План за действие за 2013 г.
по изпълнението на Националната стратегия
в областта на миграцията, убежището и интеграцията
(2011-2020)
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ И ВИЗИТЕ, БОРБАТА С
НЕЗАКОННАТА ИМИГРАЦИЯ, ВРЪЩАНЕТО И ТРАФИКА НА ХОРА
Мярка №1
Цел
Срок
Отговорен орган
Организиране и провеждане Повишаване
на По график на МВР (ГДГП)
на работни семинари със административния ВКБООН
служители по направление капацитет
за
на
дейност
“гранично покриване
на
наблюдение” в РДГП на международните
ротационен
принцип
по стандарти
в
въпросите на убежището и работата
с
миграцията в рамките на търсещите закрила
достъп до територия и лица.
процедура за определяне на
бежански
статут
в
Р
България в изпълнение на
сключените Споразумения
със Службата на ВКБООН в
Р България и ГДГП - МВР.
Мярка №2
Планиране на мероприятия
относно
извършване
на
мониторинг на границите,
включително
и
на
помещенията за настаняване
на задържани лица в ГДГП, в
изпълнение на Тристранния
меморандум
за
разбирателство
между
ГДГП-МВР,
Представителството
на
ВКБООН и БХК - Програма
за правна защита на бежанци
и мигранти.

Цел
Подобряване
на
условията
и
облекчаване реда
за предоставяне на
достъпа на лица,
търсещи закрила
до територията на
Р България и до
производство
за
предоставяне на
закрила
в
страната.

Срок
Отговорен орган
По
инициа- МВР (ГДГП)
тива
на
ВКБООН
и
БХК

Мярка №3
Участие на експерти от
ГДГП
в
изготвяне
и
съгласуване на Проекти за
Споразуменията за обратно
приемане
на
незаконно

Цел
Превенция
и Постоянен
противодействие
на
незаконната
миграция.

Отговорен орган
МВР

пребиваващи
лица
(реадмисия)
между
Европейската общност и
трети страни и на Проекти на
Протоколи
за
тяхното
прилагане.
Мярка №4
Създаване на предварителна
организация за привеждане в
действие
и
реализиране
етапите от Стратегията за
развитие на ГДГП-МВР след
присъединяване
на
Р
България към Шенгенското
пространство.

Цел
Срок
Подпомагане
Декември
дейността
на 2013 г.
ГДГП за пълно изпълнение
Шенгенските критерии за осъществяване
на
граничен контрол
по външните граници.

Отговорен орган
МВР

Мярка №5
Изграждане
по
фонд
“Външни граници” на първи
модул от Интегрираната
система
за
гранично
наблюдение на българотурската граница в участъка
от ГКПП Лесово до устието
на р. Резовска (II-ра фаза),
включващ
локален
координационен
център
(ЛКЦ) Елхово и периферни
системи за наблюдение в
участък с дължина 13 000
метра на дълбочина 15 км от
линията
на
държавната
граница.

Цел
Срок
Отговорен орган
Повишаване
на 30 юни 2013 г. МВР (ГДГП)
граничната
сигурност по българо-турската
граница.

Мярка №6
Ежемесечно провеждане на
работни срещи между ръководствата на ГД „Гранична
полиция”,
дирекция
„Миграция” и ръководството
на ДАБ-МС.

Цел
Срок
Усъвършенстване Постоянен
на
взаимодействието
и
обмена
на
информация между държавните органи, отговорни за
ефективното
прилагане
на
Дъблинската

Отговорен орган
МВР (ГДГП, ДМ)
ДАБ-МС
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конвенция.
Мярка №7
Организиране на стаж на
служител от дирекция „Консулски
отношения”
в
консулска служба на държава-членка на ЕС.

Цел
Изпълнение
Шенгенските
критерии.

Срок
Отговорен орган
на 30 юни 2013 г. МВнР

Мярка №8
Поддръжка на доставеното
програмно и техническо
осигуряване за Националната
визова
система
и
интерфейсите за Визовата
информационна система на
ЕС - VIS и мрежата за
консултиране
на
визи
VISION.

Цел
Срок
Отговорен орган
Дейност
по 30 юни 2013 г. МВнР
програмното
и
техническо
осигуряване
на
Националната
визова
система,
допринася
за
безпроблемното и
безотказно
функциониране на
Националната
визова система.

