План за действие за 2012 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
Обучение на служители по
охрана на държавната граница в РДГП на ротационен
принцип по въпросите на
убежището и миграцията, в
изпълнение на сключените
Споразумения със Службата
на ВКБООН в Р България и
ГДГП – МВР.
Мярка №2
Извършване на мониторинг
на границите, в изпълнение
на Тристранния меморандум
за разбирателство между
ГДГП-МВР,
Представителството на ВКБООН и
БХК - Програма за правна
защита
на
бежанци
и
мигранти.
Мярка №3
Изготвяне на проекти за
Споразумения за обратно
приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия).
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.
Мярка №5
Изграждане на Интегрираната система за гранично
наблюдение на българо-турската граница.

Цел
Срок
Отговорен орган
Повишаване на адми- По график на МВР (ГДГП)
нистративния капацитет ВКБООН
за покриване на международните стандарти в
работата с търсещите закрила лица

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
Цел
Превенция и противодействие на незаконната
миграция .

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

Постоянен

Отговорен орган
МВР

Цел
Срок
Подпомагане дейността Декември,
на ГДГП за пълно из- 2012 г.
пълнение Шенгенските
критерии за осъществяване на граничен контрол по външните граници

Отговорен орган
МВР

Цел
Срок
Повишаване на гранич- 31 март
ната сигурност по бъл- 2012 г.
гаро-турската граница

Отговорен орган
МВР (ГДГП)
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Мярка №6
Организация и провеждане на
СПО на национално ниво за
противодействие
на
нелегалната миграция.

Мярка №7
Реализиране на мероприятията от разписания план за
организационни
подготвителни мерки и допълнителни
дейности
целящи
подпомагането на съвместните дейности между ГДГП и
Агенция Фронтекс.
Мярка №8
Участие на служители от
ГДГП в операция „Посейдон”
- сухоземни граници на
територията на Република
Гърция.

Мярка № 9
Ежемесечно провеждане на
работни срещи между ръководствата на ГД „Гранична
полиция”,
дирекция
„Миграция” и ръководството
на ДАБ-МС.
Мярка №10
Обучение на 45 консулски
служители, като от тях 35 ще
бъдат от представителства в
рискови държави, за работа с
ВИС
и
мрежата
за
консултиране VIS – mail.
Мярка №11
Организиране на стаж на
служител от дирекция „Консулски
отношения”
в
консулска служба на държава-членка на ЕС.
Мярка №12
Доставка на апаратура за
разкриване на фалшифи-

Цел
Повишаване ефективността в действията на
ГДГП по противодействие на нелегалната миграция и установяване
на адекватен контрол
над
оперативната
обстановка в граничните
райони
Цел
Повишаване на ефективността от взаимодействието между ГДГП и
Агенция Фронтекс за
противодействие на нелегалната миграция по
външните граници.

Срок
Декември,
2012 г.

Отговорен орган
МВР (ГДГП)

Срок
Декември,
2012 г.

Отговорен орган
МВР (ГДГП)

Цел
Подпомагане дейността
на
гръцките
правоохранителни органи за
ефективно
противодействие
на
нелегалната миграция
по
гръцко-турската
сухопътна граница.
Цел
Усъвършенстване
на
взаимодействието и обмена на информация
между държавните органи, отговорни за ефективното прилагане на
Дъблинската конвенция
Цел
Изпълнение на
Шенгенските критерии

Срок
Ежемесечно

Отговорен орган
МВР (ГДГП)

Срок
Постоянен

Отговорен орган
МВР (ГДГП, ДМ)
ДАБ-МС

Срок
30 юни,
2012 г.

Отговорен орган
МВнР

Цел
Изпълнение на
Шенгенските критерии

Срок
Декември,
2012 г.

Отговорен орган
МВнР

Цел
Изпълнение на
Шенгенските критерии

Срок
30 юни
2012г.

