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УТВЪРЖДАВАМ: (п)              рег. № АД – 21/ 12.05.2017г.      

ПЕТЯ ПЪРВАНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ 

ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                                   

 

 

 

ЦЕЛИ 
 

на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет 

през 2017 г. 

 

 

София 
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Приложение № 1 

 

Цели на администрацията за 2017 г. 

 

Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

 

1 2 3 4 5 6 

Цели за 2017 г. Стратегически цели Стратегически 

документ 

Дейности Срок  Очакван резултат 

1. Оптимизиране на 

процеса за предоставяне 

на международна 

закрила. 

Прилагане на 

общоевропейските 

стандарти в областта на 

закрилата чрез изпълнение 

на препоръките на ЕС, 

залегнали в Стокхолмската 

програма . 

 

 1. Участие в, семинари, 

кръгли маси и обучения 

на служителите, 

участващи в провеждане 

на производството по 

предоставяне на закрила. 

 

 

 

 

 

2. Провеждане на 

обучения на служители, 

участващи в  

производството по 

предоставяне на закрила. 

 

 

 

3. Изготвяне на 

вътрешни правила и 

методически указания за 

извършваните дейности 

при  разглеждане на 

молбите за 

международна закрила. 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективно 

функциониране на 

вътрешен механизъм за 

осигуряване на 

качеството в ДАБ с цел 

гарантиране на високото 

качество на 

производството за 

предоставяне на 

международна закрила.. 

 

Повишаване на 

качеството при 

провеждането на 

интервюта и при 

вземане на решения, 

както и уеднаквяване на 

практиката. 

 

Постигане на трайност, 

устойчивост и 

приемственост на 

знанията, необходими 

при разглеждане на 

молбите за закрила. 
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4. Планиране и 

извършване на 

тематични проверки 

свързани с провеждане 

на интервюта и 

изготвяне на решения. 

 

5. Обмяна на опит и 

възприемане на добрите 

практики в областта на 

предоставяне на 

международна закрила 

със сродни служби от 

други държави членки. 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване на 

качеството при 

провеждането на 

интервюта и при 

вземане на решения, 

както и уеднаквяване на 

практиката. 

2. Подобряване на 

условията за живот в 

териториалните 

поделения на ДАБ при 

МС 

Прилагане на 

общоевропейските 

стандарти в областта на 

закрилата чрез изпълнение 

препоръките на ЕС, 

залегнали в Стокхолмската 

програма с оглед постигане 

на стратегическата цел на 

ЕС за създаване на обща 

европейска система за 

убежище 

Спешни мерки по ФУМИ 

2014-2020 

Многогодишна програма 

по ФУМИ 2014-2020 

Провеждане на 

ремонтни дейности в 

сградите и на 

територията на 

центровете на ДАБ  

Септември 2017 г. Подобрени условия за 

настаняване и живот на 

търсещите закрила в 

центровете и 

териториалните 

поделения на ДАБ при 

МС. Повишена 

безопасност на 

търсещите закрила и на 

служителите на ДАБ. 

Монтаж на нови и 

обновяване на 

съществуващи системи 

за сигурност и контрол 

Януари 2018г. 

Трансформиране на ТЦ 

Пъстрогор в ЦЗТ 

Пъстрогор и части от 

РПЦ Харманли в ПЗТ 

Септември 2017 г. 

Изграждане на 

пречиствателна станция 

за отпадни води и 

собствен водоизточник в 

РПЦ Харманли 

Януари 2018 г. 

    

  

  

3. Полагане на Достигане на Директива 2013/33/ЕС 1. Ранна идентификация постоянен Повишаване 
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специални грижи за 

лицата търсещи 

международна закрила 

със специфични 

потребности 

общоевропейските  

стандарти в областта на 

закрилата чрез изпълнение 

на препоръките на ЕС от 

Стокхолмската програма с 

оглед постигане на 

стратегическата цел на ЕС 

за създаване на Обща 

европейска система за 

убежище 

 

 

Инструмент на EASO за 

определяне на лица със 

специални потребности 

на уязвими лица със 

специфични нужди, в 

т.ч.  непридружени 

малолетни и 

непълнолетни деца 

чужденци. 

2. Дейности по ФУМИ, 

касаещи  наемане на 

психолози, социални 

работници и транс-

културни  посредници; 

3.Дейности по проекти и 

програми, изпълнявани 

от НПО в координация и 

сътрудничество с ДАБ 

при МС: 

- социално 

консултиране; 

- психологическа 

помощ; 

- медицинска помощ; 

- правна помощ и др. 

 

 

 

 

 

 

шест месеца 

 

 

 

през годината 

качеството на грижите 

и услугите на 

уязвимите лица със 

специфични нужди 

4. Ефективно 

сътрудничество с 

Европейската служба за 

подкрепа в областта на 

убежището (ЕСПОУ). 

Усъвършенстване на 

практиките за изпълнение 

на общоевропейските  

стандарти в областта на 

закрилата чрез изпълнение 

на препоръките на ЕС от 

Стокхолмската програма с 

оглед постигане на 

стратегическата цел на ЕС 

за създаване на Обща 

европейска система за 

убежище 

Годишна програма на 

ЕСПОУ за 2017 

Участие във всички 

заседания на ЕСПОУ 

Изготвяне на становища 

по искане на ЕСПОУ 

Участие в дейностите и 

курсовете за обучение на 

ЕСПОУ за експерти от 

националните служби, 

компетентни в областта 

на убежището. 

