
 
Миграция и убежище в ЕС: данни и факти
 
Кризи като COVID-19 и войната в Украйна оказват силно влияние върху притока на
мигранти към ЕС. Запознайте се с данните от нашата инфографика.
 

Ограниченията, наложени от страните в ЕС по време на пандемията, доведоха до спад
на броя на мигрантите, пристигащи в Европа, но с отпадането на част от рестрикциите
през 2021 г. притокът на хора се засили. Руското нашествие в Украйна принуди много
хора да напуснат страната и да търсят временно убежище извън нея. 
 
 
Измененията в климата могат да доведат до недостиг на храни и вода в страни на юг от
Европа и това също би подтикнало хора да търсят по-добро бъдеще в ЕС.
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Пристигането на повече от един милион души, търсещи убежище в ЕС през 2015 г.,
показа недостатъци в европейската система, които все още не са преодолени. През
септември 2020 г. Европейската комисия предложи нов пакт за миграцията и
предоставянето на убежище. Парламентът работи по предложения, които следва да
създадат по-справедлива и по-ефективна политика за предоставяне на убежище.
 
 
Открийте по-долу данни за миграцията към Европа - кои са мигрантите, какво прави ЕС
за овладяване на ситуацията и какво е финансовото измерение на мерките.
 
Бежанци и търсещи убежище - какво означават
понятията 
 
Търсещите убежище са хора, които отправят официално искане за убежище в чужда
страна, тъй като се страхуват, че животът им в родната им страна е в опасност.
 
 
В момента гражданите на други държави трябва да поискат защита в първата страна от
ЕС, в която влизат. С подаването на искането те стават търсещи убежище. Те
получават бежански статут или друга форма на международна закрила само след
положително решение от властите в съответната страна.
 
 
Бежанците са хора, които имат обоснован страх от преследване по расов, религиозен
или политически признак, заради принадлежността си към определена националност
или социална група и които са приети и признати за такива от своята страна-домакин. 
 
 
Директива на ЕС урежда условията, на които трябва да отговарят гражданите на други
страни, за да им бъде предоставена международна закрила. През март 2022 г.
Парламентът подкрепи активирането за пръв път на директивата за временна закрила,
която дава незабавно права на хора, бягащи от войната в Украйна.
 
 
Прочетете за причините, които карат хората да мигрират от една страна в друга.
 
Данни за предоставянето на убежище в ЕС 
 
През 2021 г. в ЕС са подадени 632 315 искания за получаване на убежище, което
представлява ръст с една трета спрямо 2020 г. и означава, че исканията са били близо
до нивото преди пандемията (през 2019 г. е имало 744 810 искания).
 
 
Особено голям ръст на исканията за убежище се отбелязва в България (+212%), Полша
(+180%) и Австрия (+170%). Броят на исканията е намалял в Унгария (-65%), Малта (-
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170629STO78632/mighratsiiata-km-evropa
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-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220227IPR24205/nashestvieto-v-ukrayna-ep-prizovava-za-po-tvrda-reaktsiia-sreshchu-rusiia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza/default/table?lang=en


39%), Гърция (-30%) и Испания (-26%).
 
 
Сред търсещите убежище за пръв път в ЕС през 2021 г. най-големи групи по
националност са били тези на сирийците (близо 99 000 души или 18% от всички),
афганистанците (83 700 или 16%) и иракчаните (26 000, 5%).
 
Отражението на войната в Украйна 
 
Милиони украинци бяха принудени да напуснат страната си след нахлуването на руски
войски през февруари 2022 г. Агенцията на ООН за бежанците отчете над 9 милиона
случая на пресичане на границите на Украйна до средата на юли. 
 
 
Общо 73 850 души потърсиха международна закрила в ЕС през март 2022 г., което
представлява ръст от 115% спрямо март 2021 г. Повишеният брой се дължи главно на
конфликта в Украйна.
 
 
Украинците получиха подслон главно в страни от източна и централна Европа – Полша,
Германия, Чехия, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова. Според агенцията на ЕС за
гранична и брегова охрана Фронтекс над 2,5 милиона украинци са се върнали обратно в
страната между февруари и юни.
 
Нередовна миграция 
 
През 2015 и 2016 г. бяха регистрирани над 2,3 милиона случая на незаконно пресичане
на границите на ЕС. През 2021 г. броят на случаите на незаконно пресичане беше 200
000, което беше най-високото ниво от 2017 г. 
 
 
Регистрираните случаи на пресичания на границите се увеличиха по всички основни
миграционни маршрути с изключение на този през Източното Средиземноморие. По
него случаите спаднаха до 13 184 през 2021 г. спрямо 15 980 през 2020 г. и 52 169 през
2019 г.
 
 
Средиземно море остава особено опасен маршрут за мигрантите – над 1 500 души бяха
обявени за загинали или изчезнали в неговите води през 2021 г., спрямо 1 754 души
през 2020 г. Броят на нередовно пристигналите мигранти в Италия и Малта за периода
от януари до септември 2021 г. нарасна почти два пъти на 48 800 души в сравнение с 25
400 души през същия период на 2020 г.
 
Бюджетни измерения на миграционната
политика
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/14788307/KS-08-22-096-EN_N.pdf/c3d2ee86-eb31-2d2c-2859-7216fed7a3a9
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ukrayna/20220324STO26151/otghovort-na-es-na-krizata-s-ukrainskite-bezhantsi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ukrayna/20220324STO26151/otghovort-na-es-na-krizata-s-ukrainskite-bezhantsi
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/more-people-continue-to-return-to-ukraine-UjZVYP
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/more-people-continue-to-return-to-ukraine-UjZVYP
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127608


Миграцията е приоритет на ЕС от години, като са взети редица мерки за овладяване на
миграционните потоци и за подобряване на системата за даване на убежище.
 
 
След миграционната вълна от 2015 г. Европейският съюз значително увеличи
средствата, които отпуска за политиките относно мигрантите, даването на убежище и
интеграцията. За 2021-2027 г. са заделени 22,7 млрд. евро за миграционна политика и
управление на границите (по цени от 2018 г.). За периода 2014-2020 г. европейските
средства в тази област бяха 10 млрд. евро.
 
 Научете как ЕС се опитва да управлява миграционните потоци.
 
Бежанците по света 
 
Броят на хората по света, които са избягали от преследване, конфликти и насилие, е
достигнал 89,3 млн. души. Около 37% от бежанците по света са деца.
 
 
Страните, приели най-много бежанци, са Турция, Колумбия, Пакистан, Уганда и
Германия. Само 17% от бежанците по света са настанени в развити страни.
 
 
Вижте данни на Агенцията на ООН за бежанците за броя на бежанците в страните от
ЕС. 
 
Изследователски материали
Новият пакт за миграция и предоставяне на убежище (август 2021 г.) (EN)
Миграцията в Европа (юни 2019 г.) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170629STO78629/otghovort-na-es-na-krizata-s-mighrantite
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://www.unhcr.org/globaltrends
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694210/EPRS_STU(2021)694210_EN.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_en.pdf

