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Пространство на закрила 
и солидарност за най-уязвимите

Общата европейска система за убежище (CEAS) е основният ми 
приоритет от момента, в който встъпих в длъжност, и участвам 
в преговорите от самото начало. Създаването на тази система е 
историческо постижение — нещо, към което държавите от ЕС и 
Европейският парламент се стремят от 1999 г. насам.

Общата система ще предостави по-добър достъп до процедурата за 
получаване на убежище на хората, търсещи закрила; ще доведе до по-
бързи, по-качествени и по-справедливи решения за предоставяне на 
убежище; ще гарантира, че хората, боящи се от преследване, няма да 
бъдат връщани в страните, в които ги грози опасност, и ще осигури 
достойни условия както за тези, които кандидатстват за убежище, 
така и за тези, които получават международна закрила в ЕС.

Изминахме труден път, за да стигнем дотук. Все още обаче не сме 
постигнали напълно това, към което се стремим. Сега трябва да 
положим максимални усилия за прилагане на законодателството на 
практика и осигуряване на добро и еднакво функциониране на общата 
система. Само тогава ще имаме пространство на закрила и солидарност, 
заслужаващо това име — постижение, с което ще можем да се гордеем.

Сесилия Малмстрьом,
Европейски комисар, отговарящ за 
вътрешните работи

ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА 
ЗА УБЕЖИЩЕ

Въпросите на убежището и ЕС
Директива за процедурите за убежище
Директива относно условията на приемане
Директива за признаването
Регламент от Дъблин
„Евродак“
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ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

Убежище се предоставя на онези хора, които бягат от 
преследване или от тежки посегателства върху личността им.

Понастоящем процесът за кандидатстване за 
убежище е сходен в целия ЕС (Директива за 
процедурите за убежище).

На кандидатите за убежище се предоставят 
материални условия на приемане, например жилищно 
настаняване и храна (Директива относно условията на 
приемане).

Отмяна на отрицателното 
първоинстанционно решение от 
страна на съда.

Кандидатът за убежище се интервюира от служител, обучен в 
законодателството на ЕС, с помощта на устен преводач, за да се определи 

дали той отговаря на условията да получи статут на бежанец, или да се 
ползва от субсидиарна закрила (Директива за признаването и Директива 

за процедурите за убежище).

Дактилоскопичните отпечатъци на всеки кандидат се снемат 
и изпращат в база данни, наречена „Евродак“ (Регламент за 
„Евродак“). Тези данни се използват, за да се определи коя 
държава отговаря за разглеждането на молбата за убежище 
(Регламент от Дъблин).

На кандидата не се предоставя убежище на „първа 
инстанция“, но този отказ може да бъде обжалван по 
съдебен ред.

След като съдът потвърди 
отрицателното решение на 
първа инстанция, кандидатът 
може да бъде върнат в своята 
държава на произход или на 
транзитно преминаване.

Предоставянето на статут на бежанец 
или субсидиарна закрила води до 
предоставянето на определени права, 
например достъп до разрешение за 
пребиваване, до пазара на труда и до 
здравно обслужване (Директивата за 
признаването).

ПРИЕМЕН ЦЕНТЪР

ЕВРОДАК
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ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАКРИЛА

•	 Убежище	се	предоставя	на	онези	хора,	които	бягат	от	преслед-
ване	 или	 тежки	 посегателства.	Убежището	 е	 основно	 право.	
Предоставянето	му	е	международно	задължение	по	силата	на	
Женевската	конвенция	от	1951	г.	за	закрила	на	бежанците.

•	 В	създаденото	пространство	с	отворени	граници	и	свобода	
на	движението	трябва	да	разполагаме	с	общ	за	целия	ЕС	под-
ход	към	предоставянето	на	убежище.

•	 Потоците	от	търсещи	убежище	лица	не	са	постоянни,	нито	
пък	са	равномерно	разпределени	на	територията	на	ЕС.	Така	
например	броят	на	молбите	за	убежище	в	27-те държави	—	
членки	на	ЕС	спадна	от	върховата	стойност	от	425 000	през	
2001 г.	до	по-малко	от	200 000	през	2006 г.	През	2012 г.	тези	
молби	наброяваха	над	330 000.

