва на базата на предварително 

съгласувани и приети протоколи за сигурност на 3 нива: област, община 

и стопански субекти в областта (общината). Предложените мерки за 

подобряване на адаптацията и интеграцията на национално ниво и 

предложенията за промени в нормативната среда за улесняване на 
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превличането на работна сила за българския трудов пазар от трети 

страни несъмнено ще  подобрят миграционната сигурност за в бъдеще у 

нас. 

4. Прилагането на проактивния подход за осигуряване на 

миграционната сигурност се реализира чрез предложения проект на 

програма за миграционна сигурност в община Шумен. Той е съобразен с 

изискванията на нормативните актове в приоритетните области 

здравеопазване, жилищни условия, заетост и социално включване, 

миграционна сигурност и култура и медии. 

5. Предложената методика за оценки на адаптацията (частична, 

пълна или неуспешна), на базата на въпросници за ГТС може да се 

използва за подобряване на миграционната сигурност на бизнес 

организациите от корпоративните служби за сигурност (КСС) или от 

организациите, прилагащи аутстафинг с тази цел.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интеграцията на имигранти и техните потомци е сложен и 

многопластов процес. Практиката показва, че пълна интеграция на 

гражданите от трети страни в България, към настоящия етап на развитие 

на обществото и икономиката е невъзможна. Интеграцията е процес, 

който не може да се реши еднократно. На един от аспектите на този 

процес – повишаване на миграционната сигурност на етапа на 

интеграцията на ГТС у нас е посветено настоящото дисертационно 

изследване. Основните резултати от решаването на научно-

изследователските задачи в него могат да бъдат обобщени в следните 

основни изводи: 

По първа задача - анализ на теоретичните аспекти на миграционната 

сигурност: 

Миграцията, особено нелегалната, генерира множество рискове пред 

сигурността на държавата, регионите и бизнес организациите. Към 

компонентите на националната и корпоративната сигурност в 

светлината на съвременните миграционни процеси е необходимо да 

бъде включена и миграционната сигурност. 
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В България все още не е изследвано влиянието на миграционните 

процеси върху сигурността на регионите и бизнес организациите. 

Успешната адаптация и интеграцията в българското общество на ГТС е 

единственото трайно решение за повишаване на миграционната 

сигурност. Прилагането на проактивнен подход при разработване на 

мерки и инструменти за управление на интегриране на гражданите от 

трети страни ще позволи по-бързото решаване на проблемите при 

евентуални миграционни кризи. 

По втора задача - анализ на моделите, добрите практики и 

нормативната база за адаптация и интеграция на граждани от трети 

страни (ГТС) : 

Несъвършенство на сегашната система у нас за управление на 

миграционни процеси, позволява наличието на значителен брой 

нелегални мигранти. Въвеждането на допълнителен стадий „адаптация“ 

в модела на миграционния процес ще позволи по-точната оценка на 

влиянието на интеграцията върху сигурността на регионите и 

стопанските организации.  

Т.нар. добри практики по интегриране на ГТС в Европа и у нас 

всъщност показват неефективността на разходваните ресурси на 

държавите от ЕС в овладяване на миграционните процеси. Много важно 

условие за интеграция е владеенето на езика на приемащата държава, и 

това трябва да се превърне в приоритет за интеграционните програми. 

Най-важният сектор, който поставя основите за успешната интеграция 

на чужденците е образованието.  

Общинските ръководства и ръководствата на бизнес организациите не 

са запознати с нормативната уредба и добрите практики по адаптация и 

интеграция на мигрантите на местно ниво, а също така и с 

възможностите за бъдещето им усъвършенстване, а общините нямат 

разработени планове и протоколи за реализация на Наредбата за 

условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на 

споразумение за интеграция на чужденците с предоставено убежище 

или международна закрила. 

С преобразуването на Националния съвет по миграция и интеграция 

към МВР през 2019 г. бе частично преодоляна липсата на 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2020 

 

 
46 

 

координиращо звено за интеграция на чужденците на национално 

равнище, въпреки това ГТС са рисков фактор, над който липсва 

постоянен мониторинг, поради липса на вътрешно-институционални и 

междуинституционални механизми за непрекъснатото му 

осъществяване и проследимост. Предложените критерии за мониторинг 

и оценка на степента на адаптация и интеграция на ГТС ще подготвят 

общините и бизнес организациите у нас за преодоляване на евентуални 

миграционни кризи. 

По трета задача - изследване на проблемите на миграционната 

сигурност на стопански организации в Североизточна  България: 

Проведеното анкетно проучване показа, че много от ръководителите на 

бизнес организациите оценяват като изключително важна ролята на 

мониторинга на миграционната сигурност на региона/организацията, 

тъй като според тях бъдещите миграционни процеси са заплаха за 

региона или бизнес организацията им, и е необходимо проактивно 

разработване на регионални планове и програми за адаптиране и 

интегриране на ГТС. В областните и общинските администрации и 

бизнес организациите в Североизточна България липсват конкретни 

програми с дейности и инструменти за интегриране на чужденци от 

трети страни, обяснявайки това с липсата на миграционен натиск. 

По четвърта задача- проактивен подход за разработване на мерки и 

средства за усъвършенстване процеса на интегриране на ГТС: 

Най-важните елементи на механизма за осигуряване на сигурността на 

общината и региона в условия на развиването на миграционни процеси 

са мониторинга и прогнозирането на факторите, определящи появата на 

съответните заплахи. Въпреки съществуващата Наредба за интегриране, 

понастоящем областните и общински администрации, както и бизнес 

организациите в областите Шумен, Търговище, Разград и Добрич, нямат 

конкретни програми с дейности и инструменти за реакция при 

необходимост за интегриране на чужденци от трети страни, 

обосновавайки това с липсата на миграционен натиск.    

