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In 2018-2019 Sofia developed and trialled an ‘integration audit’ which provides an 
up-to-date picture of the successes and challenges of the city in the integration of 
third country nationals. The audit is a participatory mapping and assessment activity 
which engages a wide range of local communities, public bodies and civic experts, 
people with a migrant background, involved in sharing their experiences, suggesting 
changes and in implementing and monitoring improvements. One of the innovative 
methods for involving citizens in the city audit, ‘photovoice’, allows participants to 
express their point of view or represent their community by photographing scenes 
that relate to the audit themes. 

The city integration audit was followed up with an integration lab with experts from 
different sectors (employment, education, urban development, security etc.). The lab 
focuses on issues identified by the audit, such as urban security, social cohesion or 
cultural diversity, and develops scenarios of the future impact of migration on the 
city. The end result is a City Integration Agenda which offers the city a conceptual 
basis for addressing the complex challenges arising from migration.  

Sofia managed to engage directly in this process over 1,000 citizens, 1/5 of whom 
migrants.  

Sofia continued with an awareness-raising and advocacy activities syphoning the 
resources and efforts of all stakeholders. During the World Refugee Minth the city 
metropoliten showed on its screens UNHCR produced videos countering popular 
negative myths about refugees, whereas the screens in trams showed videos of 
NGOs (Red Cross, Caritas, Sofia Development Association, and others) focusing on 
success migrant integration stories. Among the other notable campaign events were 
the information sessions of Sofia ombudsperson in migrant integration centers, 
cleaning hateful grafitti, a series of media interviews with migrant who chose Sofia.   

 

 

 

 

 



	

Video	links		
	

	

“Olympic	Dream”	

Kozha	is	a	refugee	from	Syria	who	studies	dental	medicine	and	trains	boxing	and	track-and-
field	events,	and	dreams	of	joining	the	refugee	Olympic	team	2020	in	Tokyo.	Video	produced	
by	UNHCR	Bulgaria.	
https://www.facebook.com/UNHCRBulgaria/videos/828226607636963/	

	

“We,	the	Others”		
We,	The	Others	is	short	documentary	video	that	asks	four	different	migrants	what	is	it	like	to	
live	in	Bulgaria:	Lee	Jiayi	from	China,	Mehrdad	Mehdadi	from	Iran,		Linda-Mckenzie-Petkova	
from	Canada	and	Sitara	Bakirova	from	Kazakhstan.	The	video	is	produced	by	RiskMonitor	
under	INTeGRA	project,	funded	by	EU’s	AMIF.		

https://www.youtube.com/watch?v=PsKrlxjdJYw		

	

St.	Ana	Center	

The	process	of	refugee	integration	and	the	work	of	St	Ana	Integration	Center	through	the	
eyes	of	a	refugee	family	from	Syria.	The	video	is	produced	by	Caritas	Bulgaria	under	the	
SAFERR	project.		

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hs3siBZLriU	

	

Beyond	the	Barriers	

Second	year	students	in	book	publishing	at	the	Faculty	of	Mass	Communications,	Sofia	
University,	develop	a	book	with	the	stories	of	migrants	and	refugees	from	Afghanistan,	Syria,	
Iraq,	Iran	and	Somalia.	The	video	is	also	produced	by	them	and	the	Faculty.			
https://www.facebook.com/UNHCRBulgaria/videos/1142296205974334/	

	



Кое виждане за икономическите мигранти споделяте?

Информацията е базирана на “Градски интеграционен одит за София”: www.integra-net.eu
Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която се 
съдържа тук.

Проектът се финансира от 
Фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“ на 
Европейския съюз

Интеграция на граждани на трети страни 
чрез градски партньорства - ИНТЕГРА
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Като цяло те подпомагат държавата чрез своята упорита работа и талантливи хора
Като цяло те натоварват държавата, защото заемат работни места, места за 
настаняване, възползват се от здравеопазването
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Население на София

от българите 
обмислят трудова миграция

Мигранти с разрешение 
за работа и сини карти

1.3 милиона 2.5% от населението са чужденци

от зрелостниците учат 
в чужбина

2 356 (2015 г.)

7.7% (София)

2.3% (София)

7.3% (София)

2.1% 2.6%

Заетост на мигранти

Ръст на БВП

Безработица

Ръст на годишната брутна заплата

годишен ръст на 
продукцията на 
нефинансовите 
предприятия в 
София

ръст на 
средния 
годишен брой 
наети лица

Информацията е базирана на “Градски интеграционен одит за София”: www.integra-net.eu
Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която се 
съдържа тук.
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Трудовият пазар и 
мигрантите в София

Проектът се финансира от 
Фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“ на 
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Интеграция на граждани на трети страни 
чрез градски партньорства - ИНТЕГРА
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Информацията е базирана на “Градски интеграционен одит за София”: www.integra-net.eu
Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която се 
съдържа тук.
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Интеграция на граждани на трети страни 
чрез градски партньорства - ИНТЕГРА
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Брой студенти български граждани
Брой чуждестранни студенти 

12 916 чуждестранни студенти в България (2016/2017), 
около 5% от общия брой студенти

Магистри след средно 
образование

Докторанти 
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Докторанти 
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Проектът се финансира от 
Фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“ на 
Европейския съюз

Интеграция на граждани на трети страни 
чрез градски партньорства - ИНТЕГРА

2014 г.: 5.1% от интервюираните жители на София свързват думата „заплаха“ с чужденец

Извършители на разкрити престъпления в страната
Извършители на престъпления срещу личността и собствеността в София

47 073 
2 867 чужденци

7 441
153  чужденци 6 907

158 чужденци

41 920
1 562 чужденци

6 582
166 чужденци

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Механизми за събиране на данни за 
престъпления от омраза

ПЪЛНИ ДАННИ: докладват се различни 
предразсъдъци и мотивации, различен тип 
престъпления, данните винаги се публикуват.
ДОБРИ ДАННИ: докладват се различни 
мотивации, като цяло данните се 
публикуват.
ОГРАНИЧЕНИ ДАННИ: докладват се малък брой 
престъпления, по ограничен кръг причини, 
рядко се публикуват.

2016 г.: 6.5% от интервюираните жители на София свързват думата „заплаха“ с чужденец

Безопасността в 
София и мигрантите

Информацията е базирана на “Градски интеграционен одит за София”: www.integra-net.eu, годишен 
доклад на Институт Отворено общество 2016 и статистика на МВР за 2015, 2016 и 2017.
Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа тук.

46 191
1 914 чужденци


