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Д О К Л А Д 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 г. 

 

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) 

провежда държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република 

България и изпълнява комплекс от мерки за социална адаптация на търсещите закрила 

граждани на трети страни.  

През 2019 г. ДАБ при МС - в условията на намален миграционен натиск,  е 

оптимизиран  процеса на предоставяне на международна закрила и са изпълнени мерки 

за поддържане и подобряване условията за прием на лицата, търсещи международна 

закрила. 

 

ДАБ при МС осъществи законовите си компетенции, като изпълни поставените 

годишни цели за дейността: 

 Постигане на устойчивост по отношение ефективност и качество при 

предоставяне на международна закрила; 

 Поддържане условията за прием в съответствие със стандартите, заложени 

в правото на ЕС в областта на убежището и международната закрила; 

 Участие във вземането на решения на ниво ЕС в областта на 

международната закрила и защита на националните интереси; 

 Солидарност с държавите-членки на ЕС, чиито системи за предоставяне 

на международна закрила са подложени на особен натиск; 

 Подобряване качеството на специалните грижи за уязвимите лица в 

процедура по международна закрила; 

 Управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен 

подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала; 

 Превенция на корупционния риск и повишаване и подобряване качеството 

на предварителния контрол в ДАБ при МС. 

 

 

І. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА НА ЧУЖДЕНЦИ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Цел: Постигане на устойчивост по отношение ефективност и качество при 

предоставяне на международна закрила 
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През 2019 г. настанените, търсещи международна закрила лица в 

териториалните поделения на ДАБ при МС заемаха средно около 8% от общия 

капацитет за настаняване - през цялата година броят на настанените граждани на трети 

страни варираха между 329 и  490.  

Приключена е процедурата по молби за международна закрила на 2152 лица (в 

сравнение с 2018 г. подадените молби са с 15% по-малко), като от тях на 481 граждани 

на трети страни е предоставена международна закрила (на 181 - статут на бежанец и на 

300 - хуманитарен статут). На  306 чужденци е отказано предоставяне на международна 

закрила. На 1 041  лица е прекратено производството за предоставяне на международна 

закрила. На 2 608 лица е прекратена предоставената от Република България закрила, 

тъй като е установено, че тези лица реално не се ползват от правата на получили 

закрила в страната ни.  

През 2019 г. се наблюдава повишаване на подадените молби за закрила на 

непридружени непълнолетни и малолетни  лица - 524 броя, като в сравнение с 2018 г., 

молбите, подадени от непридружени непълнолетни и малолетни лица са 481. 

 

През 2019 г. срещу решения на председателя на ДАБ при МС и интервюиращ 

орган на ДАБ са заведени 487 дела. Съдът е потвърдил решението на 

административния орган като правилно и законосъобразно на 382 бр. решения, а 

отменителните решения са 58 бр. 

  

 

 

 

Административен съд - гр. Хасково при 136 дела, е потвърдил решението на 

административния орган като правилно и законосъобразно на 125 решения и е 

постановил 5 отменителни решения. Административен съд - гр. Сливен  при 2 дела е 

потвърдил решенията и по двете дела. 

За 2019 г. от ВАС са постановени общо 57 решения, 46 от тях потвърждават 

решенията на председателя на Агенцията, което представлява 80% от решенията. Девет 

са отменени, като за тях са изготвени писмени указания към интервюиращия орган, а 2 

87% 
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от делата са върнати на първа инстанция за разглеждане от друг съдебен състав и ново 

произнасяне. По 23 дела от 2019 г. се очаква решение от ВАС. Девет производства са 

прекратени, тъй като чужденците са оттеглили депозираните жалби. Процентът на 

потвърдени решения от ВАС през 2019 г. запазва положителната тенденция от 

предходната година.  