•	 Предоставянето	на	убежище	не	трябва	да	бъде	лотария.	Дър-
жавите	—	членки	на	ЕС	споделят	отговорността	да	приемат	
хората,	търсещи	убежище,	като	зачитат	тяхното	достойнство,	
гарантират	справедливо	отношение	към	тях	и	разглеждане	на	
отделните	 случаи	по	единни	стандарти,	 така	че	независимо	
от	 мястото,	 където	 кандидатът	 за	 убежище	 подава	 своята	
молба,	резултатът	да	бъде	сходен.

ЕС КАТО ПРОСТРАНСТВО НА ЗАКРИЛА

От	1999 г.	насам	ЕС	работи	за	създаване	на	обща	европейска	система	
за	убежище	и	подобряване	на	действащата	законодателна	рамка.

Договорени	бяха	нови	правила	на	ЕС,	с	които	бяха	създадени	общи	
високи	стандарти	и	бе	задълбочено	сътрудничеството,	така	че	да	се	
гарантира	равностойно	отношение	към	кандидатите	за	убежище	в	
рамките	на	една	отворена	и	справедлива	система	—	независимо	от	
мястото,	където	те	кандидатстват	за	убежище.	Накратко:

•	 Преразгледаната Директива за процедурите за убежище	
цели	постигането	на	по-справедливи,	по-бързи	и	по-качест-
вени	решения	за	предоставяне	на	убежище.	Кандидатите	за	
убежище	със	специални	нужди	ще	получават	необходимата	
подкрепа,	 за	 да	 обяснят	 своята	 молба,	 като	 по-специално	

непридружените	 малолетни	 лица	 и	 жертвите	 на	 изтезания	
ще	се	ползват	от	по-голяма	защита.

•	 Преразгледаната Директива относно условията на приемане	
гарантира,	 че	 в	 целия	 ЕС	 са	 налице	 хуманни	 материални	
условия	за	приемане	(като	например	жилищно	настаняване)	
на	лицата,	търсещи	убежище,	и	че	основните	права	на	тези	
лица	се	спазват	изцяло.	Директивата	също	така	гарантира,	че	
задържането	се	прилага	само	в	краен	случай.

•	 Преразгледаната Директива за признаването	изяснява	осно-
ванията	за	предоставяне	на	международна	закрила	и	следова-
телно	засилва	обосновката	на	решенията	за	предоставяне	на	
убежище.	С	директивата	също	така	ще	се	подобри	достъпът	
до	права	и	мерки	за	интеграция	за	лицата,	ползващи	се	с	меж-
дународна	закрила.

•	 Преразгледаният Регламент от Дъблин	засилва	защитата	на	
лицата,	 търсещи	убежище,	 в	 хода	на	процеса,	при	който	се	
определя	държавата,	компетентна	да	разгледа	молбата,	и	изя-
снява	правилата,	които	уреждат	отношенията	между	държа-
вите.	С	него	се	създава	система	за	ранно	откриване	на	про-
блеми	в	националните	системи	за	убежище	или	приемане	и	
за	отстраняване	на	първопричините,	преди	тези	проблеми	да	
прерастнат	в	криза.

•	 Преразгледаният регламент за „Евродак“	 дава	 достъп	 на	
правоприлагащите	органи	до	базата	данни	на	ЕС	за	дакти-
лоскопични	 отпечатъци	 на	 лицата,	 търсещи	 убежище,	 при	
строго	 ограничени	 обстоятелства	 с	 цел	 предотвратяване,	
разкриване	 или	 разследване	 на	 най-тежките	 престъпления,	
като	убийство	и	тероризъм.

ВЪПРОСИТЕ НА 
УБЕЖИЩЕТО И ЕС
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Необходимо е да бъдат осигурени основни общи гаранции за хората, които бягат от преследване 
и търсят международна закрила — кандидатите за убежище трябва да имат достъп до справедливи 
и ефикасни процедури за предоставяне на убежище.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИРЕКТИВАТА 
ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УБЕЖИЩЕ? 