Мярка № 9
Изготвяне на списък от трети
държави, за които Република
България
да
бъде
предварително консултирана
съгласно чл. 22, пар. 1 от
Визовия кодекс и за които се
изисква информацията по чл.
31, пар. 1 от Визовия кодекс.

Цел
Извършване
на
шенгенски
консултации
с
другите държавичленки.

Мярка №10
Промяна
на
правното
основание за приемането на
Инструкция на министъра на
вътрешните
работи,
министъра на външните
работи и председателя на
Държавна
агенция
„„Национална сигурност”” за
условията, редът и формата
на
съгласувателната
процедура, на проверките в
автоматизираните
информационни масиви за

Цел
Изпълнение
Шенгенските
критерии.

Срок
Отговорен орган
Към датата на МВнР,
ДАНС,
присъединява МВР
не
към
Шенгенското
пространство

Срок
Отговорен орган
на След влизане МВнР,
ДАНС,
в сила на МВР
измененията в
ЗЧРБ
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наложени забрани по Закона
за чужденците в Република
България,
както
и
комуникационните средства
се.
Параграф
3
от
Заключителните разпоредби
на
НУРИВОВР
да
се
промени
с основанието,
посочено в Допълнителните
разпоредби на новия Закон за
чужденците.
Мярка №11
Внедряване
на
биометричната версия на
Националната
визова
система, с възможности за
събиране и обработка на
пръстови
отпечатъци
и
фотография, във всички
български
консулски
представителства
зад
граница и на всички ГКПП
на външните граници на
Република България - ВИС
рол-аут
график
на
консулствата за 2013 година
по региони 14-23.

Цел
Изпълнение
Шенгенските
критерии.

Срок
на Април 2013

Мярка № 12
Сключване на договори за
аутсорсинг с ВФС в Беларус,
Молдова
и
ЮАР
за
събирането
на
биометричните данни и на
външни
изпълнители
(outsourcing) и договори за
представителство с държави
–членки- Испания, Германия,
Австрия, Белгия и Франция

Цел
Изпълнение
Шенгенските
критерии.

Срок
на Март 2013

Мярка № 13
Изготвяне на указания за
хармонизиране
на
процедурата по съгласуване
при
изготвяне
на
съвместното становище от
страна на ДАНС и Миграция

Цел
Изпълнение
Шенгенските
критерии.

Срок
на Юни 2013 г.

Отговорен орган
МВнР, ГДГП-МВР

Септември
2013 - график

Отговорен орган
МВнР

Договорите за МВнР,
представителс ДАНС
тво
след
присъединява
не
към
Шенгенското
пространство

МВР

и

Отговорен орган
МВнР, МВР и
ДАНС
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за издаване на отказ за виза и
адекватното му отразяване
при
формиране
на
мотивирано
решение
от
страна на МВнР и формуляра
за отказ, издаван от
Консулите
Мярка № 14
Оказване на съдействие на
МВР относно сключването
на споразумения за обратно
приемане с важни държави
на произход и транзит на
нелегалните
миграционни
потоци към България – както
на двустранно, така и на
ниво ЕС.

Цел
Изпълнение
Шенгенските
критерии.

Срок
на Постоянен

Отговорен орган
МВнР, МВР и
ДАНС.

Мярка №15
Изготвяне
на
Програма
съгласно
приетият
от
Европейската комисия План
за
действия
относно
непридружените
непълнолетни лица (20102014),
определяща
отговорностите
на
компетентните
органи
спрямо тази категория лица

Цел
Установяване на
механизми
за
действие
в
случаите
на
непридружени
непълнолетни
лица и определяне
на
отговорните
компетентни
структури.

Срок
Втората
половина
2013 г.

Отговорен орган
ДМ
и
на компетентните
структури

Мярка №16
Създаване на работна група с
представители
на
ДМ,
ДЕСМС и ДПНД, която да
направи
преглед
за
съответствие с изискванията
на Директива ЕО/115/2008,
на базата на направените от
Комисията тълкувания и
разяснения и да подготви
съответните законодателни
промени.

