
Приложение към т. 4 

Приложение № 5 

Пост Дейности Кадрова 
обезпеченост 

Ресурсна обезпеченост 

Пост 1 – Граничен 
контрол (ГКПП) 

Облекчен ГК по насоките за граничен контрол към 
решението на Съвета (ЕС) 2022/382 

ГДГП 
ДФ (преводач) 

Командироване на служители на ГДКП от други граници, с 
цел осигуряване допълнителен капацитет от служители в 
режим 24х7 

Пост 2 – Буферна зона за 
посрещане 

 (З) Посрещане от доброволци 
 (З) Дежурен лекар за спешни случаи 
 (О) Предоставяне на пакети с храна, вода и топли 

напитки 
 (О) Предоставяне на хигиенни пакети 
 (З) Предоставяне на информационни брошури 
 (О) Осигуряване на преглед/помощ от медицинско 

лице 
 (О) Осигуряване на легла за почивка / одеяла (за 

част от хората, които са зле/преуморени) 
 (З) Осигуряване на химически тоалетни 
 (З) Осигуряване на вода и сапун за миене на ръце, 

мин. 
 (З) Осигуряване на зарядни точки за телефони 
 (З) Скрийнинг за непридружени непълнолетни 
 (Ж) Осигуряване на интернет и фиксирани мобилни 

тел. 
 (Ж) Осигуряване на кът/грижа за деца 

ДФ/БЧК 
НПО/доброволци 
МВР 

 (З) Химически тоалетни 
 (З) Външно и вътрешно осветление тоалетни 
 (З) WiFi за локална мрежа и за интернет 
 (З) Отоплени палатки 3х6 метра с под 
 (З) Вътрешно осветление 
 (З) Столове 
 (З) Маси 
 (3) Разклонители за зарядни точки за тел. 
 (O) Кушетки / походни легла за хора в лошо 

здравословно състояние / преумора 
 (З) Одеяла 
 (З) Пакети с храна, вода и топли напитки 
 (З) Чанти за първа помощ / лекарства за спешни нужди 

(под контрол на медицинско лице) 
 (О) Хигиенни пакети за възрастни / жени / деца 
 (З) Брошури на UA/RU/EN/BG 
 (З) Информационни табла 
 (O) Компютри и фиксирани мобилни телефони за 

международни обаждания 
 (Ж) Заграден кът за деца 

Пост 3 – Регистрация 
„Временна закрила“ 

 (З) Поканване и придружаване от Пост 2 до Пост 3 
(RU/UA/EN) 

 (З) Разяснения за възрастните и съдействие с децата 
(RU/UA) 

 (З) Идентифициране на непридружени 
непълнолетни 

 (З) Регистрация в АИС ВЗ за издаване на ЛНЧ: 

МВР  
ДФ 
НПО/доброволци 
Преводачи 

 (З) Фургон 2.6х6 с отопление и осветление за 2 работни 
места 

 (З) За всяко работно място 
 (З) Маса/бюро 
 (З) Столове (за регистратор и регистриращи се) 
 (З) Компютър/лаптоп за регистратор 
 (З) Цветен принтер (струен/лазерен) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0304(10)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0382&from=BG
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Пост Дейности Кадрова 
обезпеченост 

Ресурсна обезпеченост 

 (З) запис на идентификационни данни на 
възрастни и деца - имена (LAT/CYR), дата на 
раждане, националност, данни от лични 
документи, цифрова снимка и пр. 

 (О) снемане на биометрия в АИС ВЗ (2 отпечатъка) 
– НЕ Евродак 

  (З) генериране на ЛНЧ и издаване на временен 
регистрационен документ (ламиниран картон) с 
разпечатана снимка и QR код с номер на 
документа 

 (З) Регистрация в АИС ВЗ за посрещане на 
последващи социални, здравни, логистични, 
настанителни/жилищни, образователни и 
трудоустроителни нужди: 
 (З) събиране и запис на данни за роднини / 

разделени членове на семейства 
 (З) събиране и запис на данни за здравен статус 

(моментно състояние, травми, хронични 
заболявания) 

 (З) събиране и запис на данни за психологически 
статус 

 (З) събиране и запис на данни за 
планирана/желана дестинация, възможност за / 
нужда от настаняване, данни за контакт на 
роднини/приятели/посрещачи/място за 
настаняване 

 (О) събиране и запис на данни за финансова 
обезпеченост (кеш / карти / порядък) 

 (О) събиране и запис на данни за желание за 
трудоустрояване / образование / специалност / 
опит / владеене на езици 

 (О) събиране и запис на данни за нужда за 
включване на децата в образователната система 

 (З) Ламинатор 
 (З) Уеб камера 1080p 
 (О) Четец за отпечатъци 
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Пост Дейности Кадрова 
обезпеченост 

Ресурсна обезпеченост 

 

Пост 4 – Буферна зона за 
триаж 

 (З) Придружаване от Пост 3 до Пост 4 (RU/UA/EN) 
 (З) Разяснения за възрастните по отношение на 

транспорт и настаняване, съдействие с децата 
(RU/UA) 

 (З) Хора със собствен индивидуален транспорт 
 (О) Проверка в АИС ВЗ за подходящи места за 

настаняване в предпочитана дестинация (за 
запълване на наличните малки места за 
настаняване) 

 (О) Насочване към място за настаняване в 
предпочитаната дестинация 

 (З) Хора с групов транспорт нает до дестинация във 
вътрешността на страната 
 (О) Проверка в АИС ВЗ и по телефон за свободни 

