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Основни характеристики на миграционната обстановка в 

България 

 

• Българската миграционна политика е в 
съответствие с миграционната политика на ЕС 

 

• България е външна граница на ЕС 

 

• България все още е страна на транзит, а не е 
крайна дестинация 

 

• Българската емиграция 

 



НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА 

• Миграция, развитие и интеграция 

 

•Противодействие на незаконната 

миграция,връщане и трафик на хора 

 

• Граничен контрол 

 

• Визова политика  

 

• Предоставяне на особена закрила 

 

• Подобряване на институционалната система 



ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

МВР 

-Охрана на границите 

-Противодействие на 

незаконната миграция 

 

МТСП 

-Легална миграция 

-Интеграция 

 

МВнР 

Визова политика 

 

МП 

Съвет по гражданство 

 

ДАБ  

Предоставяне на 

убежище и закрила 

 

 

МС  

КБТХ 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИСТЕМА  

(ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА) 

МИ, МЗ, НСИ,ДАНС 



•Институционална система 

Отговорните институции са разпръснати под шапката на 

различни министерства и агенции 

 

 

 

•Административен капацитет на работещите в областта на 

миграцията  

Служителите са недостатъчно квалифицирани и липсва 

специализирано обучение по миграционните въпроси 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИСТЕМА  

ИЗВОДИ 



 

 

• Мерки залегнали в Националната миграционна стратегия: 

     МВР в съответствие със законовите си правомощия има водеща роля в 

прилагането на миграционните политики и координацията на 

миграционните процеси 

 

• Национален съвет по миграционна политика е създаден с цел да 

се подобри взаимодействието и координацията между компетентните 

институции 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИСТЕМА 

 

Мерки за подобряване и развитие 

 



НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА 

СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ 

 

Председател  

е министъра на вътрешните работи 

Членове на НСМП   

 

• Зам.-министрите на:  Председателите на:  

-МП;    - ДАБ; 

-МВнР;                 - ДАБЧ;  

-МТСП;                                             - НСИ. 

-МЗ;                

-МОМН.     



НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА 

СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ 

• Изпълнителните директори на:     

- АЗ; 

-АСП; 

 

• Заместник-председателя на ДАНС; 

            

• Секретарят на НКБТХ 

 

• Директорите на:  

- ГДГП 

- ДМ 

• Председателят на  УС на НСОРБ 

• Представител на МФ 

 



НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА 

СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ 

 

 

 

• Функциите на НСМП са регламентирани в Правилника за 

организацията и дейността на НСМП  

(приет от МС на 7 април 2011 г.) 

 



НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА 

СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ 

 

Секретариат на НСМП 

 

•  Секретариатът включва експерти работещи в различни министерства 

и агенции имащи компетентност в областта на миграцията-МВР, МВнР, 

МТСП, ДАБ, ДАБЧ и др. институции. 

 

• Членовете на секретариата не получават допълнително 

възнаграждение за тяхната дейност.   



НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА 

СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ 

Секретариат на НСМП 

 

 

  Дейността и правомощията на Секретариата са уредени в Правилника за 

организацията и дейността на НСМП (приет от МС на 7 април 2011 г.) 

  

 

 
 Допълнителна информация за НСМП може да откриете тук: 

http://www.mvr.bg/NS_Migracionna_politika/default.htm 

http://www.mvr.bg/NS_Migracionna_politika/default.htm


УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА  

ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА 

МВнР 
Визова политика 

ДАБ 
Предоставяне 

на убежище и закрила 

МВР 
-Охрана на границите 

-Противодействие 

на незаконната  

миграция 

МТСП 
-Законна миграция 

-Интеграция 

МП 
Съвет по 

гражданство 

МС 
Комисия за борба 

с трафика на хора 

МОМН, МЗ, НСИ, ДАНС 

Секретариат 

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА  

МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА 



Координационен механизъм и планове за 

действие 
Процес на вземане на решения 

НСМП 
Решения на политическо ниво 

 

 

   

Проект на годишен план за действие 

Секретариат 
Експертни решения 

 

 

 

Предложения 

Компетентни 

институции 

 НПО, МО 
Академични 

среди 



Координационен механизъм и планове за 

действие 
Одобрение и изпълнение 

 

МС                                               План за действие 

Приемане 

 

 

 

   Проект на план           Компетентни институции 

      изпълнение 

 

 

НСМП  

Внасяне 

 

 



Координационен механизъм и планове за 

действие 
доклади и мониторинг 

НСМП 
Одобрение 

 

 

   

Проект на годишен доклад  

Секретариат 
Събиране и анализиране на информацията 

 

 

 

доклади 

Компетентн

и 

институции 

 



Координационен механизъм и планове за 

действие 
Доклади и мониторинг 

Мониторинг 

 

 

 

 
Цялата информация е публична и е достъпна 

тук:http://nsmp.mvr.bg/default.htm 

http://www.mvr.bg/NS_Migracionna_politika/default.htm 

http://www.government.bg  

НПО, МО 
Академични 

среди 

http://nsmp.mvr.bg/default.htm
http://www.mvr.bg/NS_Migracionna_politika/default.htm
http://www.government.bg/


 

Благодаря Ви за вниманието! 


