СПРАВКА
за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове към проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за интегрирано гранично
управление в Република България 2020-2025
Приети/
№
Подател
Бележки/ Предложения/ Констатации
Мотиви
неприети
Международна
Международна организация по миграция
организация по (МОМ) е водеща междуправителствена
миграция
организация в сферата на миграцията. От
2016 г. МОМ е асоциирана Агенция на
ООН по миграцията. Организацията е
посветена на принципа, че хуманната и
регламентирана миграция е благоприятна
и за мигрантите, и за приемащото
общество. МОМ работи, за да окаже
съдействие за осигуряването на системно
и хуманно управление на миграцията, да
насърчи международното сътрудничество
по миграционни теми, да участва в
намирането на практически решения на
трудностите и да осигури хуманитарна
помощ
на
мигранти
в
нужда,
включително бежанци и вътрешно
разселени лица.
Повод за настоящото становище е
проектът на Национална стратегия за
интегрирано гранично управление в
Република България 2020-2025 г. С
позиция по въпросите, свързани с
интегрираното гранично управление,
МОМ се заявява като компетентна
междуправителствена организация в тази

сфера, като в същото време изразява
готовността си да продължава да
подкрепя Правителството, в съответствие
с мандата си, в общите усилия по
интегрирано гранично управление и в
управлението на миграцията.
ОБЩИ КОМЕНТАРИ
Националната стратегия за интегрирано Не се
гранично управление в Република
приема.
България 2020-2025 г. (наричана по-долу
„Стратегията“) има за цел да насърчи
ефективното и качествено управление на
границите и да гарантира пространство на
свобода, сигурност и правосъдие. В този
смисъл, Стратегията е в синхрон с
концепцията на МОМ на глобално ниво,
според която целта на интегрираното
гранично управление е да подкрепи
държавите в усилията им да улеснят
законното преминаване на границите за
добросъвестните (bona fide) пътуващи,
като в същото време засилят сигурността.
МОМ препоръчва Стратегията да се
придържа към неутрален език по
отношение на миграцията, без негативни
конотации, а именно избягване на фрази
като
„миграционна
заплаха“,
„миграционен натиск“ и др. Широко
използвана заместваща фраза с неутрално
значение е „миграционни потоци“.
Предложенията ни за неутрален език в

На 27 март 2019 г. УС на Фронтекс утвърди Техническата и
оперативна стратегия за ЕИГУ (европейска стратегия), с което
стартира ангажимента за ДЧ да изготвят националните си стратегии,
които да съответстват на европейската.
Националната стратегия за ИГУ следва да се придържа стриктно към
заложените в европейската стратегия изисквания и терминология.
Европейската стратегия е модел, който се следва и по отношение на
стратегически и специфични цели.
Въпросите, свързани с основните права на човека са застъпени в
степента, в която се очаква, съгласно изискванията към националните
стратегии. Регламент (ЕС) 2016/1624 надхвърля съдържанието на
националната стратегия и има съвсем друг предмет, което обяснява
специалното внимание, отдаващо се на раздела за правата на човека.
Важно е да се има предвид, че българските гранични органи от
години изпълняват своите задължения при пълно зачитане на
основните права на човека на основание националното
законодателство, а не на стратегически документ.

Стратегията са в синхрон и с
представеното от ЕС на 23 септември
2020 г. ново предложение за Пакт за
миграция и убежище , в което се защитава
правото на търсене на убежище и на
разбирането, че интегрираното гранично
управление следва да работи за
подобряване
на
управлението
на
миграцията. Същото разбиране – за
подобряване
на
управлението
на
миграцията - е залегнало и в Регламент
(ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент
и на Съвета за европейската гранична и
брегова охрана , а именно: „Европейското
интегрирано управление на границите е
от основно значение за подобряване на
управлението на миграцията. Целта е да
се управлява ефикасно преминаването на
външните граници и да се преодолеят
предизвикателствата,
свързани
с
миграцията и евентуалните бъдещи
заплахи по тези граници, като по този
начин се допринася за справяне с тежката
престъпност с трансгранично измерение и
за осигуряването на високо равнище на
вътрешна сигурност в Съюза.“
В този смисъл е изразено и разбирането за
европейско интегрирано управление на
границите в Регламент (ЕС) 2016/1624, а
именно „граничен контрол, включително
мерки за улесняване на законното
преминаване на границите и, когато е