 

 

Най-голям брой от лицата, потърсили международна закрила в Република 

България през 2019 г., са граждани на Афганистан (46%), Сирия (23%), Ирак (14%), 

Пакистан (4%) и Иран (4%). Същите страни на произход бяха в топ 5 и през 2018 г., 

като тогава гражданите на Ирак бяха на второ място по брой подадени молби (25%), 

следвани от тези на Сирия (20%). През 2019 г. се запазва тенденцията, наблюдавана и 

през предходните години, най-голям брой от молбите за международна закрила да са 

подадени от мъже на възраст между 18 и 34 години. 

Във връзка с прилагането на Регламент Дъблин III, през 2019 г. са получени 

общо 3 088 запитвания за обратно приемане и поемане на отговорност. Продължава 

тенденцията за намаляване запитванията, изпратени от други държави- членки на ЕС.  

За сравнение, през 2018 г. броят на запитванията, получени от други страни-членки е 3 

450 бр. 
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Най-много запитвания са постъпили от Франция, Германия и Австрия, както и 

през изминалата 2018 г., като запитванията от Франция отново са най-голям брой – 1 

164.  Наблюдава се значителен спад на броя на запитванията от Германия – 650 при 

1007 през 2018 г. Увеличава се броят на запитванията от Австрия в сравнение с този от 

2018 г. – от 244 през 2018 г. до 297 през 2019 г.  

 

 

 

 

Наблюдава се намаление на броя на получените запитвания за обратно 

приемане. През 2018 г. той е бил 3 366, а за 2019 г. броят на получените запитвания за 

обратно приемане е 2 934. 

 

 

 

През 2019 г. са изпратени общо 3081 отговора на запитвания за обратно 

приемане и поемане на отговорност, от тях 2118 отрицателни и 963 положителни. 

 

За периода към Република България е заявено прехвърлянето на 460 лица, като 

са осъществени 73 входящи трансфера.  
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Най-много заявени трансфери през 2019 г. има от Германия – 277, като реално 

пристигналите чужденци са 21 лица, от Австрия – 17, като реално трансферираните са 

15,  от Франция са заявени 88 и са пристигнали 7 лица от тях, от Чехия са заявени 10 

лица и са пристигнали 4, от Нидерландия – заявени 29 и пристигнали 8,  от Словакия - 5 

лица, от Полша - 5 лица, останалите са от Румъния, Швейцария и Швеция. 

Великобритания е заявила прехвърлянето на 10 лица през 2019 г., но нито едно от тях 

не е трансферирано в Република България. 

 

През 2019 г. са осъществени изходящи трансфери за 33 лица. Най-много лица 

са трансферирани към Република Малта - 14.  

 

И през 2019 г. продължава устойчивата тенденция на подобряване качеството на 

дейността по предоставяне на международна закрила. 

 

За подобряване на ефективността и ефикасността в различните етапи на 

производството за предоставяне на международна закрила, през годината са 

предприети организационни и правно-нормативни мерки. 

Разработена е и се прилага форма за оценяване на качеството на решения по 

молби за закрила по модел на формата за оценяване на ЕСПОУ. 
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Служители на Агенцията направиха учебна визита в Норвежката служба по 

миграция (UDI) в гр. Осло, Норвегия с цел обмяна на опит и споделяне на добри 

практики в областта на процедурата за международна закрила.  

 

През 2019 г. се инициираха промени в Закона за убежището и бежанците (ЗИД 

на ЗУБ). Приемането на ЗИД на ЗУБ е необходимо с цел да се прецизира националното 

законодателство в областта на международната закрила, с оглед на практическия опит, 

натрупан през годините при прилагането на ЗУБ, както и за да се адресират установени 

от страна на Европейската комисия пропуски в националната система за предоставяне 

на международна закрила, свързани с непълно или непрецизно транспониране на 

конкретни разпоредби от европейското законодателство. 