Отговорен орган
МВнР
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цирани и подправени документи за самоличност.
Мярка №13
Изграждане на система за
балансиране на натоварването в Националния визов
център и Резервния визов
център в Бояна.
Мярка №14
Доставка на мобилна апаратура за временно извършване
на
консулски
услуги в населени места,
където не са изградени
постоянни консулски служби.
Мярка №15
Изготвяне на предложения за
сключване на споразумения
за представителство при
издаване на визи с други
държави
–
страни
по
споразумението от Шенген.
Мярка №16
Провеждане на регулярни
срещи между компетентните
органи за разрешаване на
проблеми,
свързани
с
документите за самоличност
и изготвяне на списък с
документите за пътуване,
издавани от трети държави,
които Република България
признава.
Мярка №17
Засилване контрола върху
установаване 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.
Мярка №18
Изграждане на ефективна
система за наблюдение на
принудителното връщане в
съответствие с чл.8. параграф
6 от Директива 2008/115/ЕО
Мярка №19
Подпомагане на неправителствените организации при

Цел
Изпълнение на
Шенгенските критерии

Срок
30 юни
2012 г.

Отговорен орган
МВнР

Цел
Изпълнение на
Шенгенските критерии

Срок
Декември,
2012 г.

Отговорен орган
МВнР

Цел
Срок
Повишаване на ефектив- Декември,
ността при предотвра- 2012 г.
тяването и противодействието
на
незаконната миграция

Отговорен орган
МВнР

Цел
Срок
Повишаване на ефектив- Постоянен
ността в сътрудничеството между компетентните институции

Отговорен орган
МВР, МВнР

Цел
Срок
По-висока ефективност Постоянен
в противодействието на
незаконната миграция

Отговорен орган
МВР (ДМ)

Цел
Осъществяване на
мониторинг на
процедурите по
връщане

Отговорен орган
МВР

Срок
Декември,
2012 г.

Ефективно използване Постоянен
на
средствата
по

МВР (ДМ)
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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.
Мярка №20
Изпълнение на дейностите и
механизмите, заложени в
Годишните програми на
Европейския
фонд
за
връщане и активно участие в
подготовката на съвместни
полети на държави-членки за
обратно
връщане
на
установени незаконно пребиваващи
чужденци
до
страните на произход, организирани
от
Агенция
ФРОНТЕКС.
Мярка №21
Изпълнение
на
проект,
включен в Двустранната
програма за сътрудничество
между Република България и
Конфедерация Швейцария.

Мярка №22
Промени в нормативната
уредба (Закон за правната
помощ), с оглед въвеждане на
безплатна правна помощ на
граждани на трети страни в
съответствие
с
чл.13,
параграф 4 от Директива
2008/115/ЕО на Европейския
парламент и на съвета от 16
декември 2008г. относно
общите
стандарти
и
процедури, приложими в
държавите-членки
за
връщане
на
незаконно
пребиваващи граждани на
трети страни.

Европейския
връщане

фонд

за

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

Цел
Повишаване на административния капацитет на
структурите
на
дирекция „Миграция” и
на Секретариата на
НСМП
както
и
техническо
обезпечаване на тяхната дейност
Цел
Установяване на общ
минимален набор от
правни гаранции, приложими за решенията за
връщане за да бъде
осигурена
ефективна
защита на интересите на
засегнатите лица.

Отговорен орган
МВР (ДМ)

Срок
Отговорен орган
Декември,
Секретариат на
2012 г. (про- НСМП и ДМ
дължава през
следващия
период)

Срок
Ноември,
2012 г.

Отговорен орган
МВР
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Държавите-членки гарантират, че необходимата юридическа консултация и/или
процесуално представителство се предоставят безплатно при поискване в
съответсвие с националното
законодателство, като се
прилагат условията, посочени
в чл.15, параграфи 3-6 от
Директива 2005/85/ЕО на
Съвета от 1 декември 2005г.
относно минимални норми
относно
процедурата
за
предоставяне или отнемане
на статут на бежанец в държавите-членки.
Мярка №23
Развиване на методиката по
мониторинг и анализ на
политиката за борба с
трафика на хора и подобряване на дейността на
НКБТХ
и
местните
й
структури в сферата на
превенция трафика на хора и
закрила на жертвите.
Мярка №24
Актуално събиране и анализ
на
информация
относно
новите форми на трафик на
хора в Европа.
Мярка №25
Идентификация на основните
предизвикателства и найдобрите практики в сферата
на борба с трафика на хора.
Мярка №26
Развиване и устойчивост на
връзките между институциите и партньорствата на
национално и международно
ниво в сферата на борба с
трафика на хора.

