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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на
Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за интегрирано гранично
управление на Република България, 2014 – 2017 година.
Водещ приоритет за Европейския съюз, респективно за Република България е
повишаване сигурността на външните граници. Единството и общото разбиране на
управлението на границите увеличават прозрачността и взаимното доверие сред държавитечленки. Цялостният модел за управление на европейските граници е важно средство за
гарантиране на вътрешната сигурност на държавите-членки, и по-специално за
предотвратяване и разкриване на незаконната имиграция и свързаната с нея престъпност,
както и други трансгранични престъпления.
Сигурността на границите е част от общото понятие за глобална сигурност в
региона и Европа, и е дългосрочна стратегическа цел на Република България. Националната
политика в областта на миграцията и противодействието на трансграничната престъпност е
комплекс от взаимно свързани приоритети и секторни политики, съобразени с националните
интереси и политиката на ЕС. Важна стъпка в този процес е изграждането на модерна
система за гранична сигурност на принципа на интегрирано гранично управление.
Необходимо е всички институции в областта на граничния контрол да изпълняват своите
функции в тясно взаимодействие на национално и международно ниво за ефективно
противодействие на трансграничната престъпност.
Стратегията е продължение на Стратегиите за интегрирано гранично
управление от 2006 г. и 2010 г., като отчита и надгражда постигнатия прогрес. Съобразена е с
Европейската концепция за интегрирано управление на границите и е разработена в
съответствие с Наръчника на ЕК за интегрирано управление на границите от 2009 г. Отчита
промяната в геополитическата обстановка, тенденциите в областта на нелегалната миграция
и трансграничната престъпност, общата търговска политика на Общността, общата политика
на ЕС за управление на шенгенското пространство и стратегическите насоки за понататъшно развитие в област свобода, сигурност и правосъдие.
В основата на Стратегията за интегрирано гранично управление стои
разбирането, че резултатите от работата на отделните институции за граничен контрол се
подобряват при засилване на тяхното взаимодействие, чрез което управлението на границите
става по-съгласувано и ефективно. С повишаване на координацията и сътрудничеството

между всички компетентни органи на национално и международно ниво, се поддържат
отворени, но контролирани и надеждни граници.
Стратегията цели гарантиране сигурността на външните граници на ЕС чрез
повишаване възможностите на Република България за оценка, ограничаване и ефективно
противодействие на заплахите и рисковете върху средата за сигурност, свързани с контрола
на границите и установения граничен режим, както и на плавното преминаване на потоците
от хора, превозни средства и товари по границите без да се намалява нивото на сигурност в
рамките на ЕС. Насочена е към оптимално управление на границите чрез усъвършенстване
на планирането и подобряване на взаимодействието на национално, регионално и местно
ниво между органите, отговорни за обезпечаване на граничната сигурност и контрол на
достъпа до територията на страната и защитата на финансовите интереси на ЕС и на
Република България.
За реализирането на заложените в Стратегията приоритети и насоки предстои
изготвянето на План за действие, в който ще бъдат разписани инициативите, дейностите,
сроковете, отговорните органи, необходими ресурси и източника на финансиране.
Проектът на Решение на Министерския съвет няма до доведе до пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет. В съответствие с изискванията на чл. 35 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е приложена
финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите.
С проекта не се въвеждат изисквания, произтичащи от правото на Европейския
съюз, предвид което не е изготвена справка за съответствие с европейското право.
Проектът на РМС е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и неговата администрация, като получените становища са отразени в
приложената справка-таблица.
С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Решение за приемане на
Стратегия за интегрирано гранично управление на Република България, 2014 – 2017 година.
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