Директивата	за	процедурите	за	предоставяне	на	убежище	(1)	опре-
деля	правилата	за	целия	процес	на	кандидатстване	за	убежище,	в	това	
число	правилата	относно	начините	за	кандидатстване,	разглеждането	
на	молбата,	помощта,	която	ще	бъде	оказана	на	кандидата	за	убежище,	
начините	за	обжалване	и	дали	обжалването	дава	право	на	лицето	да	
остане	на	територията,	какво	може	да	се	направи,	ако	лицето	се	укрие,	
или	как	се	процедира	в	случай	на	многократни	молби.

Правилата	в	предходната	директива	представляваха	най-ниският	
общ	знаменател	между	държавите	членки	към	онзи	момент.	Тези	
правила	често	бяха	твърде	неясни,	а	редица	дерогации	позволя-
ваха	на	държавите	членки	да	запазят	собствените	си	норми	дори	
когато	те	бяха	под	договорените	основни	стандарти.

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Новата	Директива	за	процедурите	за	убежище	(2)	е	много	по-пре-
цизна.	 Тя	 създава	 последователна	 система,	 която	 гарантира,	 че	
решенията	за	предоставяне	на	убежище	се	взимат	по	по-ефикасен	
и	справедлив	начин	и	че	всички	държави	членки	разглеждат	мол-
бите	за	убежище,	следвайки	общ	висок	стандарт.

•	 Тя	определя	по-ясни	правила	за	това	как	да	се	кандидатства	за	
убежище	—	трябва	да	са	налице	определени	механизми,	напри-
мер	по	границите,	за	да	се	гарантира,	че	всеки,	който	желае	да	
поиска	убежище,	може	да	стори	това	бързо	и	ефективно.

•	 Процедурите	ще	бъдат	по-бързи	и	по-ефикасни.	Обикновено	
процедурата	 за	 убежище	няма	да	 трае	повече	от	шест	месеца.	

(1)	 Директива	2005/85/ЕО	на	Съвета	от	1 декември	2005	година	относно	
минимални	норми	относно	процедурата	за	предоставяне	или	отнемане	
на	статут	на	бежанец	в	държавите-членки.

(2)	 Директива	2013/32/ЕС	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	26 юни	
2013	 година	 относно	 общите	 процедури	 за	 предоставяне	 и	 отнемане	 на	
международна	закрила	(преработен	текст)	(прилага	се	от	21	юли	2015 г.).

Ще	 се	 предлага	 по-добро	 обучение	 за	 лицата,	 които	 взимат	
решения,	както	и	подкрепа	на	по-ранен	етап	за	кандидата	за	убе-
жище,	така	че	молбата	да	бъде	задълбочено	разгледана	в	кратки	
срокове.	Като	цяло	тези	инвестиции	ще	доведат	до	спестяване	
на	 средства,	 тъй	 като	 кандидатите	 за	 убежище	 ще	 прекарват	
по-малко	време	в	системата	за	приемане,	финансирана	от	дър-
жавата,	а	броят	на	погрешните	решения	ще	намалее,	което	ще	
доведе	до	по-малък	брой	случаи	на	скъпоструващо	обжалване.

•	 Всеки,	 който	 се	 нуждае	 от	 специална	 помощ	—	 например	
поради	своята	възраст,	увреждане,	болест,	сексуална	ориен-
тация	или	травматични	преживявания	—	ще	получи	подхо-
дяща	подкрепа,	включително	достатъчно	време,	за	да	обясни	
своята	 молба.	 На	 непридружените	 деца	 ще	 бъде	 назначен	
квалифициран	представител	от	националните	органи.

•	 Молбите,	 за	 които	 е	 малко	 вероятно	 да	 бъдат	 основателни,	
могат	да	бъдат	разгледани	в	рамките	на	специални	процедури	
(„бързи“	и	„гранични“	процедури).	Съществуват	ясни	правила	
за	обстоятелствата,	при	които	тези	процедури	могат	да	се	при-
лагат,	така	че	те	да	не	обхванат	случаи	на	основателни	молби.	В	
тази	връзка	непридружените	деца,	търсещи	убежище,	и	жерт-
вите	на	изтезания	се	ползват	от	специално	отношение.