В хода на разработването на ЗИД на ЗУБ са проведени срещи с държавни органи 

и неправителствени организации, на които се обсъдени предложените промени и 

очакваните от тях резултати. Организирана и проведена бе и изнесена работна среща с 

представители на съдебната власт, на която бяха представени планираните промени в 

ЗУБ и резултатът, до който се очаква да доведат те. Към края на 2019 г. проектът на 

ЗИД на ЗУБ беше публикуван за обществени консултации на портала за обществено 

обсъждане.  

 

И през 2019 г. дейността на направление Информации за страни на произход 

(ИСП), като един от съществените елементи на процедурата по предоставяне на  

международна закрила, беше насочена към изпълнението на задачата да се гарантира  

високото качество на производството за предоставяне на международна закрила. 

Изготвените справки за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. са 231 (8,45% 

увеличение спрямо 2018 г.), от които 113 за съда и 118 - по заявка на интервюиращи 

органи. Държавите, за които са изготвени справки, са 31, като топ 5 държави, за които 

са изготвяни справки, продължават да бъдат Ирак, Афганистан, Сирия, Иран и 

Пакистан. 

 През календарната 2019 г. експертите от ДАБ участваха в четири срещи и 

конференции, организирани от ЕСПОУ в областта на информация за страни на 

произход (срещи на мрежите за Ирак, Сирия и Пакистан, стратегическа среща на 

мрежите). Експерти от ДАБ при МС взеха участие и в работата по пилотния проект на 

ЕСПОУ „Насоки за страни на произход“ за изготвяне на насоки за Афганистан и Ирак.  

 

С цел обучение за работа с платформата на ДАБ при МС - „Ресурсен център за 

страни на произход“, създадена с подкрепата на Европейски фонд за бежанци, бяха 

проведени срещи със служители от териториалните поделения на Агенцията. През 

последните години е установена практика за организиране на регулярни работни срещи 
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между експертите по изготвяне на информация за страните на произход, от една страна, 

и интервюистите и юристите на ДАБ при МС, от друга. До този момент тези работни 

срещи доказват своята ефективност по отношение подобряването на взаимодействието 

между експертите и повишаване на качеството на изготвяната информация в 

съответствие с подадените заявки. 

 

Цел: Поддържане условията за прием в съответствие със стандартите, 

заложени в правото на ЕС в областта на убежището и международната закрила  

 

Обезпечаването на дейностите във връзка с прием, настаняване, регистрация, 

производство по международна закрила, вкл. превод, медицинска и социална дейности, 

персонал, поддръжка на сградния фонд, режийни, охрана на реда в териториалните 

поделения и др., се осигурява от държавния бюджет и чрез проекти, финансирани от 

ЕС по Фонд “Убежище, миграция и интеграция”. За 2019 г. са разходвани 13 986 308лв.   

Успешно проведените процедури за възлагане на обществени поръчки са 64, 

стойността на сключените договори е 13 046 643 лв., от тях общият размер на дейности, 

свързани с изпълнението на строежи и СМР, в т.ч. на съпътстващите ги инженерни, 

проектантски и консултантски  услуги, е 7 327 105 лв. с ДДС.  

 

В РПЦ – гр. Харманли са изградени пречиствателна станция, детска площадка, 

парк и зона за отдих, подобрена е инфраструктурата в РПЦ – София, Военна рампа и в 

РПЦ – с. Баня. Продължава изграждането на  медицински изолатор в РПЦ – София, кв. 

Враждебна и пречиствателна станция в РПЦ – с. Баня. Осигурена е денонощна 

физическа невъоръжена охрана на териториалните поделения на Агенцията.  

 

С изпълнение на дейностите по сключените договори за доставки и услуги се 

създават по-добри  условия за  настанените в териториалните поделения на  ДАБ при 

МС по отношение на битовите нужди, предоставяне на психологическа помощ, 

социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и 

здравна подкрепа и осигуряване на двупосочни преводачески услуги на лица, търсещи 

международна закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС.          

