РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален съвет по миграция и интеграция

ОТЧЕТ НА
План за действие за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията,
убежището и интеграцията 2015 г.-2020 г.
Отчетът на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и
интеграцията 2015 г.- 2020 г. е изготвен в рамките на Секретариата на Националния съвет по миграция и интеграция (НСМИ) .
Планът за 2018 г. включва изпълнението на 44 стратегически цели, като 10 от тях са специално насочени към интеграцията на
лицата с международна закрила в България. Всички дейности са изпълнени, с изключение на Мярка 5:.Република България ще продължи
да полага всички необходими усилия, с които да поддържа своята готовност до момента, в който страната да започне да прилага
изцяло достиженията на правото от Шенген от раздел „Граничен контрол“, която преминава в новия План за действие за 2019 г.
Акценти:
I. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ
- Продължава реализиране на етапите от Стратегията за техническото обезпечение на граничния контрол в периода 2014-2020 г.
за повишаване на ефективността на граничното управление.
- Изготвени са стратегически и аналитични документи по отношение на контрола на нерегулярната миграция за извеждане на
фактори, влияещи върху средата за сигурност, конкретни заплахи за границата, прогнози и тенденции за развитие на оперативната
обстановка.
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- Чрез провеждане на семинари и работни срещи е повишен административния капацитет за покриване на международните
стандарти в работата с търсещите закрила лица.
- В изпълнение на дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната
организация по миграция в България, Министерството на вътрешните работи е оказало съдействие на МОМ за доброволното връщане на
298 ГТС, при изпълнение на програми за асистирано доброволно връщане, финансирани от ФУМИ.
II. БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
- През отчетния период са проведени общо 25 специализирани обучения на над 400 специалисти (разследващи, магистрати,
социални работници, трудови посредници, дипломати, консулски служители, служители на миграционните власти и агенцията за
бежанци, студенти, ученици и др.).
- Проведена бе превантивна кампания и фокус групи за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. В рамките на
кампанията са реализирани различни събития и инициативи, които включват провеждането на информационни срещи с ученици,
представители на уязвими групи.
III. УБЕЖИЩЕ
- Подобрени са условията за настаняване и поддръжка на материално-техническата база и подобряване на инфраструктурата
чрез извършването на множество ремонтни дейности. Обособена е защитена зона за настаняване на непридружени непълнолетни лица,
търсещи международна закрила в ПЦ-София.
- Проведени са редица обучения на служители от ДАБ-МС относно достъп до територия и процедура по международна закрила,
ранна идентификация на жертви на трафик, различни обучения, свързани с работата с лица от уязвими групи.
- по отношение на интеграцията на лица, получили международна закрила, има 2 сключени споразумения за интеграция, а три
общини са подали 4 заявления и са проявили интерес да интегрират 23 лица, получили статут.
- Изпълнени са ангажиментите на страната ни в съответствие с Рамката за националния механизъм за презаселване като в
страната са презаселени 21 сирийски граждани.
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IV. МИГРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
- В рамките на осъществяване на политиката за миграция и развитие в рамките на Глобалния подход към миграцията и
мобилността и неговите инструменти, както и по инициативи като Глобалния форум по миграция и развитие, Източното партньорство
и Евромед, включително и по национални инициативи са сключени две Спогодби за регулиране на трудовата миграция с Армения и
Молдова; в начална фаза са преговорите за сключване на такава Спогодба с Украйна; МС е одобрил два проекта на Спогодби с
Репулика Беларус и с Грузия. Извършени са 2 консултации по проекти на Спогодби за социална сигурност със страни от Южен Кавказ
.
- В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС в София бе организирана Председателска конференция на
Европейската мрежа за миграция, на която присъстваха над 150 участици, сред които представители на държавите членки, на
европейски институции, международни организации.
- Хармонизиране на българското законодателство в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност с най-новите
достижения на правото на ЕС (Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и
пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност,
програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“) с приемането на Закон за изменение и
допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.) и изменен и допълнен
Правилник за неговото прилагане (с ПМС № 81 на МС от 21 май 2018 г.).
- За постигане на балансиран прием на работна ръка от трети държави за подпомагане на българския бизнес и икономическото
развитие. Агенцията по заетостта е предоставила решения за достъп до българския пазар на труда на 1904 работници-граждани на 54
трети държави. От тях на 636 чужденци са предоставени решения за упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на „Единно
разрешение за пребиваване и работа“ от органите на МВР; 273 лица са с решения за висококвалифицирана заетост във връзка с
издаването на „Синя карта на ЕС“ от органите на МВР; 219 чужди граждани са с решения за сезонна заетост, във връзка с издаване на
„Разрешени за сезонен работник “ от МВР; 739 са командированите специалисти с издадени разрешения за работа от АЗ и 37 са
предоставените от АЗ решения на лица, преместени по вътрешнокорпоративния трансфер. Постановени са 35 решения за отказ за
достъп до пазара на труда на ГТС. През отчетния период в Агенцията по заетостта е регистрирана краткосрочна заетост на 9 044.

Национален план за действие по интеграция за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия в областта на
миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020)
Съгласно Глава IV, т.10 от Националната миграционна стратегия, Националният план по интеграция е разработен и приет като
отделен раздел от Плана за действие за нейното изпълнение.
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Акценти:
I. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
- С цел осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното и училищното
образование на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и създаване на възможности за развитие и участие във
всички аспекти на живота на общността 127 ученици в процедура за международна закрила са записани в държавни и общински
училища.
II. ЗАЕТОСТ
- с цел трудова реализация и интеграция в българското общество през 2018 г. на работа с посредничеството на дирекции „Бюро
по труда“ са устроени 23 лица с предоставена международна закрила и 688 ГТС. От устроените на работа лица:
- на първичен пазар – 12 лица с предоставена международна закрила и 625 ГТС;
-по програми и мерки за заетост и обучение – 9 лица с предоставена международна закрила, от тях 6 лица по Програмата за
заетост и обучение на бежанци, включена в Националния план за действие по заетостта през 2018 г., финансирана със средства от
държавния бюджет и 31 ГТС.
- по проекти на ОПРЧР – 2 лица с предоставена международна закрила и 32 ГТС.
III. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
- проектът на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени
деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата,
търсещи и/или получили международна закрила се актуализира, за да отрази последните промени в релевантното законодателство
(ЗЧРБ).
IV. ЗДРАВНИ ГРИЖИ
- В рамките на отчетния период е оказана спешна медицинска помощ на 780 лица, в процес на производство за получаване и/или
получили бежански и хуманитарен статут.
- При изпълнение на дейностите по медицинско осигуряване на територията на страната се е осъществил контрол за недопускане
на внос и разпространение на заразни заболявания.
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ

1.Гранична
сигурност.
Противодействие на
незаконното
преминаване на
държавната граница
и нелегалната
миграция.

1.1. Организиране и
провеждане на работни
семинари и обучения със
служители на ГДГП по
въпросите на убежището,
достъп до територия и
процедура за определяне на
международна закрила в
Република България в
изпълнение на

По график
Повишаване на
Брой обучени МВР-ГДГП, ИЗПЪЛНЕНО.
на ВКБООН административния
служители.
ВКБООН, Провеждани са регулярни срещи
капацитет за
БХК
на ръководно и експертно ниво
покриване на
на служителите на ДАБ-МС.
международните
Проведени са пет
стандарти в работата с
обучителни
търсещите закрила
лица.
семинари с участието на 50

служители от РДГП в
изпълнение на сключения меж
-ду ВКБООН, БХК и ГДГП
Тристранен меморандум за
разбирателство.

Тристранния меморандум за
разбирателство между ГДГП,
ВКБООН и БХК -Програма за
правна защита на бежанци и
мигранти.
1.2. 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,
Представителството на
ВКБООН и БХК-Програма за
правна защита на бежанци и
мигранти.

По
инициатива
на ВКБООН
и БХК

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

Изготвяне на МВР-ГДГП, ИЗПЪЛНЕНО.
доклад за
ВКБООН, Регулярно са провеждани
2017 г.
БХК
работни срещи за набелязване
относно
на мероприятия за подобряван
мониторинг
е на взаимодействието между
на границите
службите.
и достъп до
В тази връзка са изготвени
международн
указания до РДГП с ред за
а закрила.

действие при краткосрочно на
станява-не на чужденци в
СДВНЧ
и
промените
в нормативната база, свързана
с
настаняване
на
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

непридружени
малолетни
и непълнолетни чужденци.
Изготвен е доклад за 2017 г.
относно мониторинг
на
границите и достъп до
международна закрила.
1.3. Провеждане на работни
Ежемесечно Усъвършенстване на
срещи на ръководно и
взаимодействието и
експертно ниво между ДАБобмена на
МС, ГД „Гранична полиция” и
информация между
дирекция „Миграция” и
държавните органи,
ДАНС.
отговорни за
ефективното
прилагане на
Дъблинската
конвенция.

2. Повишаване
ефективността на
граничното
наблюдение

1.4.Преглед на подзаконовите м. декември
нормативни актове, свързани с 2018г.
гарантиране на сигурността на
границите.

Повишаване на
ефективността в
сътрудничеството
между компетентните
институции

2.1.Реализиране на етапите от м. декември
Стратегията за техническото
2018г.
обезпечение на граничния
контрол в периода 2014-2020 г.

Повишаване
възможностите на
ГДГП за ефективно
противодействие на
нелегалната миграция
и други форми на
трансгранична
престъпност чрез
придобиване на нови
технически средства и

Брой
проведени
работни
срещи

МВР-ГДГП, ИЗПЪЛНЕНО.
ДМ, ДАБ- Регулярно са провеждани
МС, ДАНС работни срещи на ръководно и
експертно ниво.

МВР, ДАБ- ИЗПЪЛНЕНО.
МС, ДАНС, Регулярно се извършва преглед
МВнР и др. на подзаконовите нормативни
актове, свързани с гарантиране
на сигурността на границите.
Изпълнение
на следните
дейности:
- Разширяв
ане на ИСН
по българотурската
граница –
изграждане
на сензорни

МВР-ГДГП ИЗПЪЛНЕНО.
1. Договорът за разширяването
на ИСН по българо-турската
граница е в процес на
изпълнение.
2. Договорът за “Изграждане на
АСН по българо-сръбската
граница” се изпълнява. Към
момента е в ход отстраняване на
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
изграждането на
системи за
наблюдение в рамките
на подписаните
Грантови
споразумения.

линии за
наблюдение;

констатирани несъответствия.
Очаква се изпълнението.

- Изгражда
не на АСН
по българосръбската
граница;

3. Договорът за доставка на три
преместваеми поста за техническо наблюдение е изпълнен и
постовете са въведени в ГН.