Цел
Срок
Постигане
на Декември
пълно
2013 г.
съответствие
на
законодателството
с изискванията на
Директива
2008/115/ЕО
относно
общите
стандарти
и
процедури,
приложими
в
държавите-членки
за връщане на
незаконно
пребиваващи
граждани на трети

Отговорен орган
МВР:
ДМ, ДЕСМС и
ДПНД
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страни.
Мярка №17
Планиране на дейности по
разширяването
на
Специалния дом за временно
настаняване на чужденци в
гр. Любимец, с оглед
увеличаване капацитета за
настаняване на установените
незаконни
пребиваващи
граждани на трети страни.

Цел
Срок
Оптимизиране
Декември
възможностите за 2013
противодействие и
превенция
на
незаконната
миграция
и
подобряване
на
условията
за
временно
настаняване
на
чужденци.

Отговорен орган
ДМ

Мярка №18
Подпомагане на неправителствените организации при
изпълнение на грантови
споразумения
по
Европейския фонд за връщане,
чрез
предоставяне
на
консултации и съдействие
при осъществяване на контакти с дипломатически и
консулски служби, с цел
установяване на самоличност
и снабдяване с документи за
пътуване, необходими за
връщане на чужденци.

Цел
Срок
Ефективно
Постоянен
използване
на
средствата
по
Европейския фонд
за връщане.

Отговорен орган
ДМ

Увеличаване броя Постоянен
на върнатите в
страна
на
произход
граждани на трети
страни,
чрез
подобряване
на
взимодействието с
другите държави в
областта
на
връщането.

ДМ

Мярка №19
Изпълнение на дейностите и
механизмите, заложени в
Годишните програми на
Европейския
фонд
за
връщане, с цел по-ефективно
изпълнение на процедурите
по връщане.

Мярка №20
Изпълнение
на
проект,
включен в Двустранната
програма за сътрудничество

Цел
Повишаване
на
административния
капацитет
на

Срок
Отговорен орган
Декември
МВР (ДМ)
2013 (продължава
през
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между Република България и структурите
на следващия
Конфедерация Швейцария.
дирекция
период)
„Миграция” и на
Секретариата на
НСМП както и
техническо
обезпечаване
на
тяхната дейност.
Мярка №21
Изпълнение
на
Работна
програма
2013
по
Европейската миграционна
мрежа.

Цел
Изпълнение
задълженията
Република
България,
произтичащи
подписването
грантовото
споразумение
2013 г.

Срок
на Декември
на 2013

Отговорен орган
ДМ

от
на
за

Мярка №22
Провеждане на регулярни
срещи между компетентните
органи за разрешаване на
проблеми,
свързани
с
документите за самоличност
и изготвяне на списък с
документи
за
пътуване,
издавани от трети държави,
които Република България
признава.

Цел
Срок
Повишаване
на Постоянен
ефективността в
сътрудничеството
между
компетентните
институции.

Отговорен орган
ДМ

Мярка №23
Засилване контрола върху
установяване на незаконно
пребиваващи граждани на
трети страни на територията
на страната чрез методическо
ръководство на сектори и
групи
„Миграция”
при
СДВР/ОДМВР от дирекция
„Миграция”-МВР.

Цел
Срок
По-висока
Постоянен
ефективност
в
противодействиет
о на незаконната
миграция.

Отговорен орган
ДМ

Мярка №24
Цел
Осъществяване на дейности
по проект “Подобряване на
националната политика за
борба с трафика на хора чрез

Срок
Декември
2013 г.

Отговорен орган
НКБТХ
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трансфер на знания, опит и
добри
практики”,
финансиран по Оперативна
програма Административен
капацитет”.
Мярка №25
Цел
Проект „Създаване на ПанЕвропейски мониторинг на
трафика на хора”, по който
НКБТХ е партньор на
Министерство
на
вътрешните
работи
на
Португалия.

Срок
Отговорен орган
(януари 2013 НКБТХ
г. – декември
2014 г.)

Мярка №26
Цел
Проект “Разработване на
общи насоки и процедури по
идентификация на жертви на
трафик на хора”.

Срок
Отговорен орган
(ноември 2011 НКБТХ
г. – ноември
2013 г.)

Мярка № 27
Проект
„„Превенция
на
трафика
на
хора,
принадлежащи
към
етническите групи, с фокус
към ромското малцинство в
България””.