 

ІІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ НА 

ЕС, ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цел: Участие във вземането на решения на ниво ЕС в областта на 

международната закрила и защита на националните интереси 
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През 2019 г. ДАБ продължи да участва активно и да допринася в рамките на 

своите компетенции при изготвянето на позиции по законодателните предложения за 

реформа на Общата европейска система за убежището (ОЕСУ).  ДАБ при МС участва в 

подготовката и разработването на българския нон-пейпър в областта на вътрешните 

работи.  

 

В изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република 

България в ЕС, ДАБ при МС участва активно в работата на работна група 23 

„Сътрудничество в областта на вътрешните работи“ към Съвета по европейски 

въпроси. За изпълнението на ангажиментите, в Агенцията е създаден добре 

организиран механизъм на взаимодействие, функциониращ ефективно.  

И през 2019 г. Агенцията продължи да участва, в рамките на своите 

компетенции, в работата на работна група „Убежище“, подготвителен орган на Съвета 

на ЕС.  

Република България участва редовно и активно в работата на Управителния 

съвет (УС) на ЕСПОУ. Отчитайки приноса в дейността на УС, България беше 

номинирана за член на подготвителната група.  

Като естествено следствие от изтичането на срока на действие на третия План за 

специална подкрепа на България, през 2019 г. намаля броят на осъществяваните 

съвместни дейности с ЕСПОУ. Отчетено бе, че Планът е постигнал поставените цели. 

Република България продължи участието си в работата на основните органи и 

различните мрежи на ЕСПОУ.   

 

Цел: Солидарност с държавите-членки, чиито системи за предоставяне на 

международна закрила са подложени на особен натиск 

 

В изпълнение на оперативните планове на ЕСПОУ за подкрепа на държави-

членки на ЕС, чиито системи за международна закрила и прием са подложени на 

несъразмерен натиск, ДАБ при МС през 2019 г. осъществяваше координацията на 

дейностите по селектиране и изпращане на експерти в три държави - Гърция, Италия и 

Кипър.  

Осъществени бяха 8 мисии със средна продължителност 2 месеца на български 

експерти, командировани в тези държави, за оказване на подкрепа.  

Продължи осъществяването на доказалата своята ефективност форма на 

провеждане на ежемесечни координационни срещи с международни и 

неправителствени организации, на които се обсъждаха както въпроси, свързани с 

предоставянето на международна закрила и социалната адаптация, така и дейността на 

международните и неправителствени организации. 
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В изпълнение на ангажиментите по презаселване ДАБ при МС осъществяваше 

организацията и координацията на практическите дейности, както и взаимодействието 

с всички партньори, ангажирани с процеса - с Върховния комисар на ООН за 

бежанците (ВКБООН) - Турция, с Министерството на външните работи, с 

Министерството на вътрешните работи, с другите партньори по Споразумението. 

Създадената организация и отлично взаимодействие подпомогна процеса по 

своевременния трансфер на кандидатите за международна закрила. Дейностите от 

компетентност на ДАБ при МС, разписани в Рамката на националния механизъм за 

презаселване, се изпълняват стриктно.  

Екип за подбор, състоящ се от експерти от ДАБ при МС, ДАНС, МВР и 

консултант - медиатори, осъществи няколко мисии до Република Турция за провеждане 

на интервюта с кандидатите за презаселване и оказване на съдействие на сирийските 

граждани при пътуването им до Република България. През 2019 г. бяха проведени и 

мисии за социална и културна ориентация за запознаване на кандидатите с 

устройството и традициите на нашата страна, както и с условията в териториалните 

поделения на Агенцията. На територията на Република България кандидатите за 

презаселване се посрещат от служители на ДАБ при МС и се настаняват в 

определеното за целта териториално поделение. През 2019 г. бяха презаселени от 

Република Турция 64 лица, с което общия брой на презаселените лица възлиза на 85.  