- Доставка
на три
преместваем
и поста за
наблюдение;
- Доставка
на три
мобилни
системи за
наблюдение;
- Доставка
на
преносими
периметрови
системи за
наблюдение
с възможност
за
мониторинг
на работата
им;
- Доставка
на една
мобилна

4. Процедурата за избор на
изпълнител за доставка на три
мобилни системи за наблюдение
все още не е завършила след
повторно обжалване пред КЗК.
5. Договорът за доставка на
преносими периметрови системи
за наблюдение се изпълнява.
Крайния срок за завършването
му е края на м. юли 2019 г.
6. Обявена е обществена поръчка
за доставка на една мобилна
система за наблюдение –
оборудване за ФРОНТЕКС.
7. Договорът за възстановяване
работоспособността, обновяване
и надграждане на три броя
стационарни термовизионни
системи NEXUS и изграждане на
стационарни постове за
техническо наблюдение с тях е
изпълнен. СПТН са въведени в
граничното наблюдение.
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
система за
наблюдение
– оборудване
за
ФРОНТЕКС;
Възстановява
не
работоспособ
ността и
upgrade на
три броя
стационарни
термовизион
ни системи
NEXUS и
изграждане
на
стационарни
постове за
техническо
наблюдение с
тях.

2.2.Придобиване на три
мобилни рентгенови системи
за проверка на превозни
средства и контейнери за
укрити лица.

м. декември
2018 г.

Повишаване на
техническата
обезпеченост на
РДГП-Елхово за
противодействие на
незаконната миграция

Успешно
проведена
обществена
поръчка.

МВР-ДОП
и ГДГП

ИЗПЪЛНЕНО.
Проведена е обществена поръчка
за доставката на 3 бр. мобилни
рентгенови системи за откриване
на укрити лица в транспортни
средства. Изборът на изпълнител
е обжалван, като на последна
инстанция в края на м. ноември
2018 г. жалбата е отхвърлена.
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Стратегическа цел

3. Постоянно
проследяване и
събиране на
информация,
свързана с
незаконната
миграция по
границите на
Република България.

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

2.3.Включване в учебните
планове на ГКПП на теми в
областта на убежището и
миграцията.

м. декември, Повишаване на
2018 г.
административния
капацитет за
покриване на
международните
стандарти в работата с
търсещите закрила
лица.

3.1.Изготвяне на стратегически м. декември
и аналитични документи за
2018 г.
незаконната миграция

Извеждане на
фактори, влияещи
върху средата за
сигурност, конкретни
заплахи за границата,
прогнози и тенденции
за развитие на
оперативната
обстановка

Липса на
МВР-ГДГП ИЗПЪЛНЕНО.
пропуски в
Включени са теми за обучение в
подготовката
областта на убежището и
и знанията на
миграцията в учебните планове
служителите.
на ГКПП.
Реакция при
отработване
на случаите в
съответствие
с
международн
ите
стандарти.
Изготвяне на МВР-ГДГП ИЗПЪЛНЕНО.
стратегическ
Изготвен е „Стратегически
и анализ на
анализ на риска“ за 2018 г.
риска,
Утвърден е План на Главна
разработване
дирекция „Гранична полиция”
на планове и
методики за
за действие при възникване на
противодейст
извънредна ситуация вследствие
вие на
на увеличен миграционен натиск
незаконната
по българо-турската граница. В
миграция,
Риск-регистъра на ГДГП са
изготвяне на
определени факторите, влияещи
периодични
върху средата за сигурност,
доклади
конкретни заплахи за границата
и действията за минимизиране
на риска. В стратегическия
анализ на риска са изведени
прогнози и тенденции за
развитие на оперативната
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
обстановка.

4. Изготвяне на
Стратегия за
Интегрирано
гранично управление
на Република
България.

4.1.Създаване на РГ

5.Република България
ще продължи да
полага всички
необходими усилия, с
които да поддържа
своята готовност до
момента, в който
страната да започне
да прилага изцяло
достиженията на
правото от Шенген.

м. декември
2018г.

Укрепване на
управлението и
сигурността на
границите на ЕС

Изготвен
проект на
Стратегия.

МС

ИЗПЪЛНЕНО.

Република България ще
м.октомври
участва активно във
2018 г.
формирането и прилагането на
визовата и миграционната
политика на ЕС.

Постигане на
техническа готовност
за получаване на
пасивен достъп до
Визовата
информационна
система на ЕС.

Постигане на МВнР, МВР МВнР предлага да се промени
техническа
срока на целта на м. декември
готовност за
2019 г.
получаване
на пасивен
достъп до
Визовата
информацион
на система на
ЕС.

6.Засилване контрола 6.1.Преглед на процедурите по м.декември
на външните граници съгласуване на заявленията за 2018г.
на ЕС.
визи с МВР, ДАНС и МВнР,
промени в НУРИВОВР.

Оптимизиране на
сроковете по
съгласувателната
процедура и контрола
по влизане в страната
на чужденци.

Оптимизиран МВР,
е на
ДАНС,
сроковете по МВнР
съгласувател
ната
процедура и
контрола по
влизане в
страната на
чужденци.

Създадена е РГ с председател
заместник-министър на
вътрешните работи.

ИЗПЪЛНЕНО.
Промените в НУРИВОВР са в
сила и сроковете са
оптимизирани.

11
Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

7.Повишаване на
ефективността при
предотвратяването
и
противодействието
на незаконната
миграция.

7.1. Засилване на контрола
м. декември
върху установяване на
2018г.
незаконно пребиваващи
граждани на трети страни на
територията на страната чрез
провеждане на специализирани
полицейски операции

Намаляване на броя на
незаконно
пребиваващите
чужденци.

МВР,
ДАНС

7.2.Ефективно прилагане на
Споразумения за обратно
приемане на незаконно
пребиваващи лица

м. декември
2018г.

Повишаване на броя
Брой
на лицата, върнати по изведени
силата на
лица.
споразуменията за
обратно приемане

МВР-ГДГП ИЗПЪЛНЕНО.

м. декември
2018г.

Облекчаване на
процедурите за
обратно приемане на
незаконно
пребиваващи лица

(реадмисия).
7.3.Изготвяне на проекти на
споразумения за обратно
приемане на незаконно
пребиваващи лица с рискови
трети държави и протоколи за
прилагането на реадмисионни
спогодби, сключени на ниво
ЕС.

ИЗПЪЛНЕНО.
През 2018 г. в страната са
проведени специализирани
полицейски операции за
разкриване на незаконно
пребиваващи граждани на трети
страни. Извършени са 967
проверки на хотели, 109 на
частни адреси, проверени са 32
търговски обекта и още 858
обществени места. В резултат на
преприетите действия през 2018
г. във вътрешността на страната
са задържани общо 2168
незаконно пребиваващи ГТС,
което е увеличение с 9 % в
сравнение със задържаните през
2017 г.
През 2018 г. по силата на
реадмисионни споразумения от
Република България са изведени
общо 308 лица.

Брой
МВР-ГДГП, ИЗПЪЛНЕНО.
изготвени
ДЕСМС,
Изготвени проекти на Протоколи
проекти на
МВнР
между правителството на
Споразумени
Република България и
яи
правителствата на Украйна и
протоколи.
Армения за прилагане на
Споразуменията между
Европейската общност с двете

12
Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
държави за обратно приемане на
пребиваващи без разрешение
лица. Същите са одобрени от
Министерски съвет на
Република България.
Изпратен е проект на
Споразумение в Щаба на
гръцката полиция в Атина.
Очакваме от гръцка страна
коментари и съвместно
обсъждане на предоставения от
българска страна проект на
Протокол за прилагането на
“Споразумение между
правителството на Република
България и Правителството на
Република Гърция за
трансгранично полицейско
сътрудничество” за излъчване на
съвместни патрули за
осъществяване на граничен
контрол по българо-гръцката
граница.

7.4.Провеждане на работни
м. декември
срещи с консулските служби, с 2018г.
които РБ или ЕС има
сключени споразумения за
реадмисия, за идентифициране
и своевременно издаване на
документи за пътуване на
незаконно пребиваващи
граждани на трети страни.

Повишаване
ефективността по
прилагане на
разпоредбите на
споразуменията

Брой
издадени
пътни
документи

МВР-ГДГП ИЗПЪЛНЕНО.
Регулярно са провеждани срещи
с консулските служби на
Пакистан, Шри Ланка, Армения,
Украйна, Македония и др.
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8. Повишаване на
ефективността при
изпълнение на
процедурите по
връщане на
незаконно
пребиваващи
граждани на трети
страни.

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

7.5. Подобряване на
взаимодействието между
службите имащи отговорност
за противодействие на
незаконната миграция

м. декември
2018г.

8.1.Изпълнение на процедури м. декември
по връщане на незаконно
2018г.
пребиваващи граждани на
трети страни на територията на
Република България

Ефективно
противодействие на
лица, престъпни
групи/организирани
престъпни групи,
подпомагащи процеса
на незаконна
миграция

Ефективно
МВР-ГДГП Осъществено е взаимодействие с
противодейст
други структури на МВР, ДАНС
вие на лица,
и партньорски служби от ЕС и
престъпни
съседните страни.
групи/органи
зирани
престъпни
групи,
подпомагащи
процеса на
незаконна
миграция

Увеличаване на броя Брой върнати МВР-ДМ
на върнатите от
чужденци
страната чужденци и
ефективно
противодействие на
незаконната миграция.

ИЗПЪЛНЕНО.
През 2018 г. от страната са
върнати общо 885 незаконно
пребиваващи ГТС, което е
намаление с 53% спрямо
предходната година.
Същевременно те съставляват
68% от броя на чужденците,
подлежащи на връщане през
отчетния период.
Преобладават граждани на Ирак,
Афганистан, Турция, Сирия,
Пакистан и Иран. През периода
МВР е върнало от Република
България и 9 граждани със
заповеди, наложени от ДАНС.

8.2.Изпълнение на дейности по м. декември
насърчаване на доброволното 2018г.
връщане в сътрудничество с

Увеличаване на броя
на чужденците,
върнати от страната в

Брой
МВР-ДМ,
чужденци,въ МОМ
рнати при

ИЗПЪЛНЕНО.
МВР е оказало съдействие на
МОМ за доброволното връщане
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

Мисията на Международната
организация по миграция в
България

изпълнение на
програми за
асистирано
доброволно връщане.

програми за
асистирано
доброволно
връщане.

на 298 ГТС, при изпълнение на
програми за асистирано
доброволно връщане,
финансирани от ФУМИ.

Оказано
съдействие
на МОМ при
изпълнение
на програми
за
повишаване
на
осведоменост
та относно
възможности
те за
доброволно
връщане в
страна на
произход.
8.3.Участие на Република
България като странаорганизатор или странапартньор в операции за
връщане, и съфинансирани по
линия на Агенцията за
гранична и брегова охрана
(Frontex).