•	 Правилата	 за	 съдебно	 обжалване	 са	 много	 по-ясно	 опре-
делени	 отпреди.	 Понастоящем	 правото	 на	 ЕС	 е	 неясно,	 а	
националните	системи	не	винаги	гарантират	достатъчен	дос-
тъп	до	съдилищата.	В	резултат	на	това	често	случаите	стигат	
до	Европейския	съд	по	правата	на	човека	в	Страсбург,	което	
струва	скъпо	и	създава	правна	несигурност.	Новите	правила	
са	напълно	съобразени	с	основните	права	и	следва	да	нама-
лят	натиска	върху	Съда	в	Страсбург.	

•	 Държавите	членки	също	ще	бъдат	по-добре	подготвени	да	се	
справят	със	злоупотреби,	по-специално	с	многократно	пода-
вани	молби	от	едно	и	също	лице.	Хората,	които	не	се	нуждаят	
от	закрила,	вече	няма	да	могат	безкрайно	да	възпрепятстват	
своето	отвеждане	от	 територията,	 като	непрекъснато	пода-
ват	нови	молби	за	предоставяне	на	убежище.

ДИРЕКТИВА ЗА 
ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УБЕЖИЩЕ
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На хората, кандидатствали за убежище, които изчакват вземането на решение по своята молба, трябва 
да бъдат осигурени някои основни условия, гарантиращи им достоен стандарт на живот.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО 
УСЛОВИЯТА НА ПРИЕМАНЕ?

Директивата	относно	условията	на	приемане	(1)	се	отнася	до	дос-
тъпа	до	условия	на	приемане	за	лицата,	търсещи	убежище,	докато	
чакат	разглеждане	на	тяхната	молба.	С	нея	се	гарантира,	че	канди-
датите	за	убежище	имат	достъп	до	жилищно	настаняване,	храна,	
здравеопазване	и	трудова	заетост,	както	и	до	медицински	и	пси-
хологически	грижи.

В	 миналото	 различните	 практики	 в	 държавите	 членки	 можеха	
да	доведат	до	неадекватно	равнище	на	материалните	условия	за	
прием	на	лицата,	търсещи	убежище.

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Новата	 директива	 относно	 условията	 на	 приемане	 (2)	 цели	 да	
гарантира	по-добри	и	по-хармонизирани	стандарти	за	условията	
за	приемане	в	целия	Съюз.

•	 За	 първи	 път	 бяха	 приети	 подробни	 общи	 правила	 по	
въпроса	за	задържането	на	кандидатите	за	убежище,	с	които	
се	гарантира,	че	техните	основни	права	са	напълно	спазени.	
По-специално	новата	директива:

	— включва	 пълен	 списък	 на	 основанията	 за	 задържане,	
който	 да	 спомогне	 да	 се	 избегнат	 практиките	 на	 произ-
волно	задържане,	и	ограничава	задържането	до	възможно	
най-кратък	срок;

	— ограничава	 задържането	на	 уязвими	лица,	по-специално	
на	малолетните	и	непълнолетните	лица;

(1)	 Директива	2003/9/ЕО	на	Съвета	от	27 януари	2003	година	за	определяне	
на	минимални	стандарти	относно	приемането	на	лица,	търсещи	убежище.

(2)	 Директива	2013/33/ЕС	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	26 юни	
2013	година	за	определяне	на	стандарти	относно	приемането	на	кандидати	
за	международна	закрила	(преработен	текст)	(прилага	се	от	21	юли	2015 г.).

	— включва	важни	правни	гаранции,	като	например	достъп	до	
безплатна	правна	помощ	и	информация	в	писмена	форма	
при	подаването	на	жалба	срещу	мярка	за	задържане;

	— въвежда	 специфични	 условия	на	 приемане	 за	местата	 за	
задържане,	като	например	достъп	до	чист	въздух	и	кому-
никация	с	юристи,	неправителствени	организации	и	чле-
нове	на	семейството.