Цел
Срок
Превенция на трафика и Декември,
повторния трафик
2012 г.

Отговорен орган
НКБТХ

Цел
Срок
Подобряване на процеса Декември,
по събиране на
2012 г.
информация

Отговорен орган
НКБТХ

Цел
Срок
Подобряване на процеса Декември,
по събиране на
2012 г.
информация

Отговорен орган
НКБТХ

Цел
Срок
Оптимизиране на съ- Постоянен
трудничеството на национално и международно ниво

Отговорен орган
НКБТХ

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО
Мярка №27
Цел
Срок
Постоянно взаимодействие с Постигане на по-висока Постоянен
институциите
на
ЕС, степен на хармонизация
подобряване
на
практи- на законодателството и
ческото взаимодействие с практиката на ДАБ с обдържавите-членки на ЕС и щоевропейските.

Отговорен орган
ДАБ-МС
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разширяване на участието в
планиране, разработване и
координиране изпълнението
на съвместни проекти и
програми в областта на
миграцията, убежището и
бежанците.
Мярка №28
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 една година от
връчването на решението за
статут на бежанец или
хуманитарен статут.
Мярка №29
Изработване на предложения
по ГП 2013 на ЕБФ и
съдействие по изпълнението
на ГП 2010-2011-2012, в
които са включени дейности предложения, свързани с
интеграцията на бежанците
от НПИБРБ (2011-2013),
които не са обхванати от
Националната програма.
Мярка №30
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.
Мярка №31
Работа
по
проекти
за
интеграцията на уязвимите
групи - ИЦ (главен експерт)
работи като координатор на
Регионален проект по ЕБФ
заедно с МОМ (2011-2012)

Цел
Срок
Подобряване условията 2011-2013 г.
за интеграция на бежанците в Република България

Отговорен орган
ДАБ-МС

Цел
Срок
Подобряване условията 2011-2013 г.
за интеграция на бежанците в Република
България, които не са
обхванати от НПИБРБ
(2011-2013)

Отговорен орган
ДАБ -МС

Цел
Срок
Подобряване условията Декември
за интеграция на децата- 2012 г.
бежанци в Република
България

Отговорен орган
ДАБ -МС

Цел
Срок
Усъвършенстване
ре- 2011-2012 г
жима на настойничество
на непридружени малолетни или непълнолетни
лица, търсещи убежище
в Република България

Отговорен орган
ДАБ-МС
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„Усъвършенстване на режима
на
настойничество
на
непридружени малолетни или
непълнолетни лица, търсещи
убежище в страните от
Централна Европа".
Мярка №32
Анализ на резултатите от
мерките за интеграция на
новопризнати бежанци през
първата година след връчване
на решението за статут чрез
провеждане
на
анкети,
обсъждания, становища от
експерти и др.
Мярка №33
Постоянен
контрол
на
процедурата по предоставяне
на закрила, систематизиране
на пропуските и ежемесечно
обучение на съответните
длъжностни лица.

Цел
Срок
Постигане на постоянен 2011-2013 г.
контрол за изпълнениет
о на НПИБРБ, прозрачност, ефективност и подобряване действието на
мерките за интеграция
по Програмата.

Отговорен орган
ДАБ -МС

Цел
Срок
Подобряване качеството Постоянен
на
процедурата
по
предоставяне на закрила
в Република България

Отговорен орган
ДАБ -МС

Мярка №34
Цел
Срок
Отговорен орган
Разширяване капацитета за
Подобряване качеството Декември,
ДАБ-МС
настаняване в
на процедурата по
2012 г.
Регистрационнопредоставяне на закрила
приемателния център-София в Република България
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА, РАЗВИТИЕТО И ИНТЕГРАЦИЯТА
Мярка №35
Цел
Срок
Отговорен орган
Изготвяне проект на ЗИД на Успоредно с въвеждане 20 юни,
МВР (ДМ)
Закона за чужденците в изискванията
на 2012 г.
Република България.
Директива 2011/51/ЕС
Обмисляне на вариант за за изменение на Дидопълнение
на
правната ректива 2003/109/ЕО за
уредба в посока създаване на разширяване обхвата й
„статут
на
търпимост” до лица, ползващи се с
спрямо определена категория международна закрила,
граждани на трети страни.
се
предлага
и
прецизиране
на
националната
уредба
във връзка с Директива
2008/115/ЕО.
Мярка №36
Цел
Срок
Отговорен орган
Регулярно взаимодействие и Предоставяне на право Постоянен
МВР (ДМ)
координацията с другите на продължително предържави-членки в изпъл- биваване на граждани на
нение на чл. 25 от Директива трета страна, получили
2003/109/ЕО на Съвета от 25 дългосрочно пребиваноември 2003 г. относно ване в друга ДЧ по
статута
на
дългосрочно смисъла на Глава трета
пребиваващи граждани от „а” от Закона за чужден7

