Европейски фонд за интеграция на граждани на трети
страни
Агенция по заетостта

Проект
„New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
Устройство
Агенцията е структурирана в 6 дирекции и 5 териториални поделения.
Териториалните поделения на агенцията са:
Регистрационно-приемателен център – с. Баня, община Нова Загора;
Регистрационно-приемателен център – София;
Регистрационно-приемателен център - Харманли;
Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград;
Интеграционен център - София.
Общата администрация е организирана в 3 дирекции:
"Административно-правно обслужване и човешки ресурси";
"Финансово-счетоводни дейности";
"Управление на собствеността и обществени поръчки".
Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции:
"Качество на процедурата за международна закрила";
"Международна дейност";
"Социална дейност и адаптация"
Териториални поделения на Държавната агенция за бежанците
Транзитният център е териториално поделение на агенцията за регистрация, настаняване,
медицинско изследване и провеждане на производство за определяне на държавата,
компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, и на ускорено
производство за чужденци, търсещи закрила.
Регистрационно-приемателните центрове са териториални поделения на агенцията за
регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско подпомагане и
провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на
молбата за предоставяне на статут, и на производство за предоставяне на статут на
чужденци; за настаняване на чужденци, подали молба за убежище.
Интеграционният център е териториално поделение на агенцията за осигуряване на
обучение по български език, професионална квалификация и други дейности, необходими
за интегрирането на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България.
За повече информация относно Агенцията можете да намерите на следния адрес:
http://www.aref.government.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети
страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от Търговско-промишлена палата - Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