•	 Новата	 директива	 също	 така	 пояснява	 задължението	 да	 се	
извърши	индивидуална	оценка,	 за	да	 се	установят	специал-
ните	 нужди	 във	 връзка	 с	 приемането	 на	 уязвими	 лица.	 Тя	
предвижда	 специално	 внимание	 за	 непридружените	 мало-
летни	 и	 непълнолетни	 лица	 и	 за	 жертвите	 на	 изтезания	 и	
гарантира,	че	уязвимите	лица,	търсещи	убежище,	имат	дос-
тъп	 до	 психологическа	 подкрепа.	 И	 накрая,	 директивата	
включва	правила	 относно	 квалификацията	на	представите-
лите	на	непридружените	малолетни	и	непълнолетни	лица.

•	 Понастоящем	 на	 кандидатите	 за	 убежище	 трябва	 да	 бъде	
предоставен	достъп	до	трудова	заетост	в	рамките	на	макси-
мален	срок	от	9	месеца.

ДИРЕКТИВА ОТНОСНО 
УСЛОВИЯТА НА ПРИЕМАНЕ



6

Преди дадено лице да може да получи убежище, то трябва да бъде признато за бежанец или за лице, на 
което е предоставена субсидиарна закрила.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИРЕКТИВАТА ЗА 
ПРИЗНАВАНЕТО?

Директивата	 за	 признаването	 (1)	 определя	 основанията	 за	 пре-
доставяне	на	международна	закрила.

Нейните	 разпоредби	 предвиждат	 също	 така	 редица	 права	 във	
връзка	 със	 закрилата	 срещу	 връщане,	 разрешенията	 за	 пребива-
ване,	документите	за	пътуване,	достъпа	до	трудова	заетост,	достъпа	
до	образование,	социалната	закрила,	здравеопазването,	достъпа	до	
жилищно	настаняване,	достъпа	до	средства	за	интегриране,	както	и	
специфични	разпоредби	за	децата	и	уязвимите	лица.

Минималните	 стандарти	 в	 предходната	 директива	 бяха	 доня-
къде	неясни,	като	ефектът	от	това	бе	запазването	на	различията	
в	 националните	 законодателства	 и	 практиките	 в	 областта	 на	
убежището.	Шансовете	на	дадено	лице	да	получи	международна	
закрила	можеха	значително	да	се	различават	в	зависимост	от	дър-
жавата	членка,	която	разглежда	молбата	за	убежище.

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Новата	Директива	за	признаването	(2)	ще	спомогне	за	по-добро	
вземане	на	решения	и	ще	гарантира,	че	към	хората,	които	бягат	
от	преследване,	войни	и	изтезания,	се	отнасят	справедливо	и	по	
еднакъв	начин.

(1)	 Директива	 2004/83/ЕО	 на	 Съвета	 от	 29  април	 2004	 година	 относно	
минималните	стандарти	за	признаването	и	правното	положение	на	граж-
даните	на	 трети	 страни	или	лицата	без	 гражданство	като	бежанци	или	
като	лица,	които	по	други	причини	се	нуждаят	от	международна	закрила,	
както	и	относно	съдържанието	на	предоставената	закрила.

(2)	 Директива	 2011/95/ЕС	 на	 Европейския	 парламент	 и	 на	 Съвета	 от	
13  декември	2011	 година	 относно	 стандарти	 за	 определянето	на	 граж-
дани	на	трети	държави	или	лица	без	гражданство	като	лица,	на	които	е	
предоставена	 международна	 закрила,	 за	 единния	 статут	 на	 бежанците	
или	 на	 лицата,	 които	 отговарят	 на	 условията	 за	 субсидиарна	 закрила,	
както	и	за	съдържанието	на	предоставената	закрила	(преработен	текст)	
(прилага	се	от	21	декември	2013 г.).

•	 Тя	разяснява	основанията	за	предоставяне	на	международна	
закрила	 и	 води	 до	 по-обосновани	 решения,	 като	 по	 този	
начин	подобрява	ефективността	на	процеса	за	предоставяне	
на	убежище	и	предотвратяването	на	измами	и	гарантира	съг-
ласуваност	с	решенията	на	Европейския	съд.