м. декември
2018г.

Оптимизиране на
процедурите по
принудително
връщане на незаконно
пребиваващи
граждани на трети
страни.

Брой
осъществени
съвместни,
събирателни
и национални
полети по
връщане.
Брой
принудителн

МВР-ДМ,
Агенцията
за гранична
и брегова
охрана
(Frontex)

ИЗПЪЛНЕНО.
МВР-ДМ е взела участие в 7
съвместни полета, организирани
от ДЧ на ЕС и координирани от
Агенцията за гранична и брегова
охрана.
Операциите се проведоха до
Пакистан, Нигерия, Афганистан
и Косово, като в резултат от тях
в страна на произход са върнати
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
о върнати
чужденци.

9.Създаване на
9.1.Подобряване на условията
подходящи условия за за пребиване на настанените в
настаняване на
СДВНЧ към ДМ чужденци
незаконно
пребиваващи
чужденци,
подлежащи на
връщане.

м. декември
2018г.

Обезпечаване на
основните нужди на
лицата, настанени в
СДВНЧ

Осигурени
оперативни
разходи за
домовете.
Извършени
строителноремонтни
дейности.
Доставка на
оборудване.

8 незаконно пребиваващи в
България чужденци.
МВР-ДМ

ИЗПЪЛНЕНО.
През периода, със средства на
ФУМИ, са осъществени
следните дейности:
- В рамките на проект 0044осигурени са оперативни
разходи за домовете ( до
пролетта на 2018 г.) и средства
за храна за настанените
чужденци. В СДВНЧ-София са
извършени ремонти на: спални
помещения, коридори, тоалетни,
общи части, подмяна на
външното осветление и др. За
СДВНЧ-Любимец, са сключени
6 договора за извършване на
ремонт на спалните и
санитарните помещения,
трапезарията, водохранилището,
порталните врати и за подмяна
на външното осветление и
асфалтовата настилка на двора,
както и за ремонт на
полицейските постове и зоните
около тях. Доставени са 2
хидрофорни помпи. Обявена е
ОП за ремонт на системите за
сигурност.
В рамките на ГС 0046 –
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
осигурени са оперативни
разходи (от пролетта на 2018 г.):
доставени са 54 контейнера за
контейнерното селище в
Любимец (като дарение от МОМ
по ГС 0051)м през ноември 2018
г. са сключени договори за
доставка на домакински
материали и почистващи
препарати и предпазни средства
и санитарни изделия.
- в рамките на ГС 0054: обявена
е ОП за доставка на 10
автомобила за дирекция
„Миграция“м обявена е ОП за
оборудване на телевизионни
стаи за ГТС в СДВНЧ-София и
Любимец; обявена е ОП за
изграждане и оборудване на
външни игрища за деца в
СДВНЧ-София
Любимец;обявена е ОП за
изграждане на оборудване на
външни игрища за деца в
СДВНЧ и Любимец, както и за
фитнес зона в СДВНЧ-София;в
СДВНЧ-София е оборудвана
вътрешна зона за игри на деца,
детско библиотечно отделение,
оборудвана е библиотека и зона
за учене на възрастни ГТС, като
е обявена ОП за 15 компютърни
конфигурации;в СДВНЧ-София
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
и Любимец са доставени и
монтирани два бойлера,
оборудвана е зала а фитнес,
поставени са 4 видеостени.
- в рамките на ГС 0051 МОМ
дари на МВР-дирекция
„Миграция“ 5 минибуса и 4
автобуса;
- в рамките на ГС 0050 МОМ
дари на МВР-ДМ хладилници,
телевизори и пейки за двата
СДВНЧ.

10. Съдействие на
ЕСВД и ЕК за
повишаване на
координацията на
европейските мерки
в областта на
политиката за
връщане и
увеличаване броя и
ефективността на
споразуменията за
реадмисия и
оперативните
договорености на
ниво ЕС с трети
страни

Всички възможности,
произтичащи от ролята на
Председателство на Съвета на
ЕС, за насърчаване
използването в максимална
степен на съществуващите
инструменти, стимули и
средства

м.януари –
м.юни 2018
г.

Сключени нови
двустранни протоколи
за прилагане на такива
спогодби и по-добро
изпълнение на
съществуващите.

Брой
МВР, МВнР
споразумения
/протоколи;
брой върнати
нелегални
мигранти

Наличие на общо 17
реадмисионни споразумения и 6
практически договорености на
ниво ЕС с трети страни.
През 2018 г. по силата на
реадмисионни споразумения от
Република България са изведени
общо 308 лица.
Изготвени проекти на Протоколи
между правителството на
Република България и
правителствата на Украйна и
Армения за прилагане на
Споразуменията между
Европейската общност с двете
държави за обратно приемане на
пребиваващи без разрешение
лица. Същите са одобрени от
Министерски съвет на
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
Република България.
Изпратен е проект на
Споразумение в Щаба на
гръцката полиция в Атина.
Очакваме от гръцка страна
коментари и съвместно
обсъждане на предоставения от
българска страна проект на
Протокол за прилагането на
“Споразумение между
правителството на Република
България и Правителството на
Република Гърция за
трансгранично полицейско
сътрудничество” за излъчване на
съвместни патрули за
осъществяване на граничен
контрол по българо-гръцката
граница.
БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

11.Утвърждаване на
работещи механизми
за институционална
подкрепа и развиване
на
административните
структури,
предвидени в Закона
за борба с трафика
на хора, на
национално и местно
ниво и осигуряване на

11.1. Оптимизиране и
м. декември
повишаване на ефективността 2018г.
на работата по случаи на
жертви на трафик на хора, чрез
прилагане на процедурите и
мерките, залегнали в
Национален механизъм за
насочване (НМН) и
подпомагане на жертвите на
трафик на хора.

Повишаване на
ефективността на
работа по случаи на
трафик на хора и
постигане на по-добра
координация и
комуникация между
изпълняващите НМН,
във връзка с
изготвената оценка на
НМН от МЦРМП по
проект-компонент на

Брой
координиран
и сигнали,
съгласно
НМН, брой
подпомогнат
и жертви,
съгласно
НМН.

Администра
цията на
НКБТХ,
НПО

ИЗПЪЛНЕНО.
В качеството си на координатор
на НМН, администрацията на
НКБТХ (АНКБТХ) приема
сигнали за потенциални случаи
на трафик на хора и предприема
действия за подкрепа и закрила
на жертвите, формално или
неформално идентифицирани,
както и на лица, за които се
смята, че са в повишен риск от
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Стратегическа цел

тяхното ефективно
функциониране.

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
фондация „Асоциация
Анимус“ и в рамките
на българошвейцарска антитрафик програма.
Практическо
прилагане на
процедурите и
мерките в
Националния
механизъм за
насочване и
подпомагане на
жертвите на трафик на
хора.

трафик. Сигналите се подават от
партньорски български и
чуждестранни институции,
междуправителствени
организации, НПО, медии и
граждани на телефонните линии
на АНКБТХ, в страниците на
Комисията в социалните мрежи,
по имейли/или на място в
администрацията.
За периода 01.01. - 31.12.2018 г.
в АНКБТХ са получени общо 97
сигнала, отнасящи се за 155
лица.
25 сигнала са в категория
„Други“ и касаят други и/или
сходни престъпления - сигнали
за порнографкси материали,
нарушени трудови права,
заплахи в интернет, сигнали за
на съмнителни обяви за работа,
каналджийство, домашно
насилие;
130 лица от общия брой
лица (от 155 лица) са формално и
неформално идентифицирани
като потърпевши от
престъплението трафик на хора
са получили подкрепа по линия
на НМН.
През 2018 г. по инициатива на
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
АНКБТХ се проведоха два
външни мониторинга от страна
на Международния център за
развитие на миграционните
политики (Виена): мониторинг
на НМН и мониторинг на
специализираните услуги за
деца, жертви на трафик на хора,
и тези за последваща
дългосрочна реинтеграция.
Резултатите от мониторингите са
публично достъпни. НКБТХ взе
предвид основните заключения
от тези наблюдения при
подготовката на Националната
програма за противодействие на
трафика на хора и закрила на
жертвите за 2019 г.

12.Развиване и
надграждане на
капацитета на
специалисти в
областта на
противодействие на
трафика на хора и
закрила на
жертвите.

12.1. Провеждане на
специализирани обучения за
съдии, магистрати,
разследващи полицаи и
адвокати.

м.септември Повишена
– м.декември квалификация на
2018 г.
служителите.

Брой
проведени
обучения,
брой обучени
служители,
брой
включени
лектори.

Администра
цията на
НКБТХ,
Прокуратур
а на
Република
България
(ВКП)

ИЗПЪЛНЕНО.
През 2018 г. АНКБТХ
организира, съорганизира или
допринесе с експерти за общо 25
обучения, които достигнаха до
над 400 специалисти
(разследващи, магистрати,
социални работници, трудови
посредници, дипломати,
консулски служители,
служители на миграционните
власти и агенцията за бежанци,
студенти, ученици и др.)
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

13. Провеждане на
превантивна
кампания и фокус
групи за превенция на
трафика на хора с
цел трудова
експлоатация.

13.1. Провеждане на
м.май 2018 г.
превантивна кампания и фокус
групи за превенция на трафика
на хора с цел трудова
експлоатация.

Повишена
информираност на
уязвимите групи по
проблемите, свързани
с трафика на хора с
цел трудова
експлоатация.

Проведени
фокус групи
и събития,
изработени и
разпростране
ни
информацион
ни
материали.

Администра
цията на
НКБТХ,
Местни
комисии за
борба с
трафика на
хора
(МКБТХ)

ИЗПЪЛНЕНО.
Националната кампания за
превенция на трафика с цел
трудова експлоатация стартира в
началото на м. март 2018 г. и се
осъществи с подкрепата на
Посолството на Великобритания
в София и в партньорство с
Центъра за междуетнически
диалог и толерантност
„Амалипе“. В рамките на
кампанията са реализирани
различни събития и инициативи,
които включват провеждането на
информационни срещи с
ученици, представители на
уязвими групи, осъществявани
със съдействието на Център
„Амалипе“, съвместно с МКБТХ
в градовете Бургас, Варна,
Велико Търново и Сливен, и
доброволците към тях,
Академията за доброволци 2018
г. и др. В кампанията бяха
планирани също участия на
всички десет Местни комисии на
регионални трудови борси, в
партньорство с Агенция по
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
заетостта, както и провеждането
на кръгла маса.

13.2. Провеждане на
таргетирани информационнопревантивни дейности за
рисковете от трафик на хора
сред мигранти, граждани на
трети страни и лица, търсещи
закрила.