Идеята за прилагане на проактивния подход при определяне на 

инструменти за интегриране на гражданите от трети страни за 

осигуряване на миграционната сигурност се реализира чрез 
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предложения от дисертанта проект на програма за миграционна 

сигурност в община Шумен. Направените предложения за промени в 

нормативната среда за улесняване на превличането на работна сила за 

българския трудов пазар от трети страни и за изменения и допълнения в 

нормативната уредба на трудовата емиграция ще улеснят и подобрят 

работата на местните общински и сътопански ръководства в това 

направление. За преодоляване на демографската криза у нас и 

попълване на трудовия ресурс на стопанските организации, 

миграционната стратегията на държавата трябва да бъде насочена 

повече към привличане в страната ни на работна сила, от страни с 

население с българско самосъзнание и разработване на програми за 

подобряване качеството на живота им у нас. 

Ролята на местните клонове на НПО, БЧК, КНСБ, ръководствата на 

бизнес организациите и фирмените служби за сигурност е важна за 

подобряванието на миграционната сигурност на страната ни. 

Политиката за сигурност на една бизнес-организация и изборът на 

конкретни мерки за миграционна защита зависи до голяма степен от 

структурата на стопанската организация, а също така и от 

икономическото й състояние. 

Бъдещите изследвания за подобряване на миграционната сигурност на 

етапа на интеграция на ГТС предполагат разработване на количествени 

критерии на видовете адаптация, формулирани в настоящата 

дисертация, но това трябва да става успоредно с актуализирането на 

статистическата информация, свързана с миграционните процеси в 

Европа и у нас. За да бъде получена на обратна връзка от бизнес 

организациите в този аспект е необходимо те да бъдат информирани с 

основните резултати от дисертационното изследване и техните мнения 

и предложения да бъдат отчетени в бъдещи публикации.  

Успешната адаптация и интеграция на чужденците от трети страни у 

нас е основен фактор за повишаване на миграционната сигурност на 

национално и местно ниво, но това е двустранен процес, в който 

участват и търсещите закрила у нас, и толерантно приемащото 

общество. 
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Приноси в дисертацията 

Научни приноси: 

1. Обогатени са съществуващите теоретични възгледи за 

системата за национална сигурност и е обосновано предложение за 

въвеждането на нова подсистема - миграционна сигурност, 

притежаваща обособени самостоятелни функции. 

2. Извършен е анализ на миграционните процеси (вътрешни и 

външни), в резултат на което са определени заплахите и 

предизвикателствата за сигурността на регионите и бизнес 

организациите. Дефинирани са основни авторски термини в областта на 

миграционната сигурност. 

3. Разкрита е същността на проактивния подход и неговото 

приложение за подобряване на сигурността на регионите и бизнес 

организациите чрез анализ на добри практики и разработване на 

програми за интегриране на граждани на трети страни у нас. 

Научно-приложни приноси: 

1. Предложена е нова методология за анализ на интеграцията на 

граждани от трети страни на базата на общи и частни индикатори за 

оценка на степента на адаптация и интеграция на мигранти, търсещи 

закрила в страната ни. 

2. Разработен е алгоритъм за координиране и организиране на 

дейността на областните и общински администрации при миграциони 

кризи с прилагане на проактивен подход при разработване на мерки за 

интегриране на чужденци и лица, получили закрила. Предложена е 

конкретна програма за изпълнение на НИМО със седем приоритетни 

области на адаптация и интеграция на ГТС. 

3. Изяснени са основните функции на системата за мониторинг на 

миграционната сигурност в регионите и общините и ролята на 

корпоративните служби за сигурност в този процес. 

4. Обобщени са предложения за промяна на нормативните 

документи в България за подобряване на икономическата сигурност на 
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бизнес организациите и са предложени изменения в нормативната 

уредба на трудовата емиграция. 

Приложни приноси: 

1. На базата на теоретичните анализи в дисертацията, е 

разработена авторска анкетна карта за практическо изследване на 

аспектите на миграционната сигурност в регион, община и безнес-

организации. 

2. Разкрити са предимствата на аутстафинга като инструмент за 

миграционната сигурност на бизнес организациите. 
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ANNOTATION ON DESSERTATION 

MIGRATION PROCESSES AND THEIR INFLUENCE ON 

CORPORATE SECURITY 

                      author: Tsvetelina Ilieva Metodieva 

The successful integration of foreigners in Bulgaria seeking protection 

in the host municipalities is an important factor for regional security and the 

security of business organizations. When developing government programs, 

it is necessary to take into account all four aspects of integration: political-

legal, socio-economic, socio-cultural and socio-psychological. A very 

important condition for integration is knowledge of the language of the host 

country, therefore, this should become a priority for integration programs. To 

overcome the demographic crisis and replenish the labor force of economic 

organizations, the migration strategy of the state should be aimed at attracting 

labor to our country, from countries with Bulgarian self-consciousness and 

directing programs to improve their quality of life in our country. An 

organization's security policy should include measures for physical protection 

of workplaces, organizational measures, determination of staff rights and 

obligations, documentary security measures, access to resources policy, 

monitoring and sanctions for security policy violations, etc.  

 

 


