УТВЪРЖДАВАМ: (п)

рег. № АД-6/09.02.2018г.

ПЕТЯ ПЪРВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛИ
на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
през 2018 г.
София

1

Цели на администрацията за 2018 г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
1
Цели за 2018 г.
1. Прилагане на
националната политика и
изпълнение на поетите
ангажименти в областта на
убежището и
международната закрила.
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3

Стратегически и други
документи
Договор за
функционирането на
Европейския съюз

Дейности

4
Срок

1.
Активно участие в дейността на януариинституциите на ЕС в областта на декември
убежището и отстояване на българските
интереси. Експертно участие, изготвяне на
позиции и указания, предоставяне и защита
на позиции в:
Национални механизми
- Работна група 23
за изпълнение на
“Сътрудничество в областта на вътрешните
ангажиментите на
работи”;
Република България по
- Работна група “Убежище” към Съвета на
релокация и презаселване ЕС, за заседанията на работната група;
- Европейска миграционна мрежа;
- Организацията на генералните директори
на имиграционни служби (GDISC).
- Участие в срещи на Стратегическия
комитет по имиграция, граници и убежище
(СКИФА);
- Комитет “Солидарност и управление на
миграционните потоци” към Европейската
комисия;
2. Близко сътрудничество с Европейската
служба за специална подкрепа в областта на
убежището (ЕСПОУ)
3. Прилагане на Националните механизми
по релокация и презаселване;
4.
Участие в екипи по презаселване.

7
Очакван резултат
Разширяване обхвата на
партньорство и
задълбочаване формите за
реализация на
сътрудничеството със
държавите членки на ЕС
Изпълнение на поетите
ангажименти на
солидарност спрямо
държавите членки и
трети страни

2

2. Устойчивост на
ефективността и
качеството при
предоставяне на
международна закрила.

Национална стратегия в
областта на миграцията,
убежището и
интеграцията (2015-2020)

1. Работни срещи с представители на
съдебната власт по въпроси свързани с
провеждане на производството по
предоставяне на закрила.
2. Организиране на обучение, семинари и
кръгли маси с участие на на служителите,
участващи в провеждане на производството
по предоставяне на закрила.
3. Провеждане на обучение на медицинския
персонал в центровете на ДАБ при МС.

февруариоктомври
ежемесечно

януари-декември

4. Провеждане на обучение във връзка с
промените в европейската правна рамка.
5. Актуализиране на вътрешни правила и
методически указания за извършваните
дейности при разглеждане на молбите за
международна закрила.

3. Поддържане условията
за прием съгласно
директивата за определяне
на стандарти относно

Ефективно
функциониране на
вътрешен механизъм за
осигуряване на качеството
в ДАБ.

Запазване тенденцията
отразяваща качеството
при предоставяне на
международна закрила потвърдени от съда не помалко от 80% от решения
на ДАБ при МС

септември

6. Планиране и извършване на тематични
проверки на провеждани интервюта и
изготвяне на решения.

съгласно
утвърден график

7. Обмяна на опит с цел усвояване и
прилагане на добрите практики в областта на
предоставяне на международна закрила със
сродни служби от други държави членки на
ЕС.

януари-декември

8. Провеждане на обучение на целеви групи
юни
по национално и европейско законодателство
с акцент непридружени деца.
ДИРЕКТИВА 2013/33/ЕС 1. Подобряване условията за настаняване в
на европейския
териториалните поделения на ДАБ при МС.
парламент и на съвета за Провеждане на тръжни процедури по ЗОП и
определяне на стандарти сключване на договори за изпълнение, за:

Подобрени условия за
настаняване и живот на
търсещите закрила в
центровете и
3

приемането на кандидати
за международна закрила

относно приемането на
кандидати за
международна закрила
Многогодишна програма
по ФУМИ 2014-2020
Спешни мерки по ФУМИ
2014-2020

РПЦ- София
- Ремонт и преустройство на котелно
помещение и подмяна на бойлерна
инсталация.

Юли

-Изграждане на спортна площадка.