Срок
Отговорен орган
(декември
НКБТХ
2011
г.
–
януари 2014
г.),

Цел
намаляване броя
на потенциалните
жертви на трафик
на хора от ромски
произход
от
община Варна.

Мярка № 28
Цел
Проект „Интегриран подход
за превенция на трафика с
цел трудова експлоатация в
страни на произход и
дестинация“, JLS/2009/ISEC/
AG/207 – НКБТХ е партньор
на румънската Национална
агенция срещу трафика на
хора в проекта, който е
финансиран от ЕК, програма
„Превенция и борба с
престъпността“.

Срок
Отговорен орган
(февруари
НКБТХ
2011
г.
август
2013
г.).

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО
Мярка №29
Цел
Срок
Отговорен орган
Подобряване качеството на Достигане
на 2013 г
ДАБ-МС
процедурата по предоставяне общоевропейските
на закрила.
стандарти
в
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областта
на
закрилата
чрез
изпълнение
на
препоръките
на
ЕС, залегнали в
Стокхолмската
програма.
Изпълнението ще
се
осъществява
чрез мониторинг
на преписки на
търсещи закрила
чужденци
в
административно
производство
и
съдебна фаза.
Мярка №30
Цел
Срок
Отговорен орган
Изготвяне на Закон за Целта на тази м. юли 2013 г. ДАБ-МС
изменение и допълнение на мярка
е
Закона за убежището и хармонизиране на
бежанците.
националното
законодателство в
областта
на
международната
закрила
с
общоевропейското
. Изпълнението ще
се
осъществява
чрез създадената
работна група.
Мярка №31
Актуализиране на Плана на
ДАБ
за
действие
при
временна
закрила
на
територията на Република
България.

Цел
Срок
Изпълнението се 2013 г.
осъществява
съгласно
Националния план
за действие при
временна закрила
на територията на
Република
България.

Отговорен орган
ДАБ -МС

Мярка №32
1. Повишаване капацитета за
настаняване и подобряване
на качеството на условията
за живот на търсещите

Цел
Срок
Увеличаване
Юни 2013
възможностите на
ДАБ
за
производство
и

Отговорен орган
ДАБ -МС
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закрила чужденци в РПЦ – настаняване
на
София, чрез ремонт и лица,
търсещи
оборудване на два етажа за закрила.
чужденци, след преместване
на общата администрация на
ДАБ в друга сграда.
2. Създаване на нов РПЦ с
капацитет до 300 места и
осигуряването
му
с
финансови
и
човешки
ресурси.
Мярка №33
Увеличаване
щата
за
експерти в РПЦ – София, със
следните
длъжности:
интервюиращи
органи;
експерти по настаняването;
юрисконсулти, регистратори;
психолог;
социални
работници.

Цел
Срок
Повишаване
на Април 2013
административния
капацитет;
подобряване
качеството
и
бързината
на
административнот
о обслужване и
вместване
на
производството в
по – къси срокове.

Отговорен орган
ДАБ-МС

Мярка №34
Обучение на експерти от
РПЦ – София за работа с
национални документи за
самоличност
и
други
удостоверителни документи,
издавани в страните на
произход
на
търсещите
закрила чужденци.

Цел
Срок
Повишаване
Юни 2013 г.
професионалната
квалификация на
експертите,
ангажирани
с
провеждане
на
административнот
о производство в
РПЦ – София.

Отговорен орган
ДАБ -МС

Мярка №35
Повишаване комуникацията
и координацията със сродни
служби от страните – членки
на ЕС и обмяна на опит и
полезни практики.

Цел
Срок
Подобряване
на Май 2013
работата в екип на
общността и по
бързо и лесно
решаване
на
конкретни случаи
от компетенцията
на
две
или
няколко държави.

Отговорен орган
ДАБ -МС

Мярка №36

Цел

Отговорен орган

Срок
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Изпълнение на мерки за
интеграция на новопризнати
бежанци чрез обучение по
български
език,
професионална
квалификация,
социално
ориентиране, насочване за
работа и
други
дейности
за
интегриране
на
новопризнатите бежанци в
периода до 1 година от
връчването на решението за
статут на бежанец или
хуманитарен статут.

Подобряване
условията
интеграция
бежанците
Република
България.