•	 Директивата	сближава	до	 голяма	степен	правата,	предоста-
вяни	на	всички	лица,	ползващи	се	от	международна	закрила	
(лицата,	 признати	 за	 бежанци,	 и	 тези,	 които	 се	 ползват	 от	
т.нар.	„субсидиарна	закрила“),	във	връзка	с	достъпа	до	пазара	
на	труда	и	здравни	грижи.	С	нея	също	така	се	удължава	сро-
кът	на	валидност	на	разрешенията	за	пребиваване	на	лицата,	
ползващи	се	от	субсидиарна	закрила.

•	 Директивата	гарантира	по-добро	отчитане	на	висшия	инте-
рес	на	детето	и	на	 аспектите,	 свързани	с	различията	между	
половете,	при	оценяването	на	молбите	за	убежище,	както	и	
при	прилагането	на	правилата	за	съдържанието	на	междуна-
родната	закрила.

•	 Тя	 подобрява	 достъпа	 на	 лицата,	 на	 които	 е	 предоставена	
международна	закрила,	до	права	и	до	мерки	за	интеграция.	
Тя	 отчита	 в	 по-голяма	 степен	 специфичните	 практически	
трудности,	пред	които	са	изправени	лицата,	ползващи	се	от	
международна	закрила.

ДИРЕКТИВА ЗА 
ПРИЗНАВАНЕТО
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Всяка молба за убежище, подадена на територията на ЕС, трябва да бъде разгледана — всяка държава 
от ЕС трябва да е в състояние да определи дали и кога носи отговорност за разглеждането на дадена 
молба за убежище.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕГЛАМЕНТЪТ ОТ ДЪБЛИН?

Основният	принцип	на	Регламента	от	Дъблин	(1)	гласи,	че	отго-
ворността	за	разглеждане	на	молбата	за	убежище	носи	онази	дър-
жава	членка,	която	е	изиграла	най-голяма	роля	за	влизането	или	
пребиваването	на	кандидата	на	територията	на	ЕС.	Критериите	
за	установяване	на	отговорност	се	подреждат	по	йерархичен	ред	
от	семейни	обстоятелства	до	неотдавнашно	притежаване	на	виза	
или	разрешение	за	пребиваване	в	държава	членка,	до	това	дали	
кандидатът	е	влязъл	в	ЕС	незаконно	или	законно.

Опитът	 от	 предишната	 система	 обаче	 сочи	 необходимостта	 от	
по-добро	преодоляване	на	ситуации	на	особен	натиск	върху	капа-
цитета	на	държавите	членки	за	прием	и	системите	им	за	убежище.

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Новият	регламент	от	Дъблин	(2)	съдържа	стабилни	процедури	за	
защита	на	кандидатите	за	убежище	и	подобрява	ефективността	на	
системата	чрез:

•	 механизъм	за	ранно	предупреждение,	 готовност	и	управле-
ние	на	кризи,	насочен	към	отстраняване	на	първопричините	
за	нарушеното	функциониране	на	националните	системи	за	
предоставяне	на	убежище	или	проблемите,	произтичащи	от	
особено	голям	натиск;

(1)	 Регламент	 (ЕО)	№ 343/2003	на	Съвета	от	18 февруари	2003	 година	 за	
установяване	на	критерии	и	механизми	за	определяне	на	държава-членка,	
компетентна	за	разглеждането	на	молба	за	убежище,	която	е	подадена	в	
една	от	държавите-членки	от	гражданин	на	трета	страна.

(2)	 Регламент	(ЕС)	№	604/2013	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	
26 юни	2013	година	за	установяване	на	критерии	и	механизми	за	опре-
деляне	на	държавата	членка,	 компетентна	 за	разглеждането	на	молба	 за	
международна	закрила,	която	е	подадена	в	една	от	държавите	членки	от	
гражданин	на	 трета	държава	или	от	лице	без	 гражданство	 (преработен	
текст)	(прилага	се	от	1	януари	2014 г.).