м.септември Повишена
– м.декември информираност за
2018 г.
рисковете от трафик
сред уязвими групи,
вкл. мигранти и
граждани на трети
страни.

Проведени
сесии и брой
достигнати
хора.

Администра
цията на
НКБТХ,
МВР

ИЗПЪЛНЕНО.
От АНКБТХ беше проведено
обучение на тема „Жертви на
трафик на хора сред бежанци,
търсещи закрила лица и
мигранти: Идентификация,
насочване, подкрепа“ (18-19
септември 2018 г.) в гр. София, с
участието на експерти от
администрацията на ДАБ, от
регистрационно-приемателните
центрове на ДАБ в страната,
ГД“ГП“, дирекция „Миграция“
на МВР и “Специален дом за
временно настаняване на
чужденци“ (СДВНЧ) в гр. София
и гр. Любимец; представители на
международни и
неправителствени организации
(социални работници,
медиатори, преводачи,
психолози и медицински
работници), работещи с търсещи
закрила и бежанци от ВКБООН,
БЧК, Каритас, Международна
организация по миграция
(МОМ), фондация „Асоциация
Анимус, Фондация за достъп до
права „ФАР“, фондация „Лумос“
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
и др.

13.3. Провеждане на лятна
м.май –
превантивни кампания и
м.юли 2018
съвместни дни на действие за г.
детекция и превенция на
трафик на хора с цел сексуална
експлоатация.

Повишена
информираност на
уязвимите групи и
обществеността по
проблемите, свързани
с трафика на хора.

13.4. Провеждане на кампания м.февруари – Повишен брой на
по повод 18-ти октомври – Ден м.май 2018 г. информираните хора
на ЕС за борба с трафика на
за рисковете от
хора, с фокус новите
попадане в трафик и
тенденции при трафика на
трудова експлоатация.
хора.

Проведени
МКБТХ,
събития,
МВР
произведени
информацион
ни
материали,
използвани
комуникацио
нни канали.

ИЗПЪЛНЕНО.

Брой
достигнати
хора, брой
публикации,
събития,
разпростране
ни
информацион
ни материали
и оценка на

ИЗПЪЛНЕНО.

Администра
цията на
НКБТХ,
МКБТХ

Националната кампания за
превенция на трафика с цел
сексуална експлоатация се
осъществи под формата на
едновременни локални кампании
на МКБТХ по случай
Международния ден за борба с
трафика на хора – 30 юли. Част
от кампаниите включваха
дискусионни форуми със
социални експерти и магистрати,
например реализирания такъв от
МКБТХ – гр. Варна, със
съдействието на Община Варна,
НКБТХ и фондация „Кампания
А21“, с паралелни дискусии за
магистрати и разследващи, както
и социални работници,
психолози и педагози
Кампанията стартира през месец
октомври и продължи до средата
на месец декември 2018 г. Беше
създадена и платформа за
подаване на сигнали на
превенционния сайт
www.antitraffic.bg с практични
съвети за превенция от
престъплението
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
кампанията.

14.Преодоляване на
последиците от
трафика на хора и
реинтегриране на
жертвите в
обществото чрез
оказване на помощ,
подкрепа,

14.1. Закрила и подкрепа на
м.декември,
ЖТХ в услугите към НКБТХ в 2018 г.
региони Варна, Бургас и
София.

Функциониращи
услуги, обгрижени
жертви на трафик на
хора и постигната
реинтеграция в
обществото.

Ден на ЕС за борба с трафика на
хора, с фокус новите тенденции
при трафика на хора“ –
„Националната кампания по
случай Европейския ден за борба
с трафика на хора – 18 октомври,
беше с фокус върху интернет
като инструмент за въвличане,
но и за превенция на
престъплението. Основни
партньори на НКБТХ бяха
социалната мрежа Facebook,
Българската национална
телевизия, Столична община и
„Метрополитен“ ЕАД. Общият
брой на достигнатите активни
потребители на двете социални
мрежи беше 2 332 500 души.
Общият брой на достигнатите
импресии от всички канали е
близо 20 милиона.

Брой
Администра ИЗПЪЛНЕНО:.
настанени и цията на
През 2018 г. към НКБТХ
обгрижени
НКБТХ
действат общо осем държавно
жертви на
финансирани специализирани
трафик,
услуги за подкрепа на жертви на
предоставена
трафик на хора, управлявани от
психосоциал
НПО: три приюта за временно
на и правна
настаняване в Бургас, Варна и
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

съдействие и
защита.

15.Развитие на
международното
сътрудничество чрез
обмен на добри
практики в
областта на
предотвратяването
и
противодействието
на трафика на хора

помощ.

15.1. Представяне на
националната
институционална рамка за
борба с трафика на хора,
актуални механизми и обмяна
на опит и добри практики за
противодействие на трафика
на хора в рамките на
партньорски мрежи сред
държавите-членки на
Европейския съюз, Съвета на
Европа, ООН, в ОССЕ, трети
страни и др.

м. декември
2018г.

Подобрено
сътрудничество,
обмен на информация
и успешни практики.

София; един кризисен център
за деца, жертви на трафик в
София; един приют за
последваща реинтеграция в
Бургас; и три консултативни
центрове в Бургас, Варна и
София. В отчетния период
специализираните услуги към
НКБТХ са обгрижили общо 29
лица: 22 пълнолетни (20 жени и
2 мъже) и 7 деца. Към
31л12л2018 г. има 11 настанени
лица във всички приюти.

Брой участие Администра ИЗПЪЛНЕНО.
в проведени цията на
През 2018 г. ръководството и
срещи,
НКБТХ
експертите на АНКБТХ
доклади.
участваха в две редовни срещи
(юни и декември) на Мрежата на
националните докладчици и/или
еквивалентни механизми за
трафика на хора на държавитечленки (ДЧ) на Европейския
съюз. Срещите се домакинстват
от Анти-трафик координатора на
ЕС към Европейската комисия и
дават възможност за обсъждане
на актуални тенденции и
предизвикателства в областта на
трафика на хора на ниво ЕС,

26
Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
както и за обмен на добри
практики между ДЧ. Членове на
АНКБТХ участваха в
международни събития в
рамките на ООН, ОССЕ, по
покана на научни организации и
др. в Швейцария, Словения,
Австрия, Норвегия, Унгария,
Белгия и др.

15.2. Обмен на опит и добри
м.юни 2018
практики между анти-трафик г.
координаторите на страните от
Югоизточна Европа, в рамките
на председателството на
България на Съвета на ЕС.
Международен форум за
обмен на опит и практики
(София) и съвместна сесия с
Анти-трафик координатора на
ЕС (Брюксел) –
председателство на България
на Съвета на ЕС.

15.3. Обмен на опит и
практики за превенция,

Повишен капацитет на
анти-трафик
координаторите от
Югоизточна Европа и
постигнат напредък в
предприсъединителни
я процес към ЕС на
страните от Западните
балкани. Анализ на
институционалната
рамка и постигнатите
резултати в
противодействие на
трафика на хора в
страните от Западните
Балкани.

Идентифицир Администра ИЗПЪЛНЕНО.
ани добри
цията на
В рамките на Българското
практики и
НКБТХ
председателство на Съвета на
проведен
Европейския съюз, АНКБТХ си
международе
постави за цел да създаде
н форум.
платформа за обмяна на опит в
областта на противодействието
на трафика на хора между
европейските институции,
държавите-членки на ЕС и тези
от Западните Балкани. България
е естествен лидер в един такъв
диалог, с оглед че страната
започва да влага усилия в
институционален план именно в
предприсъединителния процес
към Съюза в началото на
миналото десетилетие.

м.февруари – Повишен капацитет на Проведени
м.април 2018 информираност на
събития,

Администра ИЗПЪЛНЕНО.
цията на
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Дейности за изпълнение

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

идентификация и подкрепа на
жертви на трафик на хора в
България и Чехия.

г.

15.4. Утвърждаване на
декември,
сътрудничеството между Р
2018 г.
България и Конфедерация
Швейцария в областта на
идентифициране и закрила на
жертвите на трафик чрез
провеждане на съвместни
операции в Швейцария (Action
Week) с участието на
представител на
правоприлагащите органи и
социален работник от
България.

обществото по
проблемите, свързани
с трафика на хора,
актуалните профилни
характеристики на
жертвите и
специфичните нови
способи за въвличане.

изработени и
разпростране
ни
информацион
ни
материали,
създадени и
утвърдени
комуникацио
нни канали за
обмен на
добри
практики и
синхронизир
ане на
общите
действия и
работа.

НКБТХ,
МКБТХ,
НПО
Диакония –
Чехия

В рамките на кампанията за
противодействие на трафика с
цел трудова експлоатация през
лятото на 2018 г. беше проведена
кръгла маса, на която бяха
обсъдени добри практики за
детекция и превенцията на
престъплението, включително
конкретни случаи на български
граждани, станали жертва на
трафик на хора с цел трудова
експлоатация в страните от
Западна Европа, с акцент върху
случаите в Чехия

Повишена
квалификация на
служителите и
експертите.

Проведени
срещи, брой
участници
при
чуждестранн
и визити за
обмен на
опит.

Администра
цията
на
НКБТХ,
Федерална
полиция на
Конфедерац
ия
Швейцария

ИЗПЪЛНЕНО.

УБЕЖИЩЕ

През март 2018 г. в Берн и
Цюрих бе проведен Action Week
- съвместна инициатива между
българския
и
швейцарския
полицейски и неправителствен
сектор.
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

16.Отстояване на
националните
интереси на
България по
въпросите, свързани
с убежището и
бежанците.

Активно участие на България
като държава-председател на
Съвета на ЕС за сближаването
на позициите на държавитечленки на ЕС по въпросите на
Глобалния пакт на ООН за
бежанците.

м.февруари –
м.юли 2018
г. формални
преговори по
текста на
Глобалния
пакт за
бежанците

Координирана и
балансирана позиция
на ЕС в процеса на
изработването и
приемането на
Глобалния пакт на
ООН за бежанците
при отчитане на
приоритетите на
Българското
председателство в
областта на
убежището.

Постигната
координирана и
балансирана позиция
на ЕС по въпросите на
Пакта.

Координиран МВнР,
а позиция за ДАБ при
участие на
МС
страните от
ЕС в шестте
кръга
формални
Отчетени национални преговори в
интереси на България Женева.
в хода на преговорите
Проведени в
по текста на Пакта
Женева
м.септември
координацио
– м.ноември
нни срещи на
2018 г. –
страните от
представяне
ЕС.
на проекта
на Пакта в
Изготвени
ОС на ООН
общи
изказвания.
Отразяване
на
националнит
е позиции на
България по
въпросите на
убежището и
бежанците.