целесъобразно,
мерки,
свързани
с
предотвратяване
и
разкриване
на
трансграничната
престъпност,
като
незаконното превеждане на мигранти през
граница, трафика с хора и тероризма и
мерки, свързани с насочването на лица,
които се нуждаят от международна
закрила или желаят да кандидатстват за
такава.“1
Успоредно със стремежа за постигане на
неутрален език по отношение на
миграцията и избягване на фрази с
негативна конотация, МОМ се застъпва и
за намиране на баланс между дневния
ред на сигурността и опазване на
външните граници на Европа с
дневния ред на миграцията – отчитане
на обективните фактори, които я засилват
и
прилагане
и
спазване
на
хуманитарните
принципи
и
на
основните човешки права. Основните
права са застъпени в проекта на Стратегия
като хоризонтален принцип, но считаме,
че е необходимо по-осезаемо присъствие
на концепцията за спазване на човешките
права, както са залегнали в документите
на Агенцията за основни права на ЕС.
Според т.49 от Регламент (ЕС) 2016/1624,
„настоящият регламент има за цел да

1

Ibid.

гарантира пълното зачитане на човешкото
достойнство, правото на живот, правото
на свобода и сигурност, правото на
защита на личните данни, правото на
убежище, правото на ефективни правни
средства за защита, правата на детето,
забраната за изтезания и нечовешко или
унизително отношение или наказание и
забраната
на
трафика
на
хора.
Настоящият
регламент
цели
и
насърчаване
на
прилагането
на
принципите на недискриминация и
забрана за връщане (non-refoulement).”2
КОНКРЕТНИ КОМЕНТАРИ
Препоръчваме основни нововъдения от Не се
предложението за нов Пакт за приема.
миграция и убежище да залегнат и в
Стратегията,
напр.
в
разделите
„Граничен контрол“ – за по-прозрачните
и ускорени гранични процедури, така че
мигрантите да бъдат насочвани към
подходящата за тях процедура –
кандидатстване за международна закрила
или връщане – и по този начин да се
избегне излишно удължаване на времето
на изчакване на решение; в разделите
„Механизъм
за
солидарност“
и
„Сътрудничество с държави членки“ –

2

Ibid.

Изборът на съдържание в стратегически документ е държавна
политика, а идеите заложени в Пакта по миграция и убежище са
вижданията на Европейската комисия, които не непременно се
споделят и от държавите членки. Тези идеи все още не са се
превърнали във визията на Европа и на държавите членки за
развитието на миграцията.
Всички законодателни актове, които са част от Пакта по миграция и
убежище предстои да бъдат обсъждани и към момента не е ясно
какъв текст ще подкрепят държавите членки и каква точно ще бъде
дългосрочната визия на Европа за миграцията.
Националната стратегия за интегрирано гранично управление се
придържа стриктно към заложените в Техническата и оперативна
стратегия изисквания и развива елементите и компонентите, които са
определени в Регламента Фронтекс. Моделът за изготвяне на

относно предложенията за по-гъвкави
форми на солидарност и равномерно
разпределение на ангажиментите към
мигрантите, както и за повече легални
пътища за миграция; и в раздел
„Сътрудничество с трети страни“ – по
отношение процедурите за завръщане в
страните на произход и относно дейности
преди заминаването на лицата от
държавите им на произход, като
повишаване на информираността за
рисковете от нерегулираната миграция.
Включването на новите предложения от
Пакта за миграция и убежище е
целесъобразно
с
оглед
на
продължителния 7-годишен хоризонт
на Стратегията и нуждата тя да е
проводник на дългосрочна визия за
миграцията, съобразена с визията на
Европа и държавите-членки.

националните стратегии налага всеки един компонент да бъде развит
със строго определени елементи. Нито едно от посочените конкретни
предложения, свързани с новия Пакт не може да намери място в така,
зададения модел за изготвяне на национални стратегии по ИГУ. Това
е така, защото са свързани не с граничния контрол, а със системата за
убежище.

По отношение на граничните проверки Не се
и здравния контрол – предвид приема.
настоящата пандемия от COVID-19 на
глобално ниво и риска от възникване на
други здравни заплахи, проектът на
Стратегия следва да отрази новия
контекст в тази сфера в специална част. В
нея могат да се включат редица
стратегически и оперативни насоки, като
напр. нуждата да се преосмислят
политиките и практиките на граничен

Всички въпроси, които се отнасят до управление на границите в
условията на извънредно положение не променят основните
стратегически цели, които са зададени в националната стратегия. С
Годишните планове за действие ще се адресират въпроси и
предизвикателства, които са на дневен ред за текущата година. Ако се
констатира необходимост от отделяне на специално внимание на
даден въпрос в Националната стратегия, то тя винаги може да бъде
актуализирана по реда, определен в нея.