 

IІІ. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 

   

Цел: Подобряване качеството на специалните грижи за уязвимите лица в 

процедура по международна закрила 

 

За подобряване качеството на предоставяните услуги, през 2019 г. са въведени / 

актуализирани специфични за дейността документи: 

 Методика за условията и начина на предоставяне на социална подкрепа в 

Сигурна зона за непридружени малолетни и непълнолетни, търсещи международна 

закрила -  за общежитията на РПЦ – гр. София във „Военна рампа“ и  „Овча Купел“, в 

които са изградени такива Сигурни зони. 

 Формуляр за идентификация и оценка на нуждите на уязвимите лица. 

   

В резултат на проведените 16 специализирани обучения и 6 обучителни 

семинара по проект „Развитие на административния капацитет на ДАБ при МС“ е 

повишен административният капацитет на служителите. В обученията и семинарите 

участие взеха и представители на местната власт, дирекции „Социално подпомагане“ и 
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представители на училищата, които се посещават от децата, настанени в ТП на 

Агенцията.  

 

През 2019 г. общо 524 непридружени малолетни и непълнолетни деца – 

граждани на трети страни, са подали молби за международна закрила.  

За подалите молби непридружени малолетни и непълнолетни деца в процедура 

по международна закрила са изготвени оценки за най-добрия интерес на детето. През 

2019 г. година бързите оценки за най-добрия интерес на детето са 349, а  пълните - 37.  

Работи се по стандарта на ЕСПОУ за идентифициране на лица със специални 

потребности. След  направената оценка на нуждите, лицата са насочени към 

специализирани грижи.  

 

Записаните чужденци на личен лекар през 2019 г. са 687, а насочените към лекар 

специалист са 412 лица.  

В здравните кабинети на териториалните поделения са регистрирани 2511 

амбулаторни прегледа. 

В периода януари - декември 2019 г. г. по Въпросника за идентификация на 

хора, търсещи закрила, с травматичен опит са преминали 20 лица. Насочените и 

преминали през психолог/психиатър лица са 40.  

 

Във всички етапи на процедурата за международна закрила експерти от 

Агенцията работят с родителите на деца, настанени в ТП. Представят се разработени 

Информационни материали за правото на достъп до образователната система и чрез 

беседи и разяснения се насърчават родителите да записват децата да посещават детски 

градини и български училища. Към 31.12.2019 г. четири деца са записани в детска 

градина, а 106 деца - в български държавни и общински училища.  

Продължава добрата практика за осигуряване на транспорт за децата до и от  

училище, придружавани от експерти на ДАБ при МС.  

 

През 2019 г. ДАБ при МС продължи договорите с преподаватели по български 

език за РПЦ - София и РПЦ - Харманли. В групите на езиковите курсове се включват 

между 7 и 21 лица, търсещи международна закрила. 

 

По проект „Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, 

дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лица, 

търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при 

МС“,  финансиран със средства от Фонд убежище, миграция и интеграция - Спешна 

помощ   са работили  24 специалисти. 
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Изготвени са 79 интеграционни профила на чужденци,  желаещи да останат в 

Република България след получаване на бежански или хуманитарен статут. 

 

 

 

 

През 2019 г. желаещите да упражнят право на достъп до пазара на труда след 

третия месец от регистрацията са 77, а 61 чужденци, търсещи международна закрила, са 

започнали работа. 

 

Изградени са две „Сигурни зони“ по финансиран по ФУМИ проект на 

Международната организация по миграция (МОМ), предназначени за непридружени 

малолетни и непълнолетни търсещи международна закрила в Република България, в 

РПЦ - гр. София, общежитие „Военна рампа“ - работеща от 17.06.2019 г. и в кв. „Овча 

Купел“, стартирала в началото на 2020 г. Дейностите в Сигурна зона във „Военна 

рампа“ през 2019 г. се изпълняваха съвместно от експертите на ДАБ при МС и на 

МОМ, по утвърдена методика.  