ИЗПЪЛНЕНО.
Участие в 6 кръга формални
консултации на ВКБООН по
текста на ГПБ с държавитечленки на ООН в Женева, в
съвещания на държавите-членки
на ЕС и проведени директни
разговори с представители на
ВКБООН.
Съгласувано с МВР и ДАБ, бяха
направени две национални
изказвания и конкретни
коментари, отразени в общите
писмени бележки и в
изявленията на ЕС. Участието
на България бе съобразено, от
една страна, със задълженията й
на председател на ЕС, и от друга
– с националните й интереси в
областта на убежището и
бежанците. Успешно защитени и
отразени в текста на ГПБ бяха
позициите относно:
необходимостта от споделянето
на отговорността в случаите на
значителни бежански потоци и
продължителни бежански
ситуации; отчитането на приноса
на държавите и техните
различни капацитет и ресурси –
икономически, институционален
и др.; специалното внимание
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
върху преодоляване на
първопричините за бежанските
потоци в страните на произход;
спазването на основните права
на лицата, търсещи закрила, с
акцент върху децата и хората с
увреждания; ясното
разграничение между понятията
„бежанци” и „мигранти” в текста
на Пакта.
На 17 декември 2018 г. ОС на
ООН прие със 181 гласа „за“
годишната резолюция за
дейността на Комисаря (Omnibus
resolution), с която одобри
доклада и ГПБ.“

17.Подобряване
условията за
настаняване и
поддръжка на
материалнотехническата база.

- ремонтни дейности на
жилищни помещения в
териториалните центрове на
ДАБ при МС;
- ремонтни дейности на битови
и технически инсталации;
- доставка на оборудване и
консумативи.

м.декември
2018 г.

Повишаване на
ефективността при
усвояване на
европейските фондове
за целите на
провежданата
политика в областта
на международната
закрила;
Подобрени условия на
прием.

Пълно
ДАБ при
съответствие МС
с
предвидените
дейности.

ИЗПЪЛНЕНО.
-СМР и ремонт на парни котли и
подмяна на бойлери в сутерена
на РПЦ-София/ кв. Овча купел;
- цялостен ремонт на
санитарните помещения в РПЦСофия-кв. Враждебна и кв.
Военна рампа- със съдействието
на МОМ;
- ремонтни дейности в жилищни
помещения на територията на
РПЦ-Харманли;
- основен ремонт и
преустройство на хал 9;
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
- изграждане на отоплителни
инсталации в хале 10 и хале 11;
- обзавеждане на хале 11 и
корпус 1.

18.Подобряване на
инфраструктурата

- изграждане на помещения за м. декември
настаняване на непридружени 2018г.
деца и други уязвими групи на
територията на РПЦ-София;
-изграждане на
пречиствателни станции в
териториални поделения на
ДАБ;
-създаване на достъпна среда
за хора с увреждания;

Повишаване на
ефективността при
усвояване на
европейските фондове
за целите на
провежданата
политика в областта
на международната
закрила;

Пълно
ДАБ при
съответствие МС
с
предварителн
о
предвидените
дейности.

Подобрена
инфраструктура на
териториалните
поделения на ДАБ при
МС.

-изграждане на
инфраструктура за провеждане
на културни дейности в
рамките на териториални
поделения на ДЗАБ при МС.

ИЗПЪЛНЕНО.
- обособена е защитена зона за
настаняване на непридружени
непълнолетни лица, търсещи
международна закрила в ПЦСофия;
- изградена е рампа, осигуряваща
достъп за хора в неравностойно
положение, както и стаи за
настаняване на лица от уязвими
групи;
- изграждане на модулна
пречиствателна станция в РПЦгр.Харманли – на етап процедура
по ЗОП;
-изграждане на модулна
пречиствателна станция в РПЦ-с.
Баня- на етап процедура по ЗОП.

19.Доставка на
необходими услуги.

- осигуряване на достъп до
квалифицирана медицинска
грижа за търсещите
международна закрила ГТС;
- осигуряване на услуги по
сигурността;
- осигуряване на преводачески

м. декември
2018 г.

Повишаване на
ефективността при
усвояване на
европейските фондове
за целите на
провежданата
политика в областта
на международната

Пълно
ДАБ при
съответствие МС
с
предварителн
о
предвидените
дейности.

ИЗПЪЛНЕНО.
- осигурен достъп до медицинско
обслужване на настанените в
териториалните поделения на
ДАБ;
- осигурена денонощна
физическа невъоръжена охрана
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

услуги по време на
процедурата и в ежедневната
комуникация;

закрила.
Подобрени условия на
прием.

- осигуряване на
транскултурни посредници,
социални работници,
психолози.

от охранителни фирми в
териториалните поделения на
ДАБ;
- осигурени преводачески услуги
по време на процедурата и
ежедневната комуникация с
преводачи от следните езици:
кюрдски, арабски, дари, пащу и
английски;
-осигурени медикаменти и
медицински консумативи,
осигуряване на транскултурни
посредници на етап процедура
по ЗОП.

20.Допълнително
укрепване на
административния
капацитет на ДАБ
при МС.

Участие на служители на ДАБ м. декември
при МС в обучителни
2018 г.
програми:
- Обучения в сферата на
Европейската правна рамка в
областта на международната
закрила;
-Обучения на служители и
медицински персонал от
териториалните поделения на
ДАБ при МС;
- Идентификация и работа с
уязвими групи;
- Обучения за регистратори и
интервюисти;
- Обучения на социални

Повишаване на
Брой обучени ДАБ при
ефективността при
служители на МС
усвояване на
ДАБ при МС.
европейските фондове
за целите на
провежданата
политика в областта
на международната
закрила;
Подобряване
качеството на
процедурата за
международната
закрила;
Укрепване на
административния
капацитет на

ИЗПЪЛНЕНО.
Проведени са следните
обучения:
-достъп до територия и
процедура по международна
закрила – 1 обучен служител;
-ранна идентификация на жертви
на трафик на хора от трети
страни – 2 обучени служители;
- укрепване на
административния капацитет по
отношение на общото
управление и изпълнение на
ФУМИ- 4 обучени служители;
- управление на индивидуални
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

работници от ДАБ за работа с
деца и семейства, преживели
травма.

работещите в областта
на убежището.

случаи 3 обучени служители;
- програма за стабилизиране след
преживяна травма-9 обучени
служители;

- Обучение на персонал на
ДАБ на тема провеждане на
процедура за международна
закрила и обмен на опит с
други държави-членки.

- обучение за изпълнение и
отчитане на проектите в ИСУН и
наблюдение на средствата от ЕС
– 10 обучени служители;
- междуинституционално
обучение за противодействие на
трафика на хора- 24 обучени
служители;
- обучение за начални учители –
4 обучен и служители;
- представяне на Наръчник за
страна на произход Афганистан
– 18 обучени служители;
-идентификация на Дъблински
случаи – 28 обучени служители;
- подкрепа при управление на
центрове за лица, търсещи
международна закрила – 21
обучени служители.

21.Повишаване на
административния
капацитет на ДАБ
при МС и служители
на местните власти
за работа с лица от

- Обучение на персонал от
ДАБ представители на
местните власти за работа с
лица от уязвими групи,
търсещи закрила;
- обучения за представители на

м. декември
2018 г.

Повишаване на
ефективността при
усвояване на
европейските фондове
за целите на
провежданата
политика в областта

-Брой
ДАБ-МС
служители на
ДАБ при МС,
и местните
власти,
обучени за
работа с лица

ИЗПЪЛНЕНО.
Проведени са следните
обучения:
- насилие, основано на пола – 2
обучени служители;
- достъп до процедура за
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уязвими групи.

непридружени деца;
- обучения на служители на
ДАБ при МС за насилие,
базирано на пола.

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
на международната
закрила;
Укрепване на
административния
капацитет на
работещите в областта
на убежището, чрез
системно обучение на
държавната
администрация и
местната власт.

от уязвими
групи,
търсещи
закрила.

предоставяне на международна
закрила и предизвикателства в
работата с деца, търсещи закрила
– 5 обучени служители;
- учебно посещение в Брюксел, в
съответствие с Мярка 4 от СПП
на ЕСПОУ, за обмяна на опит за
работа и ръководство в „Сигурни
зони“ за непридружени деца в
центрове за настаняване – 5
обучени служители;
- защита от насилие, основано на
пола – 15 обучени служители;
- изграждане на капацитет във
връзка с идентификацията и
намаляване на риска от насилие,
основано на пола, в рамките на
европейския отговор в сферата
на международната закрила и
миграцията – 2 обучени
служители;
- определяне на най-добрия
интерес на непридружените и
разделени деца в България – 2
обучени служители;
- сексуална ориентация, полова
принадлежност и приемане на
друга вяра – 15 обучени
служители;
-да изпълним (не) възможните
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
мечти – 9 обучени служители;

22.Създаване на
условия за
благоприятна
интеграционна
среда.

- курсове по български език;
-провеждане на
информационни сесии,
касаещи трудова реализация;
- съдействие при записване на
личен лекар и придружаване
на болнични заведения.
- социални консултации
- организиране на културни
мероприятия.

През цялата
година.

Повече лица,
- брой лица,
включени в заявените включени в
дейности.
курсове;
- брой лица,
участвали в
информацион
ни сесии;

ДАБ при
МС

ИЗПЪЛНЕНО.
- 280 търсещи закрила ГТС са се
обучавали по български език от
наетите от ДАБ преподаватели;
-участвали в информационните
сесии за наемане на работа – 420
търсещи закрила;

- брой
медицински
консултации;

- издадени служебни бележки за
достъп до пазара на труда – 110
ГТС;

- брой
социални
консултации;

-наети на работа – 81 търсещи
закрила ГТС;

- брой
организирани
културни
мероприятия.

-съдействие при записване на
личен лекар – на 1199 ГТС в
производство по международна
закрила, придружаване до ДКЦ и
лечебни заведения- на 412
търсещи закрила;
- медицински прегрели по
Споразумение за сътрудничество
с МИ-МВР- на 87 търсещи
международна закрила лица;
- социални консултации са
дадени на 653 чужденци в
производство по международна
закрила;
-изготвени документи за здравен
статус на чужденци в
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
производство по международна
закрила- 339 броя, на получили
закрила лица-84 броя;
-организиране на музикални
занимания (95) деца, културни
мероприятия, организирани от
ДАБ или сътрудничество с НПО135 събития.

23.Бърз и лесен
достъп до
информация,
касаеща Наредбата
за условията и реда
за сключване,
изпълнение и
прекратяване на
споразумението за
интеграция на
чужденци с
предоставено
убежище или
международна
закрила.

