РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ
КАБИНЕТ НА ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА И
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ПРОЕКТ!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Екатерина Захариева - заместник министър-председател по
правосъдната реформа и министър на външните работи

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменения и
допълнения на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при
Министерския съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация представям на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на изменения и допълнения на Устройствения правилник
на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС).
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С проекта на акт се променя Устройственият правилник на ДАБ при МС и се създава
длъжност на служител по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица, във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Длъжностното лице по защита на данните ще осъществява дейности по законосъобразното
прилагане на нормативните актове в областта на защитата на данните и в съответствие с
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на
личните данни.
С проекта се преразпределят и прецизират законоустановените функции, задачи и
дейности на териториалните структури на агенцията и на дирекции от общата и
специализираната администрация. Целта на посочените промени е устройството и
функциите на администрацията на ДАБ при МС да бъдат приведени в съответствие с
действащата нормативна уредба в областта.
Извеждат се задачи и дейности на дирекциите от обща и специализирана
администрация по осъществяване на методическо ръководство, координация и контрол на
териториалните структури. Възлагат се отговорности за правилното ползване, експлоатация
и поддръжка на имуществото в териториалните структури, прецизират се съществуващите
функции, задачи и дейности по подпомагане социалната и медицинската помощ на
търсещите международна закрила лица. Преразпределя се дейността по процесуалното
представителство по Закона за убежището и бежанците от общата към специализираната
администрация. Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ поема от
дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ дейността по
осъществяване на процесуално представителство по административни дела, образувани по
жалби срещу решения по молби за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците.
Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ ще осъществява
процесуално

представителство

пред

съдилищата

по

дела

от

трудовоправен,

гражданскоправен, търговски, административен и друг характер и ще осъществява правното
осигуряване на ДАБ при МС.
Усъвършенства се организацията на работата по управление на проектите,
финансирани със средства от ЕС. Предвижда се да се трансформират две щатни бройки в
длъжност- главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми, които да
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подпомагат дейността на Агенцията по изпълнение на проекти и програми в областта на
убежището и миграцията.
За изпълнение на преразпределените задачи и дейности, в рамката на утвърдената
щатната численост на ДАБ при МС, с предложения проект се преразпределят щатни бройки
между структурни звена на Агенцията. Числеността на ДАБ при МС е 402 щатни бройки и
се запазва.
Бройка от Регистрационно - приемателен център (РПЦ)- гр. Харманли е прехвърлена
за длъжностно лице по защита на данните.
Запазва се общият брой дирекции в общата администрация. Тя е организирана в три
дирекции.

Повишава се административния капацитет на дирекция „Административно-

правно обслужване и човешки ресурси“ като се увеличава щатната й численост с 1 щатни
бройки (която се преразпределя от щата на РПЦ-София), дирекция „Финансово - счетоводни
дейности“ се увеличава с 1 щатна бройка (която е за сметка на щата на дирекция „Качество
на процедурата за международна закрила“, финансирана от Фонд Убежище Миграция и
Интеграция(ФУМИ)). Дирекция "Управление на собствеността и обществените поръчки" се
увеличава с 1 щатна бройка (преразпределена от щата на РПЦ - с. Баня), което се налага от
големия обем и разнообразни по предмет обществени поръчки, провеждани по ЗОП.
Дирекцията изпълнява план за провеждане на 64 процедури по ЗОП за 2018г.
Запазва се общият брой дирекции в специализираната администрация. Тя е
организирана в три дирекции. За да се запази щатната численост на дирекция „Качество на
процедурата за международна закрила“ от 29 щатни бройки, се преразпределя една щатна
бройка по трудово правоотношение, финансирана, от бюджета от щата на РПЦ- София. За
създаване на длъжността главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми
в Дирекция „Международна дейност“ се увеличава щатната й численост с 1 щатна бройка
(преразпределена от щата на ТЦ –Пъстрогор). Щатната численост на Дирекция „Социална
дейност и адаптация“ се намалява с 4 щатни бройки, които се прехвърлят в РПЦ – София.
С предложените промени се намалява общата численост на териториалните
поделения от 291 на 290. В регистрационно-приемателен център – София щатните бройки
стават от 126 на 128, в регистрационно-приемателен център - с. Баня, община Нова Загора се
променят от 20 на 19, в транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград се намаляват
от 41 на 40 и в регистрационно-приемателен център - Харманли се намалява с една щатна
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бройка от 104 на 103.
Предлаганите промени в досегашната структура на ДАБ при МС се налагат с оглед
целесъобразност и постигане на по-добра ефикасност и ефективност във функционирането
на администрацията на ДАБ при МС.
С проекта на Постановление не се въвеждат норми на европейското право, поради
което не е приложена справка за съответствието му с него.
В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предложеният проект
на доклад и приложенията към него са публикувани на Портала за обществени консултации.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме

предложения проект на Постановление за изменения и допълнения на Устройствения
правилник на Държавната агенция за бежанците.

С уважение,
Екатерина Захариева
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА
И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
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