ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА МИГРАЦИЯ

Програми за презаселване и хуманитарен прием в Европа

Проучването е изготвено с финансовата подкрепа на Европейската комисия и
Министерство на вътрешните работи на България

Това проучване има за цел да предложи преглед на актуалното състояние на
Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по
презаселване и да представи решенията за прилагането на схемата за презаселване.
Проучването предоставя информация за националното законодателство в областта на
международната закрила, по-конкретно за правата и задълженията на лицата, получили
статут на бежанец или хуманитарен статут. Понастоящем българското законодателство
не съдържа нарочни разпоредби относно презаселването. Въпросите могат да бъдат
решени въз основа на съществуващото законодателство, по-конкретно Законът за
убежището и бежанците (ЗУБ) (обн, ДВ, бр 54 / 31.05.2002 г., последното изменение е от
26 април 2016 г.). ЗУБ осигурява условия за достъп на всички кандидати до
производството за предоставяне на международна закрила, за правата и задълженията на
лицата, търсещи и получили закрила и за провеждане на справедлива и ефективна
процедура. Законът се спазва стриктно, изискванията на Женевската конвенция за
статута на бежанците и принципа за забрана на връщане се прилагат.
На 12 април 2016 г. Министерският съвет на Република България одобри рамката на
Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по
презаселване, приета с Решение на Националния съвет по миграция и интеграция.
Министерският съвет одобри и броят на лицата, които ще бъдат преселени в България,
както следва:
а) съгласно Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки на
Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета относно презаселването
посредством многостранни и национални схеми на 20 000 лица, очевидно нуждаещи се
от международна закрила, от 20 юли 2015 г. - 20 лица през 2016 г. и 30 лица през 2017 г.;
б) съгласно Споразумението между Европейския съюз и Република Турция от 18 март
2016 г. - 20 лица през 2016 г. и 20 лица през 2017 г.;
в) съгласно Многогодишната програма на
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2014-2020 г. - 20 лица след 31 декември 2017 г.

Резюме
Националният механизъм е разработен с оглед изпълнението на ангажиментите на
България по Заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. и по механизма 1:1 от
Споразумението между ЕС и Турция от 18.03.2016 г., прието в отговор на безпрецедентния
брой бежанци и мигранти, пристигащи в Европа.
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ) е националната точка за
контакт по преместване и презаселване и отговорен орган за прилагането на тези
механизми, за координация между различните участници и за цялостното управление на
процесите.
Държавната агенция за бежанците е отговорният орган за провеждане на производството
за предоставяне на международна закрила - статут на бежанец или хуманитарен статут.
Агенцията също така е компетентна да регистрира кандидати за международна закрила, да
издава временни документи за тези кандидати, осигурява настаняване, храна и
медицински грижи, докато молбите за международна закрила са в процес на разглеждане.
Държавната агенция за бежанците има четири регистрационно-приемателни центъра един в София - на три различни местоположения, и още три - в страната). В тях се
настаняват търсещите закрила, докато се разглеждат молбите им.
В изпълнение на механизма са определени двама служители за връзка - един от
Държавната агенция за бежанците, другият е представител на Министерството на
вътрешните работи в Турция.
Сформиран е екип за подбор по презаселване. Той включва представители от Държавната
агенция за бежанците, Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС),
Министерството на вътрешните работи (МВР) и преводачи. Основната му задача е
подборът на кандидатите за презаселване, разглеждането на информацията от ВКБООН,
както и провеждането на интервюта с кандидатите на място в изпращащата държава.
Другата основна задача на екипа е да провежда проверки по сигурността на кандидатите,
да оценява риска за обществения ред и националната сигурност и на основата на
извършените дейности да одобрява кандидатите за презаселване. Екипът за подбор
изготвя писмен доклад с предложение относно приемането на лицата в България по
схемата за презаселване. Представителите на МВР и на Министерството на външните
работи (дирекция „Консулски отношения”) в Турция оказват необходимото съдействие на
екипа за подбор на място.
Одобрените за презаселване лица ще бъдат прехвърлени на българска територия и
настанени в териториално поделение на Държавната агенция за бежанците. Те ще бъдат
регистрирани като търсещи закрила и ще им бъде проведено производство по реда на
Закона за убежището и бежанците. В рамките на провеждане на процедурата се
изпълняват дейности по социална адаптация.
След получаването на статут, на лицето
интеграция. В него се определят правата
задълженията на съответните държавни и
изброени услугите, които приемащата

