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Подобряване на общата система на ЕС за 
предоставяне на убежище

Миграционният натиск върху Европа определя нуждата от промени в системата за 
предоставяне на убежище в ЕС и от  споделяне на отговорността от страните 
членки.

Дете, спасено в Средиземно море при операция с участието на агенцията на ЕС за външните граници Фронтекс  ©European Union 
2018 - Frontex

През последните години много хора потърсиха убежище в Европа от война и 
преследване. През 2022 г. страните в ЕС регистрираха 966 000 искания за предоставяне 
на убежище – близо двойно повече спрямо 2021 г. Пресичанията на граници по 
нередовен начин също се покачиха с 64% спрямо предходната година и достигнаха най-
високи стойности от 2016 г. 
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ЕС работи по реформиране на единната европейска система за предоставяне на 
убежище, за да поемат всички страни в ЕС споделена отговорност за управлението на 
процеса.

Промени в регламента от Дъблин
Процедурата по искане на бежански статут в ЕС е определена в регламента от Дъблин, 
който е най-важният елемент от Общата европейска система за даване на убежище. 
Регламентът посочва коя страна отговаря за разглеждането на искането за убежище, 
като основното правило, че това е страната, през която търсещите убежище са влезли 
за пръв път в ЕС. 
 
Настоящата система, създадена през 2003 г., не предвиждаше преразпределение на 
търсещите убежище между страните членки. Ето защо когато броят на бежанците, 
навлизащи в ЕС, нарасна стремглаво през 2015 г., граничните страни като Италия и 
Гърция имаха сериозни проблеми да ги посрещнат. Парламентът призовава за промени 
в системата от Дъблин още от 2009 г.

Новият пакт за предоставянето на убежище и 
миграцията
 
Новият пакт се стреми да въведе подобрения в управлението на границите и в 
процедурата за предоставяне на убежище за хора на външните граници, както и да 
ускори вземането на решение за статута на искащите убежище още при пристигане. 
 
Един от стълбовете на системата е споделянето на отговорността за търсещите 
убежище. Страните в ЕС ще могат да дават своя принос по различни начини – от 
приемането на търсещи убежище от страната, в която те са пристигнали, до оказване 
на помощ при връщането на мигранти. 
 
Новият пакт залага на доброволно сътрудничество и гъвкави форми на подкрепа, които 
могат да се превърнат в изисквания в кризисни моменти. 
 
Прочетете повече за предложения нов пакт за миграцията и убежището и първите 
реакции на депутатите в Европейския парламент и за състоянието на преговорите по промените в регламента от Дъблин
.

Промени в управлението на миграцията и 
предоставянето на убежище
 
Европейският парламент прие през април 2023 г. преговорната си позиция по 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20180615STO05927
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200924STO87803/new-migration-pact-proposal-gets-mixed-reactions-from-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200924STO87803/new-migration-pact-proposal-gets-mixed-reactions-from-meps
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation


изменението на правилата за управлението на миграцията и предоставянето на 
убежище и е готов да започне преговори със Съвета.  
 
Депутатите искат да бъдат променени критериите, определящи коя страна трябва да 
разгледа искане за закрила, и да бъде признато, че ЕС като цяло носи отговорност за 
нередовните мигранти, а не само страната, в която те пристигат. 
 
Страните в ЕС ще трябва да си помагат за справяне с миграционния натиск, като 
поемат отговорност за част от мигрантите. 
 
Новите правила ще насърчават сътрудничеството със страните извън ЕС, за да бъдат 
намерени решения по причините, които пораждат миграцията, и да бъде улеснено 
връщането на мигранти, дошли в ЕС по легални и нелегални пътища. 
 
Комисията ще трябва да подготвя годишен доклад за посрещането на мигранти, 
предоставянето на убежище и общата ситуация с миграцията. 
 
Вижте инфографика за броя на търсещите убежище в ЕС по страни.

Презаселване на бежанци: осигуряване на 
безопасен достъп до ЕС
Презаселването е прехвърлянето на бежанци по искане на Агенцията на ООН за 
бежанците от страна извън ЕС в страна-членка на ЕС. Това е една от предпочитаните 
възможности за осигуряването на безопасен и законен достъп на бежанци до ЕС.

Парламентът подчертава нуждата от постоянна и задължителна програма на ЕС за 
презаселване с цел дългосрочно решение на проблемите с бежанците. В рамките на 
новия пакт за миграцията и убежището Комисията призова страните в ЕС да поемат 
повече бежанци от други страни, особено за приемане на хора по хуманитарни причини.

Следете напредъка по рамката на ЕС за презаселване на бежанци.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20200624STO81906/sighurnost-bednost-klimat-zashcho-khorata-mighrirat
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170629STO78630/mighratsiia-i-ubezhishche-v-es-danni-i-fakti
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-eu-resettlement-framework


Промяна на броя на исканията за предоставяне на убежище и на бежанците в ЕС

Идентифициране на търсещите убежище: 
системата Евродак
Когато някой подава искане за получаване на убежище, независимо в коя страна от ЕС 
се намира, се вземат отпечатъци от пръстите му и тази информация се съхранява в 
базата данни Евродак.