Проведени са 155 музикални занимания с деца от 4 до 18 години и повече от 40 

събития, свързани с културната ориентация, които представят на настанените в ТП на 

ДАБ при МС българската култура и традиции.  

 

71% 1% 

1% 

13% 

3% 
10% 

1% 

Изготвени интеграционни профили 

Сирия-56 бр. 

Афганистан- 1 бр. 

Пакистан - 1 бр. 

Ирак - 10 бр. 

Ливан - 2 бр. 

Иран - 8 бр. 

Алжир - 1 бр. 
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Деца от териториалните поделения на ДАБ при МС участваха в посрещането на 

папа Франциск на 6 май 2019 г. в РПЦ София, ПМЗ „Враждебна“ с музикална програма 

и свои рисунки, които бяха поднесени като подарък на папата.  

 

Отлична бе комуникацията с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 

на населението“ и Национален дворец на децата, за поредна година се осигури 

възможност на деца, настанени в ТП на ДАБ, да участват в организирания от двете 

институции конкурс „С очите си видях бедата“.   

 

И през 2019 г. продължи да се насърчава участието на търсещите закрила в 

местни и международни фестивали, сред които „На хармана“ в община Харманли и в 

Международния фолклорен фестивал „Витоша“. Регулярни бяха участията и в 

празници, като 20 юни – Световен ден на бежанеца; Европейска нощ на учените и др. 

Търсещите международна закрила чужденци, настанени в ТП на ДАБ при МС, са 

участвали в различни инициативи, като „Да изчистим България заедно“, „Графити 

фест“,  футболни турнири и спортни мероприятия.   

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

Цел: Управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен 

подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала  

 

През 2019 г. са обявени и проведени 11 конкурса за държавни служители, при 

спазване на принципите на прозрачна конкурсна процедура. Назначени са 10 

служители, една конкурсна процедура е приключила без класиран кандидат, тъй като 

явилите се кандидати не са се представили успешно, съгласно определените критерии.  

 

Поради очаквани промени в нормативната уредба, регламентираща начина и 

условията за провеждане на конкурсните процедури в периода м. септември - м. 

декември 2019 г. не са обявявани конкурси за назначаване на служители по служебно 

правоотношение.  

По трудово правоотношение са назначени 9 служители при спазване на 

изискванията на Кодекса на труда. 

 

Подобрен е процесът по оценяване на изпълнение на длъжността на 

служителите в ДАБ при МС. За 2019 г. са оценени 244 служители, заемащи длъжности 

по служебно и трудово правоотношение, при спазване на разпоредбите на Наредбата за 
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условията и реда за оценяване изпълнението  на  служителите в държавната 

администрация (НУРОИСДА). 

През 2019 г. по предложение на преките ръководители и след проведена 

процедура по конкурентен подбор от общата и специализирана администрация на ДАБ 

при МС, в длъжност са повишени 9 служители, от които 8 на по-висока експертна и 

един на ръководна длъжност. В ранг са повишени  58 служители, от които предсрочно в 

по-висок ранг - 10 служители. 

 

В съвременните условия на динамични изисквания към човешкия капитал 

развитието на човешките ресурси в ДАБ при МС се основава на ефективен подбор, 

оценка, стимулиране и обучение на персонала. Компетентното, прозрачно и ефективно 

управление на човешките ресурси в ДАБ при МС е от съществено значение за 

организационния успех. Във връзка с това, стремежът на Агенцията през 2019 г. бе да 

създаде устойчивост на постигнатите резултати през годините и да поддържа способни, 

отговорни и мотивирани служители, притежаващи необходими компетентности за 

успешно изпълнение на поставените цели. 

 

През 2019 г. успешно приключи изпълнението на проекти, финансирани със 

средства на ЕС -  „Подобряване на процедурите за предоставяне на международна 

закрила чрез обучение” и „Повишаване на административния капацитет на ДАБ при 

МС“.  