контрол и да се въведе набор от гъвкави и
иновативни мерки за здравна превенция
– както на преминаващите лица, така и
на персонала, обслужващ граничните
пунктове по въздух, земя и вода.
Други мерки в здравната сфера, които
биха могли да залегнат в Стратегията, са:
- повишаване на информираността за
епидемичната обстановка в страната
на
дестинация
още
преди
заминаването на лицето/лицата;
- създаване
на
миграционни
споразумения между държавите в
условията на COVID-19 или друга
пандемия;
- нужда от допълнителни инвестиции в
здравно оборудване за превенция и
идентификация на случаи на заболели
лица, както и от инвестиции в лични
предпазни средства за персонала,
обслужващ граничните пунктове по
въздух, земя и вода;
- необходимост от създаване на
стандартни оперативни процедури
(SOP) за улесняване на свободното
движение на хора и по-бърза
обработка на миграционния поток в
синхрон с повишения риск от зарази.
SOP следва да обхващат целия
миграционен
континуум,
включително
преминаването
на
гранични пунктове;

-

обучения по миграция и здраве за
граничните служители за справяне с
повишения риск от заразяване в
период на пандемия.

По отношение на мерките за защита на Не се
личните данни, МОМ счита, че тази тема приема.
е недостатъчно добре застъпена в проекта
на Стратегия. Всяко обработване на
лични данни следва да се осъществява в
съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001
на Европейския парламент и на Съвета и
при зачитане на принципите на
необходимост и пропорционалност.
В допълнение, събирането и обработката
на данни, не само лични такива, а и
статистически
и
за
миграционния
контекст, се налагат с цел изготвяне на
миграционни анализи и анализи на
риска. Тъй като обичайно тези данни се
събират на граничните пунктове и се
въвеждат ръчно, това може да наложи
наемане на повече персонал и специални
обучения за служителите на граничните
пунктове, което също следва да бъде
предвидено в проекта на Стратегия.

С Националната стратегия не се променя нищо в работата и
процедурите, свързани със защитата на личните данни. Работата на
органите ще продължава да се извършва при пълно спазване на
националното законодателство във връзка с обработката на личните
данни. Съгласно изискванията към държавите членки в националните
стратегии не е нужно да има отделен компонент и да се отделя
специално внимание на този въпрос, тъй като това е въпрос, който не
е част от стратегическо развитие.

Приветстваме факта, че в Стратегията е Не се
предвидено
и
финансиране
на приема.
дейностите със средства от ЕС, което е
изключително важно за привеждането ѝ в
действие
и
за
обезпечаване
на

В Националната стратегия изрично е посочено, че всяка година ще се
изготвят, приемат и отчитат Планове за действие, които ще разписват
конкретните мерки и дейности за изпълнение на целите, с отговорни
институции и срокове. Източниците на финансирането на
Стратегията не са предмет на разглежданите в нея въпроси.

оперативността ѝ. Би било удачно да се
посочат етапите за изпълнение на
отделните
стратегически
цели
и
отговорностите, които поемат отделните
национални компетентни органи, както и
очакваното финансиране по всяка от
стратегическите цели. Ясното посочване
на
формите
и
източниците
на
финансиране ще позволят във фазата на
реализация на Стратегията да се обоснове
необходимостта от осигуряване на
необходимия финансов ресурс за всяка
следваща бюджетна година или за всеки
следващ програмен период.
Разчитаме, че към Стратегията ще се
приеме и План за изпълнение, каквато е
практиката на държавите членки, като
при този подход в Плана ще бъдат
посочени и конкретните задължения за
изпълнение от отделните институции.
МОМ заявява готовност да се включи в
консултативния процес по финализиране
на Стратегията и изготвяне на Плана за
изпълнение, както и като участник в
дейностите, които са от компетентността
на организацията.
Отбелязваме и оценяваме това, че МОМ е
спомената в Стратегията като ключов
партньор не само по отношение на
доброволните връщания на граждани на
трети страни, но и като организация с
капацитет и експертиза за повишаване на

капацитета на държавните институции и
за обучения на служителите им.
В
заключение,
Международна
организация по миграция още веднъж
декларира подкрепата си за изготвяне,
приемане и изпълнение на проект на
Национална стратегия за интегрирано
гранично управление в Република
България 2020-2025 г., като остава
коректен и предвидим партньор по
отношение на сътрудничеството с
Правителството на Р България за
политиките, свързани с интегрираното
гранично управление и управлението на
миграцията, в съответствие с мандата си
на Агенция по миграция към ООН.