През май 2016 г. Европейската комисия предложи събирането на допълнителни данни 
като име, националност, място и дата на раждане, информация за документа за 
самоличност и лицево изображение. През септември 2020 г. Комисията направи 
предложение базата данни Евродак да свърже цялата информация за даден кандидат 
за убежище, а не да бъде организирана около отделните молби, тъй като едно лице 
може да подаде много молби за убежище. По този начин ще се добие по-пълна картина 
за кандидатите за убежище и ще се предотвратят неодобрени придвижвания от една 
страна в друга.

Увеличаването на информацията в системата би позволила на миграционните власти 
по-лесно да идентифицират нелегален мигрант или търсещ убежище, без да чакат да 
получат всички данни от друга държава-членка. 
 
Следете напредъка относно правилата за системата Евродак.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2020%3A614%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2020%3A614%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06025/asylum-deal-to-update-eu-fingerprinting-database


Единни условия за посрещането на мигранти
Споделянето на отговорността за бежанците е свързано със сближаването на 
условията за посрещането им и за предоставянето на закрила. Уеднаквяването 
намалява натиска върху страните, които предлагат по-добри условия, а също така 
помага за избягването на ситуации, в които мигрантите сами избират къде да потърсят 
убежище. Има няколко законодателни предложения в тази насока. 
 

Условия за предоставяне на убежище
 
През юни 2017 г. комисията по граждански свободи в ЕП прие становище по регламент, 
уточняващ условията на предоставяне на убежище. Една от целите на предложението е 
да се гарантира еднакво третиране на търсещите убежище независимо в коя страна е 
направено искането. Парламентът и Съветът постигаха предварително споразумение 
по текста през юни 2018 г., но той не е одобрен окончателно от страните членки. 
 

Стандарти за посрещане
 
На дневен ред са и изменения в директивата за условията за приемане, които трябва 
да доведат до изравняване на стандартите за посрещане (по отношение на 
настаняването, достъпа до трудовия пазар и др.) и зачитането на техните основни 
права. През юни 2018 г. Парламентът и Съветът постигаха предварително 
споразумение. То би довело до намаляване на броя на месеците, през които търсещите 
убежище биха имали право да работят след подаване на иска за получаване на 
закрила, от девет на шест, и би им дало достъп до езикови курсове от първия ден на 
пребиваването им. Както и с други законодателни текстове, по този все още няма 
окончателно одобрение от Съвета. 
 

Агенция на ЕС в областта на убежището
 
През ноември 2021 г. Парламентът одобрипреобразуването на Европейската служба за 
подкрепа в областта на убежището в Агенция на ЕС в областта на убежището след 
постигане на съгласие със Съвета. Новата агенция ще помага за уеднаквяване и 
ускоряване на процедурите в страните от ЕС и ще следи за спазването на правата на 
бежанците. Нейните 500 служители ще осигуряват подкрепа на натоварени национални 
системи, което ще направи цялостното управление на миграционната политика в ЕС по-
ефективно и по-устойчиво.
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-reception-conditions-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/evropeyska-aghentsiia-otchita-1-3-mln-iskaniia-za-ubezhishche-v-es-prez-2016-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/evropeyska-aghentsiia-otchita-1-3-mln-iskaniia-za-ubezhishche-v-es-prez-2016-gh
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3241
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170629STO78628


Фондове на ЕС в областта на предоставянето на 
убежище
 
Европейският парламент прие през юли 2021 г. правилата за Фонда за предоставяне на 
убежище, миграция и интеграция, който ще разполага с 9,88 млрд. евро за 2021-2027 г. 
Фондът е призван да укрепва единната политика на ЕС за предоставяне на убежище, 
да развива легалните пътища за миграция в съответствие с нуждите на страните 
членки, да съдейства за интеграцията на мигранти и да се бори срещу нередовните 
начини на влизане в ЕС. Средствата също така ще помагат за по-справедливото 
разпределение на отговорността за бежанци и хора, търсещи убежище. 
 
Депутатите подкрепиха също така създаването на нов Фонд за интегрирано управление 
на границите с бюджет от 6,24 млрд. евро до 2027 г. Фондът ще помага за укрепване на 
контрола на границите при спазване на основните права. Той ще допринася и за 
хармонизиране на визовата политика, за оказване на закрила на децата без 
придружител и на други уязвими хора, пристигащи в Европа.

Научете повече по темата за миграцията и предоставянето на убежище:

Граничен контрол в ЕС и управление на миграционните потоци• 
Кризата с мигрантите в числа• 
Връщане на мигранти: данни и политиката на ЕС (инфографики)• 
Трудова миграция: легалните пътища за работа в ЕС.• 

Този материал бе актуализиран за последно през април 2023 г.

Материали на Изследователската служба на ЕП
Реформа на системата от Дъблин (EN)
Директива за условията на посрещане на хора, търсещи убежище (EN)
Рамката на ЕС за презаселване на бежанци (EN)
Защита на външните граници на ЕС (EN)
Проблемът с мигрантите (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690681/EPRS_ATA(2021)690681_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170627STO78419
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170629STO78628
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20201210STO93501/vrshchane-na-mighranti-danni-i-politikata-na-es-infoghrafiki
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20230413STO79903/trudova-mighratsiia-leghalnite-ptishcha-za-rabota-v-es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593520/EPRS_BRI(2016)593520_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_en.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu
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