постоянен Укрепване на 

капацитета на ДАБ за 

постигане на готовност 

за участие в механизма 

за споделяне на 

отговорности между 

държавите-членки и 

задълбочаване на 

всички форми на 

практическо 

сътрудничество с 

държавите- членки на 

ЕС. 

5. Развитие на 

националната политика 

Взаимодействие с 

институциите на ЕС с цел  

Договор за 

функционирането на 

1. Участие в работна 

група 23 

постоянен Постигане на по-висока 

степен на 
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в сферата на 

международната 

политика чрез активно 

участие в дейността на 

институциите на ЕС в 

областта на убежището, 

практическо 

сътрудничество с 

държавите-членки. 

подобряване на 

практическото 

взаимодействие с 

държавите - членки и 

разширяване на участието 

в планирането, 

разработването и 

координирането при 

изпълнението на 

съвместни проекти и 

програми в областта на 

предоставянето на 

международна закрила. 

Участие във 

финализирането на 

процеса на изграждане на 

Общата европейска 

система за убежище 

(ОЕСУ). 

Проява на ефективна 

солидарност спрямо 

държавите-членки и трети 

страни, чиито системи за 

предоставяне на 

международна закрила са 

подложени на особен 

натиск. 

Включване в Общата 

европейска система по 

презаселване; 

Включване в процеса на 

релокация. 

Европейския съюз 

 

“Сътрудничество в 

областта на вътрешните 

работи”. 

2. Участие в работна 

група “Убежище” към 

Съвета на ЕС, изготвяне 

на позиции и указания за 

заседанията на 

работната група. 

3. Участие в дейности на 

Европейската 

миграционна мрежа. 

4. Участие в 

мероприятия на 

Организацията на 

генералните директори 

на имиграционни 

служби (GDISC).  

5. Участие в срещи на 

Стратегическия комитет 

по имиграция, граници и 

убежище (СКИФА). 

 

6. Участие в заседанията 

на:  

-Комитета “Солидарност 

и управление на 

миграционните потоци” 

към Европейската 

комисия 

хармонизация на 

законодателството и 

практиката на ДАБ с 

общоевропейските 

актове и добри 

практики. 

6. Участие в 

изпълнението на 

дейности по 

Многогодишна 

програма по Фонд 

Допринасяне за развитието 

на общата политика на 

Съюза в областта на 

убежището и имиграцията; 

да се гарантира еднородна 

Регламент 516/2014 на 

ЕП и Съвета и Регламент 

514/2014 на ЕП и Съвета 

Изпълнение на дейности 

от стратегически 

приоритет Убежище на 

МГП по ФУМИ 2014-

2020 

постоянен Оказване на съдействие 

на Отговорния орган за 

програмиране и 

изпълнение на МГП по 

ФУМИ 2014-2020 
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Убежище, миграция и 

интеграция (ФУМИ 

2014-2020 г.). 

и висококачествена 

политика в областта на 

убежището и да се 

прилагат по-високи 

стандарти на 

международна закрила 

7.Усъвършенстване на 

наблюдението и анализ 

на състоянието на 

корупционния риск в 

ДАБ 

Прилагане на мерки, 

целящи укрепване на 

антикорупционна-та среда 

 1. Укрепване на 

административния 

капацитет за ефективно 

управление на риска. 

2. Задълбочаване на 

сътрудничеството с 

компетентните 

структури с цел 

превенция и оценка на 

риска.  

3. Укрепване на 

инспектората. 

4. Извършване на 

проверки на цялата 

процедура по 

предоставяне на 

международна закрила. 

5. Извършване на 

проверки на 

производство за 

определяне на държавата 

членка, която е 

отговорна за 

разглеждане на молбата 

за закрила. 

6.  Извършване на 

проверки за спазване 

изискванията и 

процедурите по Закона 

за обществените 

поръчки 

постоянен  
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8. Изпълнение на 

поетите ангажименти по 

релокация и 

презаселване 

Допринасяне за развитието 

на общата политика на 

Съюза в областта на 

убежището и имиграцията. 

Изпълнение на поетите 

ангажименти като израз на 

солидарност между 

държавите членки. 

Решение (ЕС) 2015/1523 

на Съвета от 14.09.2015 г. 

Решение (ЕС) 2015/1601 

на Съвета от 22.09.2015 г. 

Решение 858 на МС от 

04.11.2017 г. 

 

Участие в екипи по 

релокация и 

презаселване 

 

Участие в изготвяне на 

Програма по 

презаселване   

 

Прилагане на 

националните 

механизми по релокация 

и презаселване. 

постоянен Ефективна 

солидарност спрямо 

държавите членки и 

трети страни, чиито 

системи за 

предоставяне на 

международна закрила 

са подложени на 

особен натиск 

9. Подготовка за 

Председателството на 

Република България на 

Съвета на ЕС през 

2018г. 

  Активно участие в 

предвидените обучения 

и мероприятия. 

 

Активно участие в 

подготвителните срещи 

във връзка с Българското 

председателство. 

 

Командироване на 

служител на ДАБ в ПП-

Брюксел с цел 

подготовка за 

председателстването на 

РГ „Убежище“ 

постоянен 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

постоянен 

 