2013
г. ДАБ-МС
за /период 2011на 2013 г./
в

Мярка № 37
Планиране, организиране и
провеждане
на
работни
срещи с министерства, НПО,
местна власт, Национална
занаятчийска
камара,
НАПОО и др. относно
изпълнение на дейности,
свързани с интеграцията на
децата-бежанци, изучаването
на
български
език
и
курсовете за професионална
квалификация.

Цел
Срок
Отговорен орган
Подобряване
2013 г.
ДАБ-МС
условията
за (период 2011интеграция
на 2013 г.)
децата-бежанци в
Република
България.

Мярка № 38
Анализ на резултатите от
прилаганите
мерки
за
интеграция на новопризнати
бежанци през първата година
след
връчването
на
решението
за
статут,
залегнали в изпълнението на
НПИБРБ (2011-2013), чрез
провеждане
на
анкети,
обсъждания,
даване
на
становища от експерти и др.

Цел
Постигане
на
постоянен контрол
по изпълнението
на НПИБРБ (20112013),
прозрачност,
ефективност
и
подобряване
действието
на
мерките
за
интеграция
по
Програмата.

Срок
Отговорен орган
2013 г.
ДАБ-МС
(период 20112013 г.)

Мярка № 39
Съдействие по изпълнението
на ГП 2011-2012 - 2013, в
които са включени дейности

Цел
Подобряване
условията
интеграция

Срок
2013 г.

Отговорен орган
ДАБ-МС

за
на
11

- предложения, свързани с
интеграцията на бежанците
от НПИБРБ (2011-2013),
които не са обхванати от
Националната програма и
участие в наблюдение и
контрол по изпълнението на
годишните програми по
ЕБФ.

бежанците
в
Република
България, които не
са обхванати от
НПИБРБ
(20112013).

Мярка № 40
Участие в съвместен проект
на ВКБООН и ДАБ при МС
„Интеграция на бежанците –
капацитет и оценка“, съфинансиран от ВКБООН и
ЕБФ (в проекта участват
представители
на
държавните
институции,
НПО и ВКБООН на Чехия,
България, Румъния, Полша,
Словакия).

Цел
Да
събира
информация,
да
идентифицира
пропуските и да
измерва напредъка
в
процеса
на
интеграция
на
бежанците.

Мярка № 41
Участие
в
обученията,
организирани от Европейска
служба за подпомагане в
областта
на
убежището
/ЕСПОУ/.

Цел
Достигане
стандартите,
заложени
Общата
европейска
система
убежище.

Срок
Отговорен орган
2013 г.
ДАБ-МС
(период 2012
– 2013 г.)

Срок
на 2013 г.

Отговорен орган
ДАБ-МС

в
за

Мярка № 42
Изпълнение на Годишни
програми по Европейския
бежански фонд.

Цел
Срок
Постигане
на 2013 г.
целите
на
заложени
в
Многогодишна
програма
по
Европейски
бежански фонд за
периода 2008-2013
г.

Мярка № 43
Разработване и изпълнение
на пилотната програма за
презаселване на около 20
бежанци.

Цел
Определяне
параметри
програма
презаселване.

Отговорен орган
ДАБ-МС

Срок
Отговорен орган
на 2013 – 2014 г. ДАБ-МС
за
за
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ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА, РАЗВИТИЕТО И
ИНТЕГРАЦИЯТА
Мярка №44
Цел
Срок
Отговорен орган
Сформиране
на Установяване на Декември
МВР (ДМ)
междуведомствена работна национални
2013
група, под ръководството на процедури
по
МВР,
с
участието
на определяне
на
представители на МВнР, статута на лица
МП, МТСП, ДАНС и ДАБ – без гражданство.
МС, които да извършат
анализ на правната рамка и
да подготвят необходимите
нормативни промени с фокус
установяването
на
национални процедури по
определяне на статута на
лицата без гражданство.
Мярка №45
Регулярно взаимодействие и
координацията с другите
държави-членки в изпълнение на чл. 25 от Директива
2003/109/ЕО на Съвета от 25
ноември 2003 г. относно
статута
на
дългосрочно
пребиваващи граждани от
трети страни в ЕС.

