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Национална стратегия в областта на миграцията, 

убежището и интеграцията (2011-2020) 
  

 Национален съвет за миграционна политика  
 

 Стратегическа програма за интегрирано управление на 
връщането (2011-2020) 

 
 Интегриран план за връщане 



 Създадена на 26 февруари 2004 г. с изменение на Закона за 
Министерство на вътрешните работи.  
 

 Дирекция "Миграция" е национална специализирана структура 
на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на 
чужденците, пребиваващи в Република България, и за 
административно обслужване на гражданите на Европейския 
съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, гражданите на 
Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните 
семейства (чл.52 ж, Закон за Министерство на вътрешните 
работи.) 
 



 издаване, отказ и отнемане на разрешения за продължително, 
дългосрочно и постоянно  пребиваване; 
 

 контрол по спазването на реда и условията за пребиваване на 
чужденци в страната; 
 

 изпълнение на принудителни административни мерки, наложени на 
чужденци; 
 

 изграждане и управление на Специални домове за временно 
настаняване на чужденци с наложени принудителни административни 
мерки; 
 

 взаимодействие и информационен обмен в областта на управлението 
на миграционните процеси с други служби на МВР, държавни 
институции, неправителствени и международни организации. 
 



 
 Създава се правна възможност лицата, ползващи се с международна закрила, да получат 
статут на дългосрочно пребиваващи в ЕС, при същите условия като други граждани на 
трети страни; 
 
 Определят се условията, при които дългосрочно пребиваващите лица, в т. ч. лицата, 
ползващи се с международна закрила, могат да упражняват правото си на пребиваване в 
Република България като втора държава-членка; 

 
 Гарантира се спазването на принципа за забрана за връщане, в случаите, когато 
ползващо се с международна закрила лице, придобило статут на дългосрочно пребиваващ 
в дадена държава-членка, въз основа на тази закрила получава разрешение за дългосрочно 
пребиваване в Република България; 

 
 Осигурява се равноправно третиране на лицата, ползващи се с международна закрила в 
икономическата и социална област без да се засягат правата, гарантирани от Директива 
2004/83/ЕО. 

С последните изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република 
България от м. март 2013 г. са въведени изискванията на   

Директива 2011/51/ЕО за изменение на Директива 2003/109/ЕО за разширяване 
на обхвата й до лица, ползващи се с международна закрила  

 



Най-много издадени разрешения за продължително пребиваване на граждани на 
трети страни през 2012 г.
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Най-много издадени разрешения за продължително пребиваване на граждани на трети 
страни през 2012 г.
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Най-голям брой изведени граждани на трети страни през 2012 г.
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 Лица с наложени ПАМ, върнати в страна на произход със средства от 
Европейски форнд за връщане: 

  - през 2012 г – 122; 
  - през първите пет месеца на 2013 г. – 85. 
 
 
  Участие в съвместни полети за връщане по линия на Агенция „Фронтекс”, 

организирани от други държави-членки: 
  - през 2012 г. – 3 полета /върнати 5 лица/; 
  - през първите пет месеца на 2013 г. – 6 полета /върнати 20 лица/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В СДВНЧ са  създадени условия за: 
 Равен достъп до адвокат и правна помощ; 
 Осигуряване на писмен или устен превод на основните елементи от 

решенията, свързани с връщането: 
  - Предоставяне на преводачески услуги на лица, владеещи редки 

езици, чрез привличане на преводачи-доброволци; 
  - Осъществяване на дейности по предоставяне на специализирани 

преводачески услуги за подпомагане на уязвими групи лица по ГП на 
ЕФВ.   

 Подаване на молби за получаване на закрила в Република България. 
 

Предадени на ДАБ лица: 
  - през 2012 г. – 1003; 
  - през петте месеца на 2013 г. – 1243. 
 
 



Взаимодействие между органите на  ГД “Гранична полиция”, дирекция “Миграция” 
и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет съгласно  
Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, 

осъществяващи действия по прилагането на Регламент 2003/343/ЕО за 
установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, 

компетентна по разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от 
държавите-членки от гражданин  



 Върховния комисариат за бежанците към ООН; 
 
 Международна организация по миграция; 
 
 Българския Червен кръст; 
 
 Българския Хелзинкски комитет – Програма за правна защита на 

бежанци и мигранти; 
 
 Национална католическа федерация Каритас България; 
 
 Център за подпомагане на хора преживели изтезания – АСЕТ.  
 



 Осигуряване на безплатни правни консултации и юридическа помощ на 
настанените в СДВНЧ лица; 

 Предоставяне на хуманитарна помощ на пребивавали в домовете; 
 Осигуряване на психо-социално консултиране на настанени; 
 Обучение на служителите от дирекция „Миграция” за работа с хора, преживели 

изтезание или нехуманно отношение; 
 Провеждане на ежегодни семинари, свързани със закрилата на бежанците; 
 Осигуряване на преводачи на редки езици, при настаняване на големи групи 

чужденци;  
 Предоставяне на книги за библиотеката в домовете за временно настаняване, 

както и на материали на редки езици относно реда за получаване на закрила в 
Република България; 

 Подпомагане доброволното връщане на определени категории мигранти. 
 
 



Приоритет в дейността на дирекция „Миграция” е оказване 
на съдействие на международни организации в изпълнението на 
дейности от Годишните програми по ЕВФ, свързани с 
осъществяването на доброволно връщане на граждани на трети 
страни: 
 през 2012 г. са върнати доброволно 51 лица; 
 през първите месеци на 2012 г. са върнати доброволно 122 
лица. 



 
 

Благодаря за вниманието! 