трети страни в ЕС.
Мярка №37
Продължаване на проучване
на броя на установилите се в
Република България лица,
придобили
българско
гражданство,
броя
на
заминалите в други държави
и причините за това.
Мярка №38
Разработване и приемане на
новата Национална програма
по законна миграция и
интеграция
(2012-2015),
заменяща
Националната
стратегия на Р България по
миграция и интеграция (20082015).
Мярка №39
Прилагане на подходящи
механизми
за регулиран
прием на граждани на трети
страни за заетост, съобразени
с потребностите на пазара на
труда и тенденциите в развитието
на
българската
икономика.
Мярка №40
Използване на възможностите на механизма „Синя
карта на ЕС” за привличане и
последващ
прием
на
висококвалифицирани чужденци за трудова заетост в
страната.

Мярка №41
Оказване на съдействие за
по-пълно
използване
на
предоставените възможности
за
включване
на
регистрираните в дирекциите
„Бюра по труда” на АЗ чужди
граждани с определен статут
в Република България за:
- посредничество и наемане
на работа;
- професионално
ориентиране;

ците в Република България
Цел
Проследяване на миграционните процеси с
оглед
евентуална
промяна
на
нормативната уредба в
областта на българското
гражданство
Цел
Изпълнение на препоръка от Националната
стратегия 2011-2020

Срок
Постоянен

Отговорен орган
МП, МВР (ДМ)

Срок
Октомври,
2012 г.

Отговорен орган
МТСП, АЗ

Цел
Ефективно управление
на трудовомиграционните процеси към
страната.

Срок
Постоянен

Отговорен орган
МТСП, АЗ

Цел
Привличане на висококвалифицирани чужденци за трудова заетост в
РБ
чрез
облекчени
условия
на
прием,
съгласно
Закона
за
насърчаване
на
заетостта
и
подзаконовата нормативна уредба.
Цел
Постигане на по-висока
степен на интеграция на
чуждите граждани на
пазара на труда, вкл.
като така им се окаже и
съдействие да отговорят
на съответните
изисквания съобразно
потребностите на пазара
на труда от умения и
квалификации.

Срок
Постоянен

Отговорен орган
МТСП, АЗ, МВР

Срок
Постоянен

Отговорен орган
АЗ
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- психологическо подпомагане;
- включване в програми и
мерки за заетост и обучение;
- включване в обучение на
възрастни.
Мярка №42
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 член
на ЕС.

Мярка №43
Изменение на Закона за
българското гражданство
Мярка №44
Изменение на Наредба №
1/19.02.1999 г. за прилагане
на Глава пета от Закона за
българското гражданство
Мярка №45
Изпълнение на приоритет 1
от „Националната програма
за развитие на България
2020”
Мярка №46
Усвояване на средства от
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2011-2014

Цел
Засилена възможност за
реализация на български
работници и безработни
лица с определена квалификация – в определени сектори в Израел
(започвайки със строителството), което не
само
ще
намали
безработицата, но и ще
даде възможност за
придобиване на полезно
ноу-хау, което да се
приложи в България
след завръщане.
Цел
Актуализиране на
критериите за
придобиване на
българско гражданство
Цел
Актуализиране на
конкретни текстове във
връзка с производството
по промяна на
гражданството
Цел
Постигане на
качествено образование
на децата на
имигрантите
Цел
Създаване на 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

Срок
Отговорен орган
След постъп- АЗ, МТСП
ване
на
заявка
от
израелска
страна

Срок
Юли,
2012 г.

Отговорен орган
МП,МВР,ДАНС

Срок
Юли,
2012 г.

