СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона
за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по
миграция, граници, убежище и интеграция

№

1.

Подател

Бележки/ Предложения/ Констатации
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15 август 2019 г. 08:17:55

Поредната бюрократична еквилибристика
Поредната бюрократична еквилибристика.
Будят съмнения фактите:
1. Защо се предлага за обсъждане точно през
периода на отпуските.
2. Няма мотиви защо е приложен съкратен
вариант за обществено обсъждане без
задължителните мотиви за това.
3. Няма представител на гражданското
общество, на ротационен принцип, защото
НСОБ е казионна структура и не може да
взима решение от името на населението!!!
Явно ЕС ни натиска да приемаме
бежанци/мигранти и явно вече сме се
съгласили, независимо че г-н Премиерът
заявяваше , че се е противопоставил да ни
връщат такива. След отказът на Италия,
Унгария, Словакия ние отново сме „добрите“
деца на ЕС за сметка на българските
пенсионери, за сметка на здравеопазването.
От сухото съдържание на доклада и
Правилника за работа на Новия национален

Приети/
неприети
Не се приема.

Мотиви
Бележките са с характер на констатации и
липсват конкретни предложения по
проекта на акт.
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съвет не се и намеква, че при връщането на
мигранти в България и ниския стандарт на
живота в страната има опасност от:
- противопоставяне на българското население
на привилегиите за мигрантите;
- засилване дейността на „голите глави“, респ.
на националсоциализма за защита на
българското население при ограничените
възможности на МВР;
- опасност от свързването на тези мигранти с
организираната престъпност и развитие на
мрежи за наркотици, рекет и т.н.
- рушене авторитета на България чрез
предоставянето им на валидни български
паспорти, а не например на паспорти за лица
без гражданство, след като за издаването им
се разчита само на устната версия за произход
на мигрантите.
Да ни е Господ на помощ!!!
Поредната бюрократична еквилибристика Не се приема.
А защо няма представител на
Президенството?

2.

2

Дейността на Националния съвет по
миграция, граници, убежище и интеграция
е от компетентността на институциите,
които са включени в неговия състав. В
проекта на Правилник за дейността му в
чл.13, ал.6 е създадена възможност, при
разглеждане на въпроси, свързани с
компетенциите на държавни институции,
непредставени в Съвета, техни
представители да участват в заседанията
му.