•	 редица	 разпоредби	 за	 защита	 на	 кандидатите	 за	 убежище,	
като	 например	 задължително	 лично	 интервю,	 гаранции	 за	
малолетните	и	непълнолетните	лица	(в	това	число	подробно	
описание	на	факторите,	които	следва	да	бъдат	в	основата	на	
оценката	на	висшия	интерес	на	детето)	и	разширени	възмож-
ности	за	събирането	им	с	роднини;

•	 възможността	при	обжалване	да	бъде	спряно	изпълнението	
на	прехвърляне	за	периода,	през	който	се	разглежда	жалбата,	
заедно	 с	 гаранция	 за	 правото	 на	 дадено	 лице	 да	 остане	 на	
територията,	докато	съдът	се	произнесе	относно	спирането	
на	прехвърлянето	за	времетраенето	на	обжалването;

•	 задължението	да	се	гарантира	безплатна	правна	помощ	при	
поискване;

•	 единственото	основание	за	задържане	е	при	опасност	лицето	
да	 се	 укрие;	 строго	ограничаване	на	продължителността	на	
задържането;

•	 възможността	за	онези	кандидати	за	убежище,	които	в	някои	
случаи	могат	да	бъдат	 считани	за	незаконни	мигранти	и	да	
подлежат	на	връщане	по	силата	на	Директивата	за	връщането,	
да	бъдат	 третирани	съгласно	процедурата	по	Регламента	от	
Дъблин,	като	по	този	начин	се	осигурява	по-голяма	защита	
на	тези	лица	в	сравнение	с	Директивата	за	връщането;

•	 задължението	 да	 се	 гарантира	 право	 на	 обжалване	 срещу	
решение	за	прехвърляне;

•	 повече	 правна	 яснота	 на	 процедурите	 между	 държавите	
членки,	 например	 пълни	 и	 по-ясни	 срокове.	Цялата	 проце-
дура	по	Регламента	от	Дъблин	не	може	да	надхвърля	11	месеца,	
когато	 лицето	 се	 приема,	 или	 9	 месеца,	 когато	 то	 се	 връща	
(освен	когато	лицето	се	укрива	или	е	задържано	в	затвор).

РЕГЛАМЕНТ ОТ ДЪБЛИН
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„Евродак“ улеснява държавите от ЕС, когато определят отговорността за разглеждане на дадена молба 
за убежище чрез сравняването на дактилоскопични данни.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА „ЕВРОДАК“?

С	 Регламента	 за	 „Евродак“	 (1)	 се	 създава	 база	 данни	 на	 ЕС	 за	
дактилоскопични	 отпечатъци	 в	 областта	 на	 убежището.	Когато	
дадено	лице	кандидатства	за	убежище,	независимо	от	това	къде	
в	ЕС	се	намира	то,	неговите	дактилоскопични	отпечатъци	се	пре-
дават	към	централната	система	на	„Евродак“.	„Евродак“	функцио-
нира	от	2003 г.	насам	и	се	е	доказал	като	особено	успешен	инфор-
мационно-технологичен	инструмент.

Въпреки	 това	 обаче	 бяха	 необходими	 някои	 актуализации,	
по-специално	за	да	се	намали	забавянето	при	предаване	на	данни	
от	някои	държави	членки,	да	се	обърне	внимание	на	опасенията,	
свързани	със	защитата	на	личните	данни,	както	и	за	подпомагане	
на	борбата	с	тероризма	и	тежките	престъпления.

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Новият	регламент	(2)	подобрява	нормалното	функциониране	на	
„Евродак“.

•	 С	него	се	определят	нови	срокове	за	предаване	на	дактило-
скопичните	 данни,	 като	 се	 намалява	 времето	 между	 снема-
нето	 на	 отпечатъците	 и	 изпращането	 им	 към	 централното	
звено	на	„Евродак“.

