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Подходът на ЕС към миграцията и 
предоставянето на убежище

Европа привлича много мигранти и хора, търсещи убежище. Открийте как ЕС 
подобрява своя подход към предоставянето на убежище и миграцията.

Гръцката  брегова охрана приближава лодка с мигранти в близост до остров Лесбос  © UNHCR/Andrew McConnell

През 2015 г. бяха регистрирани 1,83 млн. нелегални пресичания на външните граници на 
ЕС. Макар че през следващите години миграционният натиск намаля и броят на 
нелегалните пресичания през 2022 г. беше около 330 000, ЕС предприе редица стъпки 
за подобряване на политиката за предоставяне на убежище. Мерките са насочени към 
засилване на контрола по границите, улесняване на легалните пътища за миграция и 
подкрепа за интеграцията на бежанците. 
 
Прочетете защо хората мигрират от една страна в друга и се запознайте с факти и 
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данни за миграцията и предоставянето на убежище в ЕС. 

Промени в европейската система за 
предоставяне на убежище
Посрещане на мигранти: споделяне на отговорността
 
В отговор на кризата с бежанците през 2015 г. Европейската комисия представи 
предложения за реформиране на системата на предоставяне на убежище през 2016 г., 
включително за промени в правилата от Дъблин за по-добро разпределение на 
търсещите убежище между страните в ЕС. Страните членки обаче не постигнаха 
съгласие как да бъде поделена отговорността. 
 
Настоящата система определя, че първата страна от ЕС, в която търсещите убежище 
влизат, поема отговорност за разглеждането на техните искания за закрила. Това 
означава, че страните на предна линия трябва да обработват значително повече 
искания от други страни членки.  
 
През 2020 г. Комисията предложи нов пакт за предоставянето на убежище и 
миграцията. 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. 
 
Парламентът прие позицията си относно предоставянето на убежище през април 2023 г. 
и е готов да започне преговори с цел окончателно приемане на законодателните 
текстове в началото на 2024 г. 
 

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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Финансови средства за политиката за предоставяне 
на убежище
 
Европейският парламент одобри 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 и за оказване на закрила на децата без 
придружител и други уязвими хора, пристигащи в Европа. 
 
Научете повече за промените в Европейската система за предоставяне на убежище. 

Отговор на кризата с украинските бежанци
 
Освен системата за предоставяне на убежище ЕС е изградил и механизми за 
предоставяне на временна закрила за специални групи бежанци.  
 
След военното нашествие на Русия в Украйна през февруари 2022 г. ЕС оказа различни 
форми на подкрепа за украинците, които бягаха от войната. За първи път бе 
активирана директивата за временна закрила, която организира посрещането на 
големи групи хора.  
 
Прочетете за мерките на ЕС относно украинските бежанци.

Контрол на външните граници
Мерки срещу нередовните канали за миграция
 
Европейският съюз се стреми да овладее наплива на нередовни мигранти, като засилва 
проверките на границите си, подобрява начина на посрещане на новопристигнали и 
създава условия за ефективно връщане на нередовни мигранти. Европейският 
парламент одобри през април 2023 г. позицията си по промени в процедурите. 
 
Предложението е за по-бързо и опростено разглеждане на исканията за предоставяне 

Статия

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

3 I 5

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/society/20170627STO78418/podobriavane-na-obshchata-sistema-na-es-za-predostaviane-na-ubezhishche
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20220324STO26151/otghovort-na-es-na-krizata-s-ukrainskite-bezhantsi


на убежище – процедурата би трябвало да приключи в рамките на 12 седмици, като 
срокът включва и евентуално обжалване на взетото решение. При отхвърляне на 
искането мигрантът трябва да бъде върнат в страната, от която идва, в рамките на още 
12 седмици. 
 
Новите правила целят също така да защитят правата на мигрантите – например, 
тяхното настаняване ще бъде отговорност на съответната страна от ЕС, докато 
властите разглеждат искането. Към задържане ще може да се прибягва само в крайни 
случаи. 
 
Прочетете повече за мерките на ЕС срещу нередовната миграция. 
 

Засилване на Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана (Фронтекс)
 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана, наричана Фронтекс, помага за 
управлението на външните граници на ЕС и за справянето с трансграничната 
престъпност. 
 
Миграционният наплив от 2015 г. постави под огромен натиск националните власти за 
граничен контрол. По настояване на Европейския парламент ЕС разшири мандата на 
Фронтекс с цел оказване на по-голямо съдействие на държавите членки.Фронтекс 
помага с изпращането на служители на място, организиране на въздушно наблюдение и 
събиране на информация, борба с нелегалните канали за превоз на хора и подпомагане 
на връщането на мигранти, които нямат основания да останат в ЕС. 
 
Броят на служителите на агенцията се предвижда да нарасне от 2000 на 10 000 души до 
2027 г. 

Подобряване на легалните начини за миграция в 
ЕС
 
Приемането на мигранти по легален път помага за преодоляване на реални проблеми в 
ЕС с недостига на работна сила, повишава вноските в осигурителната система и 
стимулира икономическия растеж. 
 
Европейският съюз е създал няколко вида разрешителни, за които могат да 
кандидатстват граждани на други държави: 
 

Синята карта на ЕС е разрешително за работа и пребиваване за • 
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висококвалифицирани работници
Единното разрешение за пребиваване и работа важи за два години и за 
конкретна страна.

• 

Правото на дългосрочно пребиваване позволява на чужденци да живеят и 
работят в ЕС за неограничен период от време. След като чужди граждани 
получат такова право, те могат да се придвижват и работят свободно в 
рамките на ЕС.

• 

 
Правилата за единното разрешение и за дългосрочното пребиваване са в процес на 
преразглеждане.  
 
Научете как ЕС иска да подобри легалните начини за миграция.

Интеграцията на бежанците в Европа
Фонд за предоставянето на убежище, миграцията и 
интеграцията
 
Европейският съюз полага усилия да подпомогне социалната интеграция на мигрантите 
в техните нови страни. Фондът за предоставяне на убежище, миграция и интеграция ще 
осигурява средства през 2021-2027 г. директно на местни и регионални власти за 
политики и програми за интеграция, насочени към предоставяне на образование, 
напътствия за професионална реализация, езиково обучение и други курсове, например 
за културна и гражданска ориентация. 
 

По-ефективна интеграция на бежанците
 
Европейският съюз работи по промени в директивата за начина на посрещане на 
търсещите убежище, за да се гарантират еднакви стандарти по отношение на 
материалните условия, здравните услуги и начина на живот на хора, които искат 
международна закрила. 
 
За да могат тези хора да живеят самостоятелно и да се интегрират в обществото, 
правилата предвиждат да им се даде право на работа до шест месеца след 
регистрирането на тяхното искане за убежище. Освен това те трябва да имат достъп до 
езикови курсове, гражданско и професионално обучение. Всички деца, търсещи 
убежище, трябва да бъдат записани в училище до два месеца след пристигането си. 
 
Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение по правилата през 
декември 2022 г. То трябва да бъде официално одобрено от двете институции, за да 
влязат промените в сила.
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