Отговорен орган
МП,МВР,ДАНС

Срок
Постоянен

Отговорен орган
МОМН

Срок
Постоянен

Отговорен орган
МОМН
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Мярка №47
Цел
Срок
Изграждане
на
единна Изпълнение на ПрепоДекември,
национална
система
за ръка на ЕС (2011/С
2012 г.
обхващане в училищното 191/01)
образование
на
преждевременно напусналите и на
необхванатите деца, включително
и
децата
на
имигрантите.
Мярка №48
Цел
Срок
Подобряване на системата за Изпълнение на задълже- Постоянен
обмен статистически данни в ния на РБ по Регламент
областта на миграцията.
(ЕО) 82/2007
ПОЛИТИКИ КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
Мярка №49
Цел
Срок
Засилване в дългосрочен Постепенното им връ- Постоянен
план на работата с еми- щане в България и
гриралите българи и техните компенсирането
на
организации в чужбина чрез недостига
на
установяване на регулярна квалифицирани
връзка между тях и Службите специалисти за работа в
по трудови и социални страната
въпроси на МТСП към
българските
посолства,
Агенцията по заетостта и поголемите
заинтересовани
фирми и корпорации.
Мярка №50
Цел
Срок
Системна работа с орга- Съхранение на българ- Постоянен
низационните структури и ската идентичност, език,
съботно-неделните училища традиции и култура
на българските общности в
чужбина.
Мярка №51
Цел
Срок
Извършване на съпоста- Повишаване на
Декември,
вителен, статистически ана- контрола свързан с
2012 г.
лиз за кандидатстващи за развитието на
удостоверяване на български миграционните процеси.
произход.

Отговорен орган
МОМН

Отговорен орган
НСИ, МВР (ДМ,
ГДГП)
Отговорен орган
МТСП, ДАБЧ, МС

Отговорен орган
МС, ДАБЧ,
МОМН

Отговорен орган
ДАБЧ, МП

ДРУГИ
Мярка №52
Анализ на участието в
дейността на Работната група
на
високо
равнище
„Убежище
и
миграция”
(HLWGAM)
и
Стратегическия комитет по
имиграция,
граници
и
убежище (SCIFA).

Цел
Срок
Подобряване на коор- Декември,
динацията по изготвяне 2012 г.
на
позиции
на
Република България и
участието
в
изработването на европейските политики и
практики в областта на
миграцията
и
убежището

Отговорен орган
НСМП – МВР,
МВнР, МТСП,
ДАБ-МС
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Мярка №53
Анализ на Заключенията на
Съвета на ЕС по Комуникацията на Европейската
комисия относно Глобалния
подход към миграцията и
мобилността,
с
оглед
приложението им в националната политика на
Република
България
в
областта на миграцията,
убежището и интеграцията
Мярка №54
Продължаване на активното
сътрудничество с МЦРМП в
изпълнение
на
стратегическото
партньорство
Мярка №55
Провеждане на третата среща
на РГ за Черноморския
регион на Будапещенския
процес

Цел
Срок
Хармонизиране на на- Юли,
ционалната политика в 2012 г.
областта на миграцията,
убежището и интеграцията с най-новите политики на ЕС за външните
измерения
на
миграцията

Отговорен орган
НСМП,
Секретариат на
НСМП

Цел
Подобряване на
сътрудничеството в
сферата на миграцията

Срок
Постоянен

Отговорен орган
МВР

Цел
Подобряване на
сътрудничеството в
сферата на миграцията

Срок
Отговорен орган
Октомври/
МВР
ноември 2012
г.

Мярка №56
Участие на България в
проекта „Насърчаване на
сътрудничеството в областта
на миграцията в региона по
Пътя на коприната”.

Цел

Мярка №57
Анализ на добрите практики
на държавите-членки на ЕС в
областта на принудителното
настаняване на незаконно
пребиваващи граждани на
трети страни

Цел
Срок
Изпълнение на
Юни,
препоръка от доклада на 2012 г.
Институт „Отворено
общество” по Проект
„Гражданско
наблюдение на
полицията”

Срок
Отговорен орган
МВР, МВнР
Подобряване
на До
приключване
сътрудничеството
в
сферата на миграцията на проекта
между държавите от
Будапещенския процес
и държавите от региона
на Пътя на коприната.
Отговорен орган
НСМП
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