(1)	 Регламент	(ЕО)	№ 2725/2000	на	Съвета	от	11 декември	2000	година	за	
създаване	на	система	„Евродак“	за	сравняване	на	дактилоскопични	отпе-
чатъци	с	оглед	ефективното	прилагане	на	Дъблинската	конвенция

(2)	 Регламент	 (ЕС)	 №	 603/2013	 на	 Европейския	 парламент	 и	 на	 Съвета	 от	
26 юни	2013	година	за	създаване	на	система	Евродак	за	сравняване	на	дак-
тилоскопични	отпечатъци	с	оглед	ефективното	прилагане	на	Регламент	(ЕС)	
№	 604/2013	 за	 установяване	 на	 критерии	 и	 механизми	 за	 определяне	 на	
държавата	членка,	компетентна	за	разглеждането	на	молба	за	международна	
закрила,	която	е	подадена	в	една	от	държавите	членки	от	гражданин	на	трета	
държава	или	от	лице	без	 гражданство	и	за	искане	на	сравнения	с	данните	
в	Евродак	от	правоприлагащите	органи	на	държавите	членки	и	Европол	за	
целите	на	правоприлагането	и	за	изменение	на	Регламент	(ЕС)	№	1077/2011	
за	създаване	на	Европейска	агенция	за	оперативното	управление	на	широко-
мащабни	информационни	системи	в	областта	на	свободата,	сигурността	и	
правосъдието	(преработен	текст)	(прилага	се	от	20	юли	2015 г.)

•	 Регламентът	 също	 така	 гарантира	 пълна	 съвместимост	 с	
най-новото	 законодателство	 в	 областта	 на	 убежището	 и	
отговаря	в	по-висока	степен	на	изискванията	във	връзка	със	
защитата	на	данните.

•	 До	 този	 момент	 базата	 данни	 „Евродак“	 можеше	 да	 се	
използва	единствено	за	целите	на	предоставяне	на	убежище.	
Понастоящем	новият	регламент	позволява	на	националните	
полицейски	органи	и	на	Европол	да	сравняват	дактилоско-
пични	 отпечатъци,	 свързани	 с	 наказателни	 разследвания,	
с	 тези,	 които	 се	 съдържат	 в	 „Евродак“.	 Това	 ще	 става	 при	
строго	 контролирани	 обстоятелства	 и	 само	 за	 целите	 на	
предотвратяването,	разкриването	и	разследването	на	тежки	
престъпления	и	тероризъм.

	— Специфичните	 предпазни	 мерки	 включват	 изискването	
първо	да	се	извърши	проверка	във	всички	налични	бази	
данни	за	съдимост,	както	и	ограничаване	на	възможността	
за	търсене	само	до	случаите	на	най-тежки	престъпления,	
като	например	убийство	и	тероризъм.

	— Освен	това	преди	да	извършат	проверка	в	„Евродак“,	пра-
воприлагащите	 органи	 трябва	 да	 сравнят	 отпечатъците	
с	данните	във	Визовата	информационна	система	 (когато	
това	е	позволено).

	— Проверките	 от	 страна	 на	 правоприлагащите	 органи	 не	
могат	да	бъдат	извършвани	систематично,	а	само	в	краен	
случай,	когато	са	изпълнени	всички	условия	за	достъп.

	— Данните,	получени	от	„Евродак“,	не	могат	да	бъдат	споде-
ляни	с	трети	държави.

„ЕВРОДАК“



��� �� �� ������� � ������������ �� �C? 

��������� ����������: 
• ���� ���������: 

���� EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• ������ �� ���� ��������� ��� �������/�����: 
�� ������������������ �� ����������� ���� (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),  
�� ����������� � ������ ����� ����������� ���� (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm), 
���� �� �������� � �������� Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm) 
��� ���� �� ������� �� 00 800 6 7 8 9 10 11 (��������� ����� � ��) (*). 
 
(*) ������������, ����� � �������� ��������� �� ��������� (�������� � ����������� �� ������� �� ����� 
 ���������, �� ���������� �������� ��� �� ������ �� ����� ���������). 

������� ����������: 
• ���� EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

������� ����������: 
• ���� ����� �� ����������� ������������� �� �������� �� ���������� �� 

����������� ���� (http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm). 

 

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_bg.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm
http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm
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