- Провеждане на
През цялата
информационни сесии за ГТС година.
в процедура за международна
закрила, запознаване с
условията и реда за сключване
на споразумение за
интеграция;

Повече граждани на
трети страни да бъдат
информирани за реда
и условията за
сключване на
споразумение за
интеграция.

-Изготвяне на интеграционни
профили на лицата, заявили
желание за сключване на
споразумение за интеграция.

- брой лица, ДАБ при
заявили
МС
желание за
сключване на
споразумения
, респ. брой
интеграцион
ни профили.

ИЗПЪЛНЕНО.
- информационни
сесии/социални консултации са
проведени на 653 ГТС в
производство по международна
закрила;
-изготвени са интеграционни
профили на 49 ГТС в
производство, заявили желание
за интеграция;
- три общини са подали 4
заявления и са проявили интерес
да интегрират 23 лица, получили
статут;
-сключени са 2 споразумения за
интеграция.

24. Подобряване на
многостранното
сътрудничество и
ефективното
използване на
инструментите на

Изпълнение на дейности по
м. октомври Повишаване на
Плана на ЕСПОУ за специална 2018 г.
капацитета на
подкрепа на България:
българската система
за предоставяне на
-Прилагане на
международна закрила
законодателството на ЕС в
и прием;Засилване на
сферата на международната

-брой
осъществени
мисии на
експерти на
ЕСПОУ;
-Брой

ДАБ при
МС, МВР
(ДЕСМС,
ДМП,
ГДГП, ДМ),
Национален

ИЗПЪЛНЕНО.
-28 експерти са преминали
обучение по модул
„Идентификация на Дъблински
случаи“от учебната програма на
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ЕС.

закрила и практическо
прилагане на инструментите за
качество на производството за
предоставяне на закрила;
-Идентифициране на уязвими
лица, включително
неридружени непълнолетни
лица;
- Дейности за професионално
развитие (в това число
практически семинари и
обучения по модулите от
учебната програма на ЕСПОУ)
и учебни посещения за
споделяне на опит и добри
практики в други ДЧ.
Подкрепа с разработването на
информационни и
комуникационни
технологични инструменти и
подобряване на достъпа до
превод: електронна картова
система вход/изход и услуги за
настанените в приемателните
центрове на ДАБ;изграждане
на повече станции за
висококонферентна
връзка;изграждане на
електронна база данни за
административни и съдебни
решения в сферата на

Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
практическото
сътрудничество с
държавите-членки на
ЕС в областта на
убежището и
бежанците.

обучения за институт на
идентифицир правосъдиет
о
ане на
уязвими
лица;
- Брой
експерти,
обучени по
обучителните
модули на
ЕСПОУ;
-Брой учебни
визити на
експерти в
други
държавичленки;
-Брой
консултации
за разработка
на софтуерни
приложения;
-брой
технологични
трансфери от
други
държавичленки и
ЕСПОУ.

ЕСПОУ;
- 33 експерти са преминали
обучителни сесии на ЕСПОУ по
„Сексуална ориентация, полова
принадлежност и приемане на
друга вяра и „Представяне на
Наръчник за страна на произход
Афганистан“-5 експерти на ДАБ
са участвали в учебна визита в
Белгия, в съответствие с Мярка 4
от Специалния план на ЕСПОУ
за подкрепа на България;
Общо 66 експерти на ДАБ са
участвали в дейности за
професионално развитие по
линия на ЕСПОУ;
В областта на информация за
страни на произход експерти от
ДАБ участват в експертни мрежи
за обмен на информация за
Украйна, Руската федерация,
Афганистан, Иран, Ирак,
Пакистан, Сомалия, Сирия.
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

международната закрила.
25. Изпълнение на
ангажименти по
общата европейска
политика за
убежище и принос
към усилията на ЕС
за увеличаване на
законните пътища
за миграция на
лицата, нуждаещи се
от международна
закрила.

Дейности по презаселване на м. декември
граждани на трети страни в
2018 г.
съответствие с Решение № 750
от 30.11.2017 г. за изменение
на Решение № 263 на
Министерския съвет от 2016 г.
за одобряване на рамка за
национален механизъм за
изпълнение на ангажиментите
на Република България по
презаселване.

Постигане на
Брой
оптимално участие на презаселени
страната в процеса на лица.
вземане на решения в
областта на
миграцията на
равнище ЕС и
съответно при
изпълнение на взетите
решения. 1

26.Допълване на
правните,
институционални и
практически
гаранции за
реализацията на
правото на убежище
и международна
закрила на лицата,
нуждаещи се от нея
в съответствие с
признатите
международни и
европейски
стандарти.

Преобразуване на
съществуващия капацитет за
прием на търсещи
международна закрила лица
чрез преобразуване на ТЦПъстрогор от център от
открит в закрит тип и
трансформирането на сгради
от открит в закрит тип в РПЦ
Харманли.

Предотвратяване на
злоупотребите с
правото да бъде
потърсена
международна
закрила.

1

м. декември
2018 г.

Дейността ще бъде из пълнена
във връзка с въвеждане в
Закона за убежището и
бежанците на Директива
2013/33/ЕС (Директива за
условията на прием) и
предвидената в Директивата

Презаселването се осъществява съобразно волята на ГТС.

ДАБ-МС,
МВР,
ДАНС,
МВнР

ИЗПЪЛНЕНО:

Изпълнение ДАБ-МС
на
дейностите
по
трансформир
ането в
съответствие
с
предварителн
о
планираното.

ИЗПЪЛНЕНО.

Изпълнени са ангажиментите на
страната ни в съответствие с
Рамката за националния
механизъм за презаселване. Брой
презаселени лица-21 сирийски
граждани.

-ТЦ-Пъстрогор технически
преобразувано. С протоколно
решение № 24 от 24 юни 2018
г.се одобрява ТЦ-с. Пъстрогор да
продължи да функционира като
център от открит тип. При
необходимост, председателят на
ДАБ да предложи
трансформирането му от отворен
в затворен тип;
-извършено преустройство на
корпус 1 от открит в закрит тип
РПЦ-Харманли;
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

възможност за задържане на
търсещи закрила лица при
изрично предвидени законови
предпоставки.

МИГРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
27.Отстояване на
националните
интереси на
България по
въпросите, свързани
с миграцията.
Принос на България
към усилията на
ЕСВД за
постигането на
координирана
позиция на
държавите-членки
на ЕС в процеса на
изработването и
приемането на
Глобалния пакт на
ООН за сигурна,
законна и редовна
миграция при
отчитане на
приоритетите на
Българското

Оказване на съдействие на
ЕСВД като водещ преговорите
от името на държавите-членки
на ЕС във формулирането на
координирана позиция на ЕС
по въпросите на Глобалния
пакт на ООН за сигурна,
законна и редовна миграция.

м.февруари –
м.юли 2018
г. –
преговори по
текста на
Пакта.

Координирана и
балансирана позиция
на ЕС по въпросите на
Пакта.

Координиран
аи
балансирана
позиция на
ЕС по
въпросите на
Отчетени национални Пакта.
интереси на България
11-12
в хода на преговорите
декември
по текста на Пакта
Отчетени
2018 г. в
национални
Мароко интереси на
Междуправи
България в
телствена
хода на
конференция
преговорите
за приемане
по текста на
на Пакта.
Пакта

МВнР,
МВР,
МТСП,
ДАБ при
МС

ИЗПЪЛНЕНО.
Координирана е балансирана
позиция на държавите-членки на
ЕС по пакта.
В хода на преговорите по
текстовете на пакта
националните интереси на Р
България са отразени в голяма
степен.
Същевременно, предвид
експертни и политически оценки
за целесъобразност Р България
да не се ангажира на този етап с
изпълнението на всички цели в
Пакта, вкл. в техния пълен обем,
Министерският съвет с Решение
№ 895/06.12.2018 г. одобри
позиция Р България да се
въздържи от присъединяване
към Глобалния пакт за
безопасна, регулирана и редовна
миграция на ООН.
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

председателство в
областта на
миграцията в този
процес.

Съгласно Решение на МС №
895/06.12.2018 г. официалния
превод на Пакта е Глобален
пакт за безопасна, регулирана
и редовна миграция на ООН.
Междуправителствената
конференция за приемане на
Глобалния пакт за безопасна,
регулирана
и
редовна
миграция на ООН се проведе
на 10 и 11 декември в
Маракеш, Кралство Мароко.

28.Осъществяване на
политиката за
миграция и развитие
в рамките на
Глобалния подход
към миграцията и
мобилността и
неговите
инструменти, както
и по инициативи
като Глобалния
форум по миграция и
развитие,
Източното
партньорство и
Евромед,включителн
о и по национални

Осъществяване на
м. декември
консултации с Молдова,
2018г.
Армения, Украйна, Беларус,
Грузия, Азербайджан и др.(при
идентифициран интерес на
Република България)за
спогодби за регулиране на
трудовата миграция.
Консултации и с Армения,
Грузия, Азербайджан и
Беларус за спогодби за
социална сигурност.

Сключени спогодби
за регулиране на
трудовата миграция.
Проведени
консултации по
проекти на спогодби
за социална
сигурност.

Сключени
спогодби за
регулиране
на трудовата
миграция.
Проведени
консултации
по проекти
на спогодби
за социална
сигурност.

МТСП,
МВР,
МВнР, АЗ,
НОИ, НАП
и др.

ИЗПЪЛНЕНО.
2 сключени Спогодби за
регулиране на трудовата
миграция с Армения и Молдова;
в начална фаза са преговорите за
сключване на такава Спогодба с
Украйна; МС е одобрил два
проекта на Спогодби с Репулика
Беларус и с Грузия.
2 консултации по проекти на
Спогодби за социална сигурност
със страни от Южен Кавказ
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

29.Поддържане на
ефективно
партньорство с
другите държави
членки, европейските
агенции и
международните и
неправителствени
организации, с цел
обмен на
информация относно
развитието на
политиките в
областта на
миграцията

Организиране на
Председателска конференция
по линия на Европейската
мрежа за миграция.

31 май – 01
юни 2018 г.

30.Хармонизиране на
българското
законодателство в
областта на
трудовата миграция
и трудовата
мобилност с найновите достижения
на правото на ЕС.

инициативи.
Представяне на
миграционната
политика на
Република България.

Представяне МВР-ДМ,
ДКАО
на
миграционна
та политика
на Република
България.

ИЗПЪЛНЕНО.

Изготвяне на национален
м.април 2018
годишен доклад за политиките г.
на Република България в
областта на миграцията и
убежището

Качествен анализ на
развитието на
политиките на
страната в областта на
миграцията и
убежището.

Качествен
МВР-ДМ,
ДКАО
анализ на
развитието на
политиките
на страната в
областта на
миграцията и
убежището.

ИЗПЪЛНЕНО.