Цел
Срок
Предоставяне на Постоянен
право
на
продължително
пребиваване
на
граждани на трета
страна, получили
дългосрочно
пребиваване
в
друга
ДЧ
по
смисъла на Глава
Трета
„а”
от
Закона за чужденците в Република
България.

Отговорен орган
МВР (ДМ)

Мярка №46
Взаимодействие
и
координация
с
други
държави-членки на ЕС по
прилагане на Директива
2004/38/ЕО
относно
административното
обслужване на граждани на
ЕС и на членове на техните
семейства.

Цел
Срок
Уеднаквяване
и Постоянен
прилагане
на
водещите
практики
на
страни-членки на
ЕС, свързани с
Директива
2004/38.

Отговорен орган
МВР (ДМ)

Мярка №47
Регулиран

прием

Цел
на Ефективно

Срок
Постоянен

Отговорен орган
МТСП, АЗ
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граждани от трети страни за
заетост в Р България при
стриктно
спазване
на
нормативните актове по
отношение на режима на
пребиваване и заетост на
чужденци.

управление
на
трудовомиграцион
ните процеси към
страната.

Мярка №48
Прилагане на процедурите в
изпълнение на Спогодбата
между Република България и
Държавата
Израел
за
временна
заетост
на
граждани на двете държави,
в
съответствие
с
националното
законодателство
и
с
ангажиментите
ни
като
държава-член на ЕС.

Цел
Срок
Подобряване
Постоянен
заетостта
на
гражданите
на
двете страни на
територията
на
другата страна и
защита на техните
права.

Отговорен орган
МТСП, АЗ

Мярка №49
Предоставяне
на
посреднически услуги на
регистрираните в Дирекции
“Бюро по труда” чужди
граждани с определен статут
в Р.България за:
- посредничество
по
информиране и наемане
на работа;
- професионално
ориентиране;
- психологическо
подпомагане;
- включване в програми и
мерки за заетост и
обучение;
- включване в обучение на
възрастни;
- организиране
и
провеждане, съвместно с
Държавната агенция за
бежанците
на
специализирана трудова
борса за бежанци.

Цел
Срок
Привличане
на Постоянен
висококвалифицирани
чужденци
за
трудова заетост в
РБ чрез облекчени
условия на прием,
съгласно Закона за
насърчаване
на
заетостта
и
подзаконовата
нормативна
уредба.

Отговорен орган
МТСП, АЗ

Мярка №50

Цел

Отговорен орган

Срок
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След влизане в сила на
измененията и допълненията
в Закона за българското
гражданство, актуализиране
на Наредба № 1 от 19
февруари
1999
г.
за
прилагане на Глава пета от
Закона
за
българското
гражданство и Правилника за
дейността на Съвета по
гражданството при МП.

Актуализиране на Един
месец МП
критериите
за след влизане в
придобиване
на сила на ЗБГ.
българско
гражданство и на
конкретни
текстове
във
връзка
с
производството по
промяна
на
гражданството..

Мярка №51
Подобряване на системата за
обмен статистически данни в
областта на миграцията.

Цел
Срок
Изпълнение
на Постоянен
задължения на РБ
по Регламент (ЕО)
82/2007.

Отговорен орган
НСИ, МВР (ДМ,
ГДГП)

Мярка №52
Изпълнение на приоритет 1
от „Националната програма
за развитие на България
2020”.

Цел
Постигане
качествено
образование
децата
имигрантите.

Отговорен орган
МОМН

Мярка №53
Усвояване на средства от
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2011-2014.

Цел
Срок
Създаване
на Постоянен
мултикултурна
среда
за
практическо
прилагане
на
интеркултурно
възпитание
и
реинтеграция на
отпаднали
ученици
в
образователната
система, насочено
и към децата на
имигранти,
за
които българският
език не е майчин.

Отговорен орган
МОМН

Мярка №54
Разработване и приемане на
новата Национална програма
по законна миграция и
интеграция
(2012-2015),

Цел
Срок
Изпълнение
на Декември
препоръка
от 2013 г.
Националната
стратегия
2011-

Отговорен орган
МТСП

Срок
на Постоянен
на
на
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заменяща
Националната 2020.
стратегия на Р България по
миграция
и
интеграция
(2008-2015).
Мярка №55
Участие на България във
Втория диалог по миграцията
и развитието.