Юни

- Изграждане на медицински изолатор.

Юни

- Обособяване на помещение за социални,
културни и обучителни дейности.

Юли

- Извършване на подмяна на
електроинсталацията в центъра и
преработване на ОВ инсталацията.

Май

- Изграждане на парк и зона за отдих.

Май

- Основен ремонт и преустройство на хале 9.

Август

- Изграждане на пречиствателна станция.

Август

- Обособяване на помещение за социални,
културни и обучителни дейности.

Август

- Изграждане на спортна площадка.
2. Усъвършенстване на системата за
видеонаблюдение и контрол на достъпа в
центровете на ДАБ при МС.

Повишена безопасност
на търсещите закрила и
на служителите на ДАБ
при МС

Август

РПЦ- Харманли
-Изграждане на детска площадка.

РПЦ- Баня
- Изграждане на пречиствателна станция.

териториалните
поделения на ДАБ при
МС

Септември
Юни
Август
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4. Полагане на специални
грижи за лицата търсещи
международна закрила със
специфични потребности

5.Усъвършенстване
системата за превенция на
корупционния риск и
повишаване и подобряване
качеството на
предварителния контрол в
ДАБ при МС.

ДИРЕКТИВА 2013/33/ЕС
на европейския
парламент и на съвета за
определяне на стандарти
относно приемането на
кандидати за
международна закрила

Закон за противодействие
на корупцията и за
отнемане на незаконно
придобитото имущество
Стратегически план за
контролната дейност на
Инспектората към ДАБ
при МС

1. Ранна идентификация на уязвими лица със
специфични нужди, в т.ч. непридружени
малолетни и непълнолетни деца чужденци
чрез инструмент на EASO за определяне на
лица със специални потребности

януари декември

2. Дейности по предоставяне на
психологическа помощ, социално
посредничество, социална и здравна
подкрепа на лица настанени в
териториалните поделения на ДАБ, касаещи
наемане на психолози, социални работници и
транс-културни посредници;

доклад за
извършената
дейност на
всеки
шест месеца

3.Взаимодействие с НПО при осъществяване
на дейности по проекти и програми,
изпълнявани съвместно:
- социално консултиране;
- психологическа помощ;
- медицинска помощ;
- правна помощ и др.

януаридекември

5. Провеждане на обучение на персонала на
ДАБ при МС по междукултурни отношения,
мултиетническа толерантност и
предотвратяване на конфликти.

Юни
(за сключване на
договор след
процедура по
ЗОП)

1.
Анализ и оценка на дейността на
Комисиите за превенция и борба с
корупцията и Комисията за управление на
риска.
2.
Идентифициране и анализ на рискови
зони за корупция.Разработване на мерки с
антикорупционна насоченост.
3.
Разработване на мерки за
противодействие на корупцията и конфликт

Първо
тримесечие
Второ
тримесечие.
Второ
тримесечие

Повишаване качеството
на грижите за уязвими
лица със специфични
нужди

Подобряване на
антикорупционната
среда.
Създаване на система за
прилагане на
новоприетия Закон за
противодействие на
корупцията и отнемане
незаконно придобитото
5

на интереси с оглед прилагането на
механизмите на Закона за противодействие
на корупцията и отнемане незаконно
придобитото имущество.
4.
Последващ анализ на въздействието
на предприетите мерки за превенция.
5.
Наблюдение и оценка на
приложението на мерките за превенция.
6.
Извършване на проверки за спазване
изискванията на Закона за обществените
поръчки и Вътрешните правила за
управление на цикъла на обществените
поръчки.
7. Осигуряване на адекватни и пълноценни
обучения на лицата, осъществяващи
предварителен контрол.
8. Организиране на работни срещи по
проблемите на предварителния контрол в
ДАБ при МС.

имущество.
Недопускане нарушения
свързани с цикъла на
обществените поръчки.
Трето
тримесечие.
Постоянен
Постоянен

Първо
шестмесечие на
2018 г.
След
приключване на
всяко
тримесечие
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