30.1. Приемане от НС на ЗИД
на Закон за трудовата
миграция и трудовата
мобилност (ЗТМТМ).

Въведени в
българското
законодателство
разпоредби на
Директива (ЕС) №
2016/801

Въведени в
МТСП,
българското МВР, МОН
законодателс и др.
тво
разпоредби
на Директива
(ЕС) №
2016/801

ИЗПЪЛНЕНО.

30.2. Приемане от МС на ПМС
за изменение и допълнение на
Правилник за неговото
прилагане (ППЗТМТМ).
Дейностите са с оглед
въвеждането в българското
законодателство на Директива

23 май 2018
г.

Организирана конференция за
150 участници, представители на
държавите-членки, ЕК,
европейските агенции и
международните и
неправителствени организации,
работещи в областта на
миграцията
Изготвени и предоставени в срок
две части на доклада и
статистическо приложение

Приет ЗИД на ЗТМТМ (обн., ДВ,
бр. 24 от 16.03.2018 г.) ;Прието
ПМС № 81 от 21 май 2018 г. за
изменение и допълнение на
ППЗТМТМ.
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и

(ЕС) №2016/801 на ЕП и на
Съвета от 11 май 2016 г.
относно условията за влизане
и пребиваване на граждани на
трети държави с цел
провеждане на научно
изследване, стаж,
доброволческа дейност,
програми за ученически обмен
или образователни проекти и
работа по програми “au pair”.
31.Постигане на
балансиран прием на
работна ръка от
трети държави за
подпомагане на
българския бизнес и
икономическото
развитие.

Регулиране на приема на
граждани от трети страни за
заетост в България при
спазване на нормативните
актове по отношение на
режима на пребиваване и
заетост на чужденци.

м. декември
2018 г.

Регулиран прием на
граждани на трети
страни за заетост в
Република България и
подпомагане на
икономическото
развитие на страната.

Брой
издадени
разрешения
за
пребиваване
и работа на
граждани на
трети
държави в
България.

МТСП,
МВР,
МВнР.

ИЗПЪЛНЕНО.
С последните промени в ЗТМТМ
(изм. и доп., ДВ, бр. 24 от
16.03.2018 г., в сила от
23.05.2018 г.) и Правилника за
неговото прилагане, се
облекчиха допълнително
процедурите на АЗ за достъп до
пазара на труда на работнициграждани на трети държави, като
са отчетени в голяма степен
актуалното икономическо
състояние и растеж,
възможностите за откриване на
нови работни места и свързаните
с това съществуващи
потребности от работна ръка.
Агенцията по заетостта е
предоставила решения за достъп
до българския пазар на труда на
1904 работници-граждани на 54
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
трети държави. От тях на 636
чужденци са предоставени
решения за упражняване на
трудова заетост във връзка с
издаване на „Единно разрешение
за пребиваване и работа“ от
органите на МВР;273 лица са с
решения за
висококвалифицирана заетост
във връзка с издаването на „Синя
карта на ЕС“ от органите на
МВР;219 чужди граждани са с
решения за сезонна заетост, във
връзка с издаване на „Разрешени
за сезонен работник “ от МВР;
739 са командированите
специалисти с издадени
разрешения за работа от АЗ и 37
са предоставените от АЗ
решения на лица, преместени по
вътрешнокорпоративния
трансфер. Постановени са 35
решения за отказ за достъп до
пазара на труда на ГТС.
През отчетния период в АЗ е
регистрирана краткосрочна
заетост на 9 044 чужденци от
трети държави, като 601 от тях
са командированите до 90 дни
чужденци по договори за
изпълнение на услуги на
територията на Република
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Срок за
Очаквани резултати Индикатори Отговорни Отчет за 2018 г.
изпълнение
за
институци
изпълнение и
България.

32.Развитие и
управление на
законната миграция

Подобряване на
м. декември
междуинституционалното
2018 г.
взаимодействие и изготвяне на
проект за миграционен кодекс

33.Предложения за
Участие в преглед на
нормативни промени нормативната уредба за
гарантиране правата и
интересите на децата.

34.Осъществяване на
наблюдение в
Регистрационноприемателните
центрове с оглед
спазване правата на
децата търсещи
международна
закрила

м. декември
2018 г.

Извършване на наблюдение в м. декември
Регистрационно2018 г.
приемателните центрове на
Държавната агенция за закрила
на детето.

Подобряване на
контрола по
пребиваване на
чужденци в страната и
взаимодействието с
институциите на
други държави.
Да бъдат приети
направените
предложения.

Препоръки за
подобряване
условията на живот.

МВР,
МВнР,
ДАНС

ИЗПЪЛНЕНО.
Работи се в посока подобряване
на междуинституционалното
взаимодействие с цел развитие и
управление на законната
миграция.

Брой
ДАЗД и
изготвени
всички
предложения. институции,
които имат
отношение
по
проблемите
на децата
чужденци.

ИЗПЪЛНЕНО.

Брой
ДАЗД
извършени
наблюдения.

ИЗПЪЛНЕНО.

От МП е предвидена дейност за
изпълнение „Участие в преглед
на нормативната уредба за
гарантиране правата и
интересите на децата“.
ДАЗД участва в работи групи за
изготвяне на промени в Закона
за чужденците в Република
България и Правилника за
неговото прилагане.
През 2018 г. ДАЗД е
осъществила мониторинг в РПЦХарманли-ДАБ. Дадени са
препоръки, които са изпълнени.
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Национален план за действие по интеграция за 2018 г.
в изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020)
Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

Очаквани резултати

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
1.Осигуряване на
условия за
максимален обхват и
ранна адаптация в
системата на
предучилищното и
училищното
образование на деца
и ученици, търсещи
или получили
международна
закрила, и създаване
на възможности за
развитие и участие
във всички аспекти
на живота на
общността.

1.1.Записване на деца, търсещи м. декември
или получили международна
2018 г.
закрила, в групи за
предучилищно образование в
детските градини и училищата

1.2.Записване на ученици,
търсещи или получили
международна закрила, в
училищата

м. декември
2018 г.

1.3.Организиране при
м. декември
необходимост на допълнително 2018 г.
обучение по български език

Повишен обхват на
децата, търсещи или
получили
международна
закрила, в групи за
предучилищно
образование в
детските градини и
училищата

Брой деца,
МОН, ДАБ
търсещи или при МС
получили
международн
а закрила,
записани в
групи за
предучилищн
о
образование
в детските
градини и
училищата

ИЗПЪЛНЕНО.

Повишен обхват на
учениците, търсещи
или получили
международна
закрила, в училищата

Брой
МОН, ДАБ
ученици,
при МС
търсещи или
получили
международн
а закрила,
записани в
училищата

ИЗПЪЛНЕНО.

Брой деца,
МОН
търсещи или
получили

ИЗПЪЛНЕНО.

Осигурено
допълнително
обучение по

Записани деца в процедура за
международна закрила на детска
градина
(9 деца);
16 деца, търсещи или получили
международна закрила, са записани
в групи за предучилищно
образование през първия учебен
срок на учебната 2018/2019 г.

Записани деца в процедура за
международна закрила в държавни
и общински училища на РБ
(127 деца);
121 ученици, търсещи или
получили международна закрила, са
записани през първия учебен срок
на учебната 2018/2019 г.
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

като чужд за децата, търсещи
или получили международна
закрила

Очаквани резултати

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции

български език като
чужд за децата,
търсещи или
получили
международна
закрила, за подкрепа
на приобщаването им
и осигуряване на

международн
а закрила, с
осигурено
допълнителн
о обучение
по български
език като
чужд

На 12 деца, търсещи или получили
международна закрила, е осигурено
допълнително
обучение
по
български език като чужд през
учебната 2017/2018 г.

равен старт при
започване на училище
1.4.Организиране при
м. декември
необходимост на допълнително 2018 г.
обучение по български език
като чужд за ученици, търсещи
или получили международна
закрила

Осигурено
допълнително
обучение по
български език като
чужд за ученици,
търсещи или
получили
международна
закрила, за подкрепа
на приобщаването им
и повишаване на
образователните им
резултати

Брой
МОН
ученици,
търсещи или
получили
международн
а закрила, с
осигурено
допълнителн
о обучение
по български
език като
чужд

ИЗПЪЛНЕНО.

1.5.Подобряване на достъпа до м. декември
образование чрез
2018 г.
допълнителни мерки,
включително учебници, учебни
комплекти и познавателни
книжки за безвъзмездно
ползване до завършване на VII
клас; безплатен транспорт до
16-годишна възраст до

Осигурени условия и
осъществени мерки
със социален ефект за
подобряване на
достъпа до
образователната
система.

Брой деца и

ИЗПЪЛНЕНО.

ученици,
търсещи или
получили
международн
а закрила, с
осигурени
учебници,

МОН

На 73 ученици, търсещи или
получили международна закрила, е
осигурено допълнително обучение
по български език като чужд през
учебната 2017/2018 г.

На 60 ученици от I до VII клас,
търсещи
или
получили
международна
закрила,
са
осигурени познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти за
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

Очаквани резултати

населени места, в които има
училище и/или детска градина

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции

учебни
комплекти и
познавателни
книжки за
безвъзмездно
ползване.

безвъзмездно ползване.
На 11 ученици, търсещи и получили
международна закрила, е осигурен
безплатен транспорт до средищни
училища.

Брой деца и
ученици,
търсещи или
получили
международн
а закрила, в
задължителн
а
предучилищн
а и училищна
възраст, с
осигурен
безплатен
транспорт
1.6.Обучение на учители за
м. декември
придобиване на знания, умения 2018 г.
и компетентности за
преподаване на български език
като чужд

Подготвени
педагогически
специалисти за
преподаване на
български език като
чужд

ЗАЕТОСТ

Брой
МОН
педагогическ
и
специалисти,
преминали
обучения за
преподаване
на български
език като
чужд

ИЗПЪЛНЕНО.
80 педагогически специалисти са
преминали обучения за
придобиване на знания, умения и
компетентности за преподаване на
български език като чужд
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

2.Активно поведение Предоставяне на услуги за
на пазара на труда. професионално ориентиране и
консултиране за включване в
подходящо обучение.

Срок за
изпълнение
м. декември
2018 г.