Цел
Срок
Изразяване
на Октомври,
политиката
на 2013 г.
България
в
областта
на
миграцията
и
развитието
и
обмен на опит.

Отговорен орган
МТСП,
МВнР,
МВР

ПОЛИТИКИ КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
Мярка №56
Цел
Срок
Отговорен орган
Разработването и приемането изграждане
на Юни 2013 г.
ДАБЧ
на Национална стратегия към цялостна,
българите по света.
комплексна,
дългосрочна
и
интегрирана
държавна
политика
към
българите
и
българските
общности
в
чужбина.
Мярка №57
Засилване в дългосрочен
план на работата с емигриралите българи и техните
организации в чужбина чрез
укрепване на установената
регулярна връзка между тях
и Службите по трудови и
социални въпроси на МТСП
към българските посолства,
Агенцията по заетостта и поголемите
заинтересовани
фирми и корпорации.

Цел
Срок
Повишаване
Постоянен
информираността
за правата като
граждани на ЕС и
за възможностите
за реализация в
България.

Отговорен орган
МТСП, АЗ

ГЛОБАЛЕН ПОДХОД КЪМ МИГРАЦИЯ И МОБИЛНОСТ
Мярка №58
Цел
Срок
Отговорен орган
Изпълнение
на Подпомагане
Постоянен
МТСП, МВР
ангажиментите на България в изграждането на
рамките на Партньорствата съответния
за
мобилност
(ПМ)
с административен
16

Молдова, Грузия и Армения. капацитет
в
областта
на
миграцията,
споделяне
на
българския опит и
насърчаване
на
циркулярната
миграция.
Мярка №59
Включване в договарянето на
Партньорството
за
мобилност
на
ЕС
с
Азербайджан,
като
стратегически партньор за
България и ЕС от региона на
Южния Кавказ.

Цел
Обхващане
на
целия регион на
Южния Кавказ –
вече са обхванати
Грузия и Армения;
Мултиплициране
на
опита
на
България
в
досегашните ПМ.

Срок
Отговорен орган
В зависимост МВР, МТСП
от графика на
преговорите с
ЕС.

Мярка №60
Продължаване на активното
сътрудничество с МЦРМП в
изпълнение
на
стратегическото
партньорство.

Цел
Срок
Подобряване
на Постоянен
сътрудничеството
в
сферата
на
миграцията

Отговорен орган
МВР, МТСП

Мярка №61
Участие на България в
проекта „Насърчаване на
сътрудничеството в областта
на миграцията в региона по
Пътя на коприната”.

Цел
Подобряване
на
сътрудничеството
в
сферата
на
миграцията между
държавите
от
Будапещенския
процес
и
държавите
от
региона на Пътя
на коприната.

Отговорен орган
МВР,
МТСП,
МВнР

Мярка №62
Провеждане, съвместно с
МЦРМП на кръгла маса по
повод 20 годишнината от
създаването на Центъра и 10
годишнината от членството
на България.

Цел
Срок
Отговорен орган
Представяне
30 април 2013 МВР
постиженията на
България
в
областта
на
миграционната
политика,
актуална
миграционна

Срок
До
приключване
на проекта
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Мярка №63
Продължаване на активното
участие на България в
работата на Будапещенския
процес.

Мярка №64
Учястие на България в
Петата
министерска
конференция
на
Будапещенския процес.
Мярка №65
Участие на България в
проекта „Евромед – законна
миграция ІІІ”.

картина, в това
число в региона,
възможности
за
съвместни
инициативи
в
бъдеще
Цел
По-нататъшно
укрепване
на
сътрудничествот с
държавите
от
Черноморския
регион и региона
по
Пътя
на
коприната,
утвърждаване на
България
като
държава,
предоставяща
опит
и
добри
практики
и
насърчаваща
регионалния
диалог.
Цел
Представяне
вижданията
и
възможния принос
на България за
развитието
на
процеса.
Цел
Следене
развитието
на
отношенията
в
областта
на
миграцията
с
партньорите на ЕС
от
Южното
партньорство
в
Средиземно море

Срок
Постоянен

Отговорен орган
МВР

Срок
Отговорен орган
19 април 2013 МВР
г.

Срок
2013 г.

Отговорен орган
МТСП, МВР
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