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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален
съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА) внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и
интеграция (проект на ПМС).
С Постановление № 21 на Министерския съвет от 2015 година бе създаден Национален
съвет по миграция и интеграция. Основните задачи на Съвета са свързани с формулиране и
координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията и
интеграцията на граждани на трети страни. Националният съвет по миграция и интеграция
координира и отчита ежегодно изпълнението на Националната стратегия в областта
миграцията, убежището и интеграцията 2015–2020 г., приета с Решение № 437 на
Министерския съвет от 12.06.2015 г.
Основната причина за приемането на проекта на ПМС е изискването на Европейския
съюз (ЕС) пред националните държави до есента на 2019 година да бъдат създадени
национални механизми във всяка държава членка, които да гарантират прилагането на
националните стратегии за интегрирано гранично управление. Дотогава Република България
следва да е приела национална стратегия за интегрирано гранично управление, която да бъде в
пълен синхрон с Техническата и оперативна стратегия за европейско интегрирано управление
на границите, приета с Решение № 2 на Управителния съвет на Европейската агенция за
гранична и брегова охрана от 27 март 2019 г. Изискванията на ЕС за такъв национален
механизъм са сходни с организацията на действие на Националния съвет по миграция и
интеграция.
В изпълнение на тези изисквания Националният съвет по миграция и интеграция реши
да бъде създаден нов национален съвет, който да отговаря за формулирането и мониторинга на

изпълнението на политиките по миграция, граници, убежище и интеграция и политиките по
връщане. С проекта на ПМС на мястото на Националния съвет по миграция и интеграция се
създава Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (Национален съвет),
който осигурява необходимата приемственост, като същевременно осъществява неговите
функции, но с разширени компетентност и състав. Структурата и организацията на дейност на
Националния съвет отговарят в пълна степен на изискванията на ЕС за създаване на
национален механизъм за интегрирано гранично управление. Така се постига целта и гарантира
резултата до есента на 2019 година да бъде създаден механизъм в Република България, които
да осигури приемането и прилагането на национална стратегия за интегрирано гранично
управление.
Проектът на ПМС няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет, поради което по него е изготвена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
Проектът на ПМС не предвижда въвеждане на нов регулаторен режим, поради което не
е изготвено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането на такъв.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, за това
не е изготвена справка за съответствие с европейското право.
Проектът на ПМС е съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА с министрите и
заинтересованите ведомства, като становищата са отразени в приложената справка.
На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове проектът
на ПМС е публикуван на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи и на
Портала за обществени консултации за срок от 14 дни. Необходимостта относно по-кратък
срок за провеждане на обществено обсъждане е продиктуван от изискването на ЕС до есента
на 2019 година да бъде създаден механизъм в Република България, който да осигури
приемането и прилагането на национална стратегия за интегрирано гранично управление.
Такава стратегия се предвижда да бъде изготвена най-късно до края на септември 2019 г. в
рамките на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция, който се създава
с предложения проект на ПМС. Неприемането на акта в предвидения срок представлява
неизпълнение на изискванията на ЕС.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА,

ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме проект на Постановление за създаване на
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.
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