места за настаняване в планираната дестинация 
 (З) Насочване към конкретно място за 

настаняване (в планираната дестинация или при 
липса на места, към най-близката дестинация със 
свободни места) с приоритет към по-големите 
места за настаняване за опростяване на 
логистиката 

 (З) Хора без транспорт (преминали ДГ пеша) 
 (З) Проверка в АИС ВЗ и по телефон за свободни 

места за настаняване в най-близка дестинация / 
най-подходяща дестинация (на база на отделни 
критерии и процедура, съобразено с наличен 
вътрешен транспорт по маршрути) 

 (З) Асоцииране на групи лица по транспортни 
средства / маршрути (без разделяне на семейства 
и деца от настойници/придружители) и 
разпечатване на „билети“ (дестинация, място за 
настаняване, ДКН на транспортно средство) 

ДФ / НПО / 
доброволци 
Транспортни 
агенти? 

 (З) Палатка 3х6 с отопление и осветление 
 (З) WiFi за локална мрежа и за интернет 
 (З) За всяко работно място за триаж 
 (З) Маса/бюро 
 (З) Столове (за логистик и регистрирани) 
 (З) Компютър/лаптоп за логистик 
 (З) Мобилен безжичен баркод скенер 

 (О) Палатка 3х6 с отопление и осветление с легла, маси, 
столове за по-продължително настаняване (буфериране 
за по-дълъг срок до осигуряване на транспорт) 
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Пост Дейности Кадрова 
обезпеченост 

Ресурсна обезпеченост 

 (О) Настаняване за изчакване до 
осигуряване/пристигане на транспорт 

 (З) Транспорт по маршрут до дестинации/места за 
настаняване 

Пост 5 – Буферна зона за 
задържане 

 (З) Придружаване от Пост 1 до Пост 5 с охрана 
 (З) Настаняване за изчакване до регистрация в 

Евродак 

МВР   (З) Оградена зона с метални прегради 
 (З) Силно външно осветление 
 (З) Палатка 3х6 с отопление и осветление 
 (З) Охрана (физическа и техническа) 

Пост 6 – Регистрация 
„Международна 
закрила“ / Евродак 

 (З) Придружаване от Пост 5 до Пост 6 (RU/UA/EN) с 
охрана 

 (З) Регистрация в Евродак: 
 Снемане на биометрия (10 пръстови отпечатъка) 

 (З) Регистрация в АИС „Бежанци“ на: 
 (З) запис на идентификационни данни на 

възрастни - имена (LAT/CYR), дата на раждане, 
националност, данни от лични документи, 
цифрова снимка и пр. 

ДАБ/МВР  (З) Фургон 2.6х6 с отопление и осветление за 2 работни 
места 

 (З) За всяко работно място 
 (З) Маса/бюро 
 (З) Столове (за регистратор и регистриращи се) 
 (З) Компютър/лаптоп за регистратор / Евродак станция 
 (З) Цветен принтер (струен/лазерен) 
 (З) Ламинатор 
 (З) Уеб камера 1080p 
 (О) Четец за отпечатъци 

 

Пост 7 – Сигурна зона за 
транспорт 

 (З) Придружаване от Пост 6 до Пост 7 с охрана 
 (З) Настаняване за изчакване до осигуряване на 

транспорт 
 (З) Проверка по телефон за свободни места за 

настаняване в най-близък Временен приемателен 
център, в който има свободни места. 

 (З) Транспорт по маршрут до най-близък РЦ със 
свободни места. 

Областен 
управител 
 
МВР 

 (З) Палатка 3х6 с отопление и осветление 
  (З) За всяко работно място за транспорт 
 (З) Маса/бюро 
 (З) Столове (за логистик и регистрирани) 

(З) Охрана (физическа и техническа) 

Забележка. Лицата, допуснати до територията на страната с валидни документи за самоличност, могат да бъдат регистрират в АИС ВЗ и да им се издава временен 

регистрационен документ за временна закрила в ОДМВР/СДВР и териториалните поделения на ДАБ при МС. 
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ПОСТ 6
Регистрация (МЗ/Евродак)

Взимане на решение за 
пренасочване и разпределение 

по РПЦ и други места за 
настаняване

Транспортиране до ТЦ, РПЦ или 
друго място за настаняване

Временно настаняване в 
Разпределителен център

(дирекция  Миграция  МВР)

Задържане при незаконно 
преминаване на границата
(липса на документи и др.)

ПОСТ 5
Сигурна зона за задържане

Законно влизане
(документи ОК , собствен 
транспорт и настаняване)

ПРОЦЕС НА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ И
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА

Законно влизане
(временна закрила)

Настаняване

ПОСТ 2
Буферна зона за посрещане

ПОСТ 1
Граничен контрол (ГКПП)

ПОСТ 3
Регистрация (ВЗ)

ПОСТ 4
Буферна зона за триаж

ТРАНЗИТ

ПОСТ 7
Сигурна зона за транспорт

Транспортиране до център 
на дирекция  Миграция 

Транспортиране до избрана 
при триажа дестинация

МВР – ДМБЧК/ДФ

МВР / ДАБ МВР / ДАБ

ДФ/НПО

МВР – ГДГП

СОБСТВЕН
ХОТЕЛИ
МТС/ОБЩИНИ

МВР – ДМ

ГКПП

ППП

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ППП

ПОСТ X
Агенция митници

ПОСТ Y
БАБХ / РЗИ

 