Очаквани резултати

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции

ИНДИКАТО МТСП-АЗ
РИ

ИЗПЪЛНЕНО.
През отчетния период в дирекции
„Бюро по труда“(ДБТ) към АЗ в
страната са регистрирани като
безработни 29 лица с предоставена
международна закрила/лица с
бежански или хуманитарен статут и
1 053 ГТС.
Към 31.12.2018 г- с активна
регистрация са 7 лица с
предоставена международна
закрила, 202 чужденци с
разрешение за дългосрочно или
постоянно пребиваване в България,
8 лица, членове на семейство на
чужденци, получили разрешение за
дългосрочно пребиваване.
През 2018 г. със ЗИД на Закона за
насърчаване на заетостта (ЗНЗ) е
разширен обхватът на лицата,
имащи право на регистрация като
търсещи работа лица в
териториалните поделения на АЗ
(чл. 18, ал. 3, т. 3 от ЗНЗ) в
съответствие с разпоредбите на чл.
29, ал. 3 от Закона за убежището и
бежанците (ЗУБ). Така се реализира
правото на чужденците, търсещи
закрила, когато производството не е
приключило до три месеца от
подаването на молбата им за
международна закрила, поради
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

Очаквани резултати

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции
независещи от тях причини, на
достъп до пазара на труда,
включително да участват по
програми и проекти, финансирани
от държавния бюджет или по линия
на международно или европейско
финансиране. Това се удостоверява
с документ издаден от съответния
регистрационно – приемателен
център, при заявено желание за
достъп до пазара на труда от лицата
търсещи закрила.

3.Трудова реализация
и интеграция в
българското
общество

Посредничество за реализация м. декември
на първичния пазар на труда,
2018 г.
насочване и включване в
програми за заетост и
обучение, включително по
проекти от ОПРЧР, в
съответствие с НПДЗ 2018 г. на
регистрирани в ДБТ лица,
търсещи работа.

МТСП-АЗ

ИЗПЪЛНЕНО.
През 2018 г. на работа с
посредничеството на ДБТ са
устроени 23 лица с предоставена
международна закрила и 688 ГТС.
От устроените на работа лица:
- на първичен пазар – 12 лица с
предоставена международна
закрила и 625 ГТС;
-по програми и мерки за заетост
и обучение – 9 лица с предоставена
международна закрила, от тях 6
лица по Програмата за заетост и
обучение на бежанци, включена в
Националния план за действие по
заетостта през 2018 г., финансирана
със средства от държавния бюджет
и 31 ГТС.
- по проекти на ОПРЧР – 2 лица
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

Очаквани резултати

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции
с предоставена международна
закрила и 32 ГТС.

4.Подпомагане на
трудовата
реализация и
интеграция на
бежанците

Провеждане на
информационни срещи в
центровете на ДАБ, в които
има временно настанени
бежанци и търсещи закрила,
които имат право да работят.
Иницииране на съвместни
действия с българския бизнес
за наемане на лица, получили
международна закрила.

м. декември
2018 г.

МТСП-АЗ

ИЗПЪЛНЕНО.
Изготвена е информационна
брошура, преведена на арабски,
френски и английски език за
предлаганите посреднически услуги
от ДБТ, която през 2018 г. е
актуализирана. Брошурата е
предоставена на ДАБ и в
приемните центрове за бежанци в
страната.
ВКБООН, заедно с НПО и ДАБМС, са провели проучване за
нуждите на търсещите и получили
международна закрила лица по
възраст, пол и принадлежност към
социална група, в което са се
включили и представители от
териториалните поделения на АЗ;
- проведен семинар с участието на
експерти от ДБТ , работодатели от
гр. Хасково, участие в трудова
борса за бежанци

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
5.Гарантиране
правата на децата

Координиране на работата по м. декември
случаи на деца в трансгранична 2018 г.
ситуация

ДАЗД

ИЗПЪЛНЕНО.
През 2018 г. ДАЗД е координирала
работата по 5 случая на 9 деца в
трансгранична ситуация. Случаите
са свързани с координация на
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

Очаквани резултати

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции
връщането им в страната, в която с
получили статут или в страната на
произход, както и случаи за
промяна на мярката за закрила,
съгласно ЗЗДт.

6.Подобряване на
координацията в
работата на
администрациите

Приемане с акт на
м. декември
Министерски съвет на
2018 г.
разработения Координационен
механизъм за взаимодействие
между институциите и
организациите при случаи на
непридружени деца или
разделени от семействата си
деца чужденци, намиращи се
на територията на Република
България, включително децата,
търсещи и/или получили
международна закрила

Много добро и
ефективно
взаимодействие и
бърза координация
между различните
институции,
организации, НПО и
други

7.Създаване и
поддържане на база
данни за целевата
група

Разработване на
инструментариум за събиране
на информация за
непридружените деца
чужденци, пребиваващи на
територията на Р България, от
участниците – страни по
Координационния механизъм,
както и създаване на
интегрирана база данни за
непридружените малолетни и
непълнолетни деца чужденци,
търсещи или получили
международна закрила на

Всяко дете да бъде
Разработен
включено в базата
инструментар
данни, на което са
иум.
описани неговите
потребности и бъдещо
развитие

м. декември
2018 г.

Подписан
координацио
нен
механизъм.

ДАЗД/МТС
П, МВР,
МОН, МЗ,
ДАБ,
НКБТХ,
НЗОК,
АСП,
НСОРБ

ИЗПЪЛНЕНО.

ДАЗД
/всички
ангажирани
институции
/

ИЗПЪЛНЕНО.

Към ДАЗД е създадена
междуведомствена работна група за
изработване на Координационния
механизъм. Приетите нови
разпоредби в ЗЧРБ и ППЗЧРБ
налагат преразглеждането на
съществуващия към момента
проект на Координационен
механизъм. Възобновена е работата
на работната група и проектът е в
процес на актуализиране, съобразно
настъпилите законови промени.
В ДАЗД редовно се води Регистър
на непридружените деца на
територията на страната, търсещи
или получили международна
закрила. Регистърът включва деца,
за които ДАЗД получава официална
информация от ДАБ, съгласно
подписано Споразумение между
двете агенции, както и от други
компетентни институции.
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

Очаквани резултати

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции

Повече деца чужденци
да имат възможност
да ползват социални
услуги

Брой
ДАЗД
лицензирани
доставчици
на социални
услуги за
деца.

ИЗПЪЛНЕНО.

Повишаване на
качеството на
оказваната спешна
медицинска помощ.

Брой на
ЦСМП на
лицата, в
съответната
процес на
област
производство
за
получаване
и/или
получили
бежански и
хуманитарен
статут, на
които е
оказана
спешна
медицинска
помощ.

ИЗПЪЛНЕНО.

Повишаване на
информираността на
лицата, в процес на
производство за
получаване и/или
получили бежански

ИНДИКАТО МЗ-РЗИ на ИЗПЪЛНЕНО.
РИ
съответната При изпълнение на дейностите по
област,
медицинско осигуряване на
ДАБ (по
територията на страната се е
отношение
осъществил контрол за недопускане
на лицата

територията на Република
България.
8.Подобряване на
възможностите за
социално включване
и интеграция на
децата чужденци

Лицензиране на доставчици на м. декември
социални услуги за деца,
2018 г.
работещи с целевата група деца
чужденци

През 2018 г. ДАЗД е издала лицензи
на 6 доставчици за предоставяне на
социални услуги за деца, работещи
с целевата група деца чужденци.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ
9. Оказване на
спешна медицинска
помощ на лицата, в
процес на
производство за
получаване и/или
получили бежански и
хуманитарен
статут.

Организиране оказването на
спешна медицинска помощ на
лицата, в процес на
производство за получаване
и/или получили бежански и
хуманитарен статут.

м. декември
2018 г.

10. Осигуряване на
достъп до
медицински услуги.

- Организиране предоставянето м. декември
на информация, относно реда 2018 г.
за извършване на
профилактични прегледи и
изследвания на лицата, в
процес на производство за

През 2018 г. е оказана медицинска
помощ на 780 лица, от които 203 са
били транспортирани до лечебно
заведение за диагностициране. Наймного обслужени лица са били от
ЦСМП Хасково са 385, от които 37
са транспортирани до лечебно
заведение.
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

получаване и/или получили
бежански и хуманитарен статут
и съставянето на план за
тяхното извършване.

Очаквани резултати

или хуманитарен
статут за техните
права и отговорности
по отношение на
здравето им.

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции
търсещи
закрила)

на внос и разпространение на
заразни заболявания. Прилаган е
ежедневен контрол на
регистрираните заразни
заболявания в центровете за
настаняване на бежанци от отворен
тип, съпроводен с предприемане на
необходимите профилактични и
противоепидемични мерки. През
2018 г. са извършени общо 9 927
изследвания (микробиологични,
паразитологични и вирусологични).
Проведени са 156 имунизации с
комбинирани ваксини на лица до 15
навършени години, които са с
открито производство за
предоставяне на статут на бежанец
или право на убежище и нямат
документи за извършени
профилактични имунизации.
Всеки ГТС, търсещ закрила, при
прием в РПЦ/ТЦ на ДАБ преминава
задължителен медицински преглед
в съответното ТП. Всички лица са
записани при ОПЛ.

- предоставяне на информация
относно правото на достъп до
здравни дейности по
национални и регионални

м. декември
2018 г.

Повишаване на
информираността на
лицата, в процес на
производство за

МЗ-РЗИ на ИЗПЪЛНЕНО.
съответната През 2018 г. са извършени общо 361
област,
проверки относно битовите
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

здравни програми, действащи
на територията на съответната
община.

- организиране оказването на
медицинска помощ на лицата,
в процес на производство за
получаване на бежански или
хуманитарен статут

м. декември
2018 г.

Очаквани резултати

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции

получаване и/или
получили бежански
или хуманитарен
статут за
възможностите на
действащите
национални и
регионални здравни
програми,
предоставяни на
територията на
съответната община.

ДАБ

Подобряване на
качеството на
медицинската помощ
на лицата в процес на
производство за
получаване и/или
получили бежански
или хуманитарен
статут.

Териториал
ни
поделения
на ДАБ,
НЗОК,
здравни и
лечебни
заведения.

условия, санитарно-хигиенното
състояние и спазването на
здравните изисквания в центровете
от отворен тип.
Всички ГТС в производство се
уведомяват за правото на достъп до
здравни дейности по национални и
регионални здравни програми,
действащи на територията на
съответната община.
ИЗПЪЛНЕНО.
Насочени лица, търсещи
международна закрила към лекар
(412 лица);
-записани лица на ОПЛ (1199);
-насочени лица, търсещи
международна закрила към
психолог-155; към психиатър-33
лица;
-обсъдени случаи, касаещи лица със
специфични нужди с психиатър от
център „Надя“-33 лица;
- предоставена психологическа
помощ на лица, търсещи
международна закрила от :
Център „Надя“-393 лицаиндивидуални и групови терапии и
МОМ- 248 лица-индивидуални и
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Стратегическа цел

Дейности за изпълнение

Срок за
изпълнение

Очаквани резултати

Индикатори
за
изпълнение

Отговорни Отчет 2018 г.
институции
групови терапии.

