ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА БЕЖАНЦИТЕ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

БЪЛГАРСКИ БЕЖАНСКИ СЪВЕТ

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ
ДЪРЖАВНАТА AГЕНЦИЯТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И
БЪЛГАРСКИЯ БЕЖАНСКИ СЪВЕТ

Днес, 25 септември 2008 г., в град София:
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(наричана за краткост „ДАБ при МС”), като специализиран държавен орган по въпросите
на бежанците в Република България
и
БЪЛГАРСКИЯТ БЕЖАНСКИ СЪВЕТ (наричан за краткост „БС”) като обединение,
създадено от неправителствени организации с дългогодишни опит, знания и практика в
подпомагането на държавата в дейностите по осигуряване на правна и социална защита
на търсещите закрила, бежанците и други категории лица, нуждаещи се от международна
закрила в Република България,
отчитайки своите мандати и отговорности, се съгласяват да отстояват съвместно
основните
права и свободи на лицата, търсещи и получили закрила в Република
България, произтичащи от Конвенцията за статута на бежанците на Организацията на
обединените нации от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г., Всеобщата
декларация за правата на човека от 1948 г., Европейската конвенция за защита правата
на човека и основните свободи, законодателството на Европейския съюз, както и
съответните норми на българското законодателство.
ДАБ при МС и БС, като цяло наричани „страните”, сключват следния меморандум за
сътрудничество:
Член 1. Страните се споразумяват:
1. да координират своите усилия за прилагането на приетите и ратифицирани от
Република България международноправни актове, на европейското и националното
законодателство, регламентиращо правата и задълженията на лицата, търсещи и
получили закрила, както и да си сътрудничат за въвеждането на добри практики и
европейски стандарти в тази област;
2. да се ръководят от принципа за сътрудничество с другите държавни институции,

органите на местното самоуправление и неправителствените организации, работещи за
осигуряване на правна и социална защита на търсещите закрила, бежанците и други
категории лица, нуждаещи се от международна закрила в Република България.

Член 2. Страните ще си сътрудничат за:
1. развитието и изпълнението на националната политика в областта на закрилата и
подпомагането на търсещите закрила, бежанците и други категории лица, нуждаещи се от
международна закрила в Република България;
2. хармонизиране на националното законодателство и процедурите в съответствие
с международните и европейските стандарти за закрила;
3. разработване и прилагане на програми за интеграция, ограмотяване,
квалификация и трудова заетост на признатите бежанци и чужденците с предоставен
хуманитарен статут;
4. изготвяне на анализи, доклади, наръчници, правила и критерии във връзка с
дейността и практиката по прилагане на националното законодателство за закрила;
5. развитие на активна медийна политика с цел подобряване на осведомеността на
обществото и формиране на положително отношение към лицата, търсещи или получили
закрила в Република България;
6. организиране и провеждане на съвместни и взаимни обучения, семинари и
курсове с цел повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите от
различни държавни институции, неправителствени организации, органи на местното
самоуправление и други организации за подобряване на практическата работа по
предоставяне на закрила;
7. прилагането на Националната програма за интеграция на бежанците в Република
България (2008 – 2010 г.);
8. разработване и прилагане на многогодишна и едногодишна национални
програми за управление и усвояване на средствата от Европейския бежански фонд 3
(2008 – 2013 г.).
Член 3. Страните се съгласяват:
1. да провеждат по взаимна договореност срещи, свързани с прилагането на
настоящото споразумение, и за разрешаване на текущи въпроси по него;
2. да обменят информация и статистика, свързани с гореизброените съвместни
действия;
3. да сключват при необходимост допълнителни споразумения по осъществяването
на конкретен вид дейности, свързани със закрилата на търсещите и получили закрила;
4. да развиват общото сътрудничество помежду си и с Представителството на
Върховния комисариат за бежанците при ООН в София и другите национални и
международни правителствени и неправителствени организации, осъществяващи дейност
в областта на защитата на правата на бежанците във връзка с посочената съвместна
дейност.
Член 4. Срок на действие
Меморандумът влиза в сила от момента на подписването му и е със срок на
действие 3 години.
Допълнителни разпоредби
1. Страните могат да подписват допълнителни споразумения помежду си чрез
анекси към настоящия меморандум.
2. Настоящият меморандум се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните.
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