Обученията по проектите са насочени по няколко направления: 

- повишаване практическата и теоретичната подготовка по прилагане на 

националната и европейската правна рамка в областта на убежището; 

- подобряване на качеството при провеждане на производството за предоставяне 

на международна закрила; 

- обучение на медицински персонал, работещ в териториалните поделения на 

Агенцията;  

- промени в нормативната база на европейската правна рамка; 

- повишаване качеството на работа чрез развиване на умения за справяне с 

ежедневни затруднения и намаляване нивото на стрес на работното място;  

- развитие на познанията и уменията за позитивна комуникация и толерантност; 

- обучение на служители на ДАБ при МС за идентификация и работа с уязвими 

лица, търсещи международна закрила;  

- междукултурни отношения и предотвратяване на инциденти; 

- обучение в областта на националното и европейското законодателство в 

областта на убежището, с акцент върху непридружени малолетни и непълнолетни деца 

и правата на търсещите международна закрила. 
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По проектите са проведени общо 33 обучения с 275 участници от Агенцията и 

17 представители на местната власт. 

 

През 2019 г. бяха осъществени учебни визити в Кралство Норвегия, Република 

Словения и Република Словакия, в изпълнение на дейности по ИГРП 2017 (ФУМИ).   

 

За повишаване на административния капацитет на служителите в направления 

правните аспекти на административната дейност (нормотворчество, правоприлагане),  

комуникация и работа в екип, управление на човешките ресурси, финансово и 

стопанско управление обучение са преминали 67 служители. 

 

През годината продължи изпълнението и на дейностите, насочени към 

повишаване на административния капацитет на ДАБ при МС. От общата численост на 

Агенцията, състояща се от 402 служители, 100 щатни бройки са финансирани от 

ФУМИ, от които в края на 2019 г. са заети 53.  

 

Цел: Превенция на корупционния риск и повишаване и подобряване качеството 

на предварителния контрол в ДАБ при МС 

 

За изпълнение на задачите Инспекторатът при Агенцията осъществява 

административен контрол върху дейността на дирекциите от общата и 

специализираната администрация и териториалните поделения на ДАБ при МС и 

съдейства за повишаване ефективността и ефикасността на работата им.    

Извършени са планови, тематични и извънпланови проверки. В хода на 

проверките се контролират теми по управленската дейност на ръководните служители, 

вътрешния ред, дейности по линия на административно обслужване и човешки ресурси, 

управление на собствеността, като особено внимание е обърнато на специализираните 

дейности по прием, настаняване, предоставяне на международна закрила и дейности по 

социална дейност и адаптация в териториалните поделения на Агенцията. 

През периода е извършена комплексна проверка на отдел ПМЗ „Овча купел“ при 

РПЦ - София за изпълнение на определените функции, задачи и дейности и е изготвен  

анализ за ефективността на дейността на структурата, като на специален мониторинг бе  

цялата процедура по предоставяне на международна закрила. 

Извършена е тематична проверка в дирекция АПОЧР на приемането и 

съхраняването на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, обработването на данните 

от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването 

на данни в регистъра, публикуването на информация в него. През 2019 г. не са 
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постъпили сигнали за корупционно поведение или конфликт на интереси на служители 

на Агенцията. 

В хода на извънпланова проверка в РПЦ - Харманли е проведен задълбочен 

мониторинг на цялата процедура по предоставяне на международна закрила на 

непридружени непълнолетни и малолетни деца. 

Утвърдени са и се изпълняват планове за изпълнение на препоръките, изведени в 

резултат на извършените проверки. 

Актуализирани са вътрешните правила за организацията и реда за извършване 

на проверка на декларациите  по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси 

в ДАБ при МС и за организацията и дейността на Инспектората на ДАБ при МС. 

Актуализиран е сайтът на Агенцията, раздел „Антикорупция и превенция“, с цел 

усъвършенстване на системата за получаване на сигнали за корупционно поведение, 

конфликт на интереси и несъвместимост на служители на ДАБ при МС. 
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