МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ “МИГРАЦИЯ”

Интегриран план за връщане

“Разработване на интегриран план за връщането в сътрудничество с други държави членки”
Дейност 5 от Годишна програма 2009 на Европейски фонд за връщане

ИНИЦИИРАЩИ ДОКУМЕНТИ

•

Съгласно Решение 575/2007 на Европейския парламент и Съвета от
23.05.2007 за създаване на Европейски фонд за връщане, компонент
от интегрираното управление на връщането, е развиването и
прилагането от държавите членки на ЕС на интегрирани планове за
връщане.

•

В Годишна програма 2009 на Европейски фонд за връщане е
заложена дейност 5 - „Разработване на интегриран план за връщане в
сътрудничество с други държави членки”. Този проект предвижда
разработване на интегриран план за принудително връщане на
граждани на трети страни, на базата на опита и добрите практики на
други държави членки.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

•
•
•
•
•
•
•
•

законност
недискриминация
прозрачност
информираност на целевите групи
ефективност
пропорционалност
балансираност
хуманност

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основава се на политиките, стратегиите и целите,
залегнали в Националната стратегия на
Република България в областта на миграцията,
убежището и интеграцията (2011-2020), и
Стратегическата програма за интегрирано
управление на връщането (2011-2013) в областта на
връщането.

СЪЩНОСТ НА ДОКУМЕНТА

Основен елемент на системата от мерки и добри
практики.
Съобразен с националните специфики на
миграционната обстановка.
Насърчаване на ефективно и единно прилагане на
общи стандарти относно връщането в съответствие с
развитието на политиката на Общността в тази
област.
Ясна, прозрачна и последователна политика на
Република България по въпросите на връщането е
гарант за успешното й провеждане.

Основни органи и организации,
компетентни по въпросите на връщането
Дирекция „Миграция” - МВР
Основни структури на Министерството на вътрешните работи:
– Главна дирекция „Гранична полиция”-МВР /ГДГП/
– Главна дирекция „Охранителна полиция”-МВР /ГДОП/,
– Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”-МВР
/ДМОС/
– Научноизследователски институт по криминалистика и
криминология-МВР /НИКК/
Министерство на външните работи :
– Дирекция „Консулски отношения”
Държавна агенция за бежанците
Държавна агенция „Национална сигурност”

Мерки за подобряване дейността

Организиране на сигурно и устойчиво връщане при
спазване на правата и достойнството на лицата
подлежащи на връщане
Отчитане на индивидуалните особености на всеки
отделен случай при:
• установяване,
• идентифициране,
• налагане на принудителни административни мерки
/ПАМ/
• изпълнението на издадени заповеди за
принудително отвеждане и експулсиране

Мерки за подобряване дейността

Провеждане на интервюта и беседи, адекватно взаимодействие на
съответните длъжностни лица.
Прилагане на алтернативни на принудителното настаняване в
Специалните домове за настаняване на чужденци /СДВНЧ/ форми за
ефективен административен контрол на лица, подлежащи на връщане
/напр. настаняване на външни адреси/.
Своевременно предоставяне на информация на лицата, подлежащи на
връщане.
Разработване и актуализиране на методологии и вътрешни правила за
взаимодействие и сътрудничество.
Определяне на точки за контакт и ред за осъществяване на
взаимодействието в сътрудничество със сродни служби на държави
членки.

Мерки за подобряване дейността

Подобряване и усъвършенстване на дейностите по „анализ на
риска” по въпросите на незаконната миграция и връщането.
Дефиниране на приоритетните категории лица, подлежащи на
връщане в страната на произход.
Преглед на прилаганите подзаконови актове, с оглед
разработването на по-ефективни, опростени и функциониращи
механизми за осъществяване на дейността.
Необходимост от активизиране усилията за сключване на нови
или актуализирането на вече съществуващи меморандуми за
разбирателство с трети страни в областта на връщането.

Основни насоки за изпълнение на задачите

На национално равнище:
Подобряване взаимодействието и унифициране на добрите
практики със съответните звена „Миграция” при СДВР и
ОДМВР.
Оптимизиране на взаимодействието с други структури в МВР –
ГДГП, ГДОП, ДМОС, НИКК и др.
Задълбочаване на сътрудничеството с други държавни
структури с компетенции в областта на миграцията – МВнР,
ДАБ, ДАНС и др.
Тясно взаимодействие и обмен на информация с Националния
съвет по миграционна политика.
Задълбочаване /активизиране/ на сътрудничеството с други
държави членки в областта на връщането.

Основни насоки за изпълнение на задачите
Сътрудничество и усъвършенстване прилагането на
общностните стандарти за връщане:
Взаимодействие и сътрудничество със сродни служби на други
държави членки при обмен на релевантна информация в
областта на връщането.
Взаимодействие и сътрудничество със сродни служби на други
държави членки при изпълнение на наложени ПАМ спрямо
граждани на трети страни.

Основни области за подобряване
на дейността по връщане
Съкращаване сроковете за изпълнение на наложени ПАМ.
Оптимизиране дейността по идентификация (беседи, интервюта,
използване на новите интерактивни технологии и т.н.)
Актуализиране на действащи и/или разработване на нови методики
Търсене на нови способи и форми на взаимодействие с
дипломатическите и консулски представителства на трети страни .
Осъществяване на съвместни операции по връщане с други държави
членки и разширяване обхвата на практическото сътрудничество.
По-нататъшно укрепване на капацитета на органите за миграционен
контрол на чужденци