се предлага сключването на споразумение за
и задълженията на лицата, както и правата и
общински органи. В споразумението ще бъдат
община може да предложи – социални,
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образователни, здравни, жилищни, трудова заетост и други.
Раздел 1: Преглед в национален план
i. Общ преглед на правната рамка за презаселване или хуманитарен прием в
държавата членка. Моля включете също така и скорошни промени в
нормативната рамка.
Понастоящем българското законодателство не съдържа нарочни разпоредби относно
презаселването. Въпросите могат да бъдат решени въз основа на съществуващото
законодателство, по-конкретно Законът за убежището и бежанците (ЗУБ) (обн, ДВ, бр
54 / 31.05.2002 г., последното изменение е от 26 април 2016 г.).
В съоветствие със Закона за убежището и бежанците, закрилата, която Република
България предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и
временна закрила.
1. Убежище - предоставя се от Президента на Република България. Убежище е
закрилата, която Република България дава на чужденци, преследвани заради техните
убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи, както и
когато държавните интереси или особени обстоятелства налагат това.
2. Временна закрила – предоставя се от Министерския съвет в случай на масово
навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход,
поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на
човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава
или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там.
3. Международна закрила – включва статут на бежанец и хуманитарен статут. В ЗУБ
„субсидиарна закрила” по смисъла на Директива 2011/95/EU на Европейския парламент
и на Съвета от 13 декември 2011 относно стандарти за определянето на граждани 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, се нарича „хуманитарен статут”.
Международна закрила се предоставя по силата на Конвенцията за статута на
бежанците, съставена в Женева на 28 юли 1951 г., и Протокола за статута на бежанците
от 1967 г., на международни актове по защита правата на човека и на Закона за
убежището и бежанците.
Статут на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, който поради
основателни опасения от преследване, основани на раса, религия, националност,
политическо мнение или принадлежност към определена социална група, се намира
извън държавата си по произход и поради тези причини не може или не желае да се
ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея.
Статут на бежанец се предоставя и на чужденец, намиращ се на територията на
Република България, признат като бежанец по мандата на Върховния комисар на
Организацията на обединените нации за бежанците (чл. 10 ЗУБ).

Page 3 of 38

За предоставянето на статут на бежанец е без значение обстоятелството дали
чужденецът принадлежи към тези раса, религия, националност, социална група, или
изразява политическо мнение, които са в основата на преследването. Достатъчно е
органът или организацията, осъществяваща преследването, да смята, че чужденецът има
такава принадлежност.
За бежанци се смятат и членовете на семейството на чужденец с предоставен статут на
бежанец, доколкото това е съвместимо с личния им статус и не са налице
обстоятелствата по чл. 12, ал. 11 ЗУБ. Когато чужденец с предоставен статут на бежанец
сключи брак с друг чужденец, той може да получи статут на бежанец само на собствено

1

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Статут на бежанец не се предоставя
на чужденец:
1. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил деяние, което съгласно
българските закони и международните договори, по които Република България е страна, е определено като
военно престъпление или като престъпление против мира и човечеството;
2. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление от
неполитически характер извън територията на Република България;
3. за когото има сериозни основания да се предполага, че извършва или подстрекава към действия,
противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации;
4. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) който се ползва от
закрилата или помощта на органи или организации на Организацията на обединените нации, различни от
Върховния комисар на Обединените нации за бежанците; когато тази закрила или помощ не е преустановена и
положението на лицето не е установено, съгласно съответната резолюция на Организацията на обединените
нации, това лице може да се ползва от привилегиите, произтичащи от Конвенцията за статута на бежанците от
1951 г.;
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) по отношение на когото компетентните органи в държавата по неговото
постоянно местоживеене са признали правата и задълженията, произтичащи от гражданството на тази държава;
6. (нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) за когото има сериозни основания да се
предполага, че представлява заплаха за националната сигурност;
7. (нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) който веднъж осъждан с влязла в сила присъда за
тежко престъпление представлява заплаха за обществото.
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основание.
Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за
предоставяне на статут на бежанец и който не може или не желае да получи закрила от
държавата си по произход, тъй като може да бъде изложен на реална опасност от тежки
посегателства, като:
1. смъртно наказание или екзекуция, или
2. изтезание, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание, или
3. тежки заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно
насилие в случай на въоръжен международен или вътрешен конфликт.
Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен
характер, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния
комитет на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците
(чл. 9 (8) ЗУБ).
Когато чужденец с предоставен хуманитарен статут сключи брак с друг чужденец, той
може да получи хуманитарен статут само на собствено основание.
Хуманитарен статут се предоставя и на членовете на семейството на чужденец с
предоставен хуманитарен статут, доколкото това е съвместимо с личния им статус и не
са налице обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 ЗУБ 2.
Права на чужденците, получили статут на бежанец или хуманитарен статут
Чужденец с предоставен статут на бежанец има правата и задълженията на български
гражданин, с изключение на:
1. правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни
референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;
2. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
3. да бъде военнослужещ;
4. други ограничения, изрично предвидени със закон.

2

Чл. 12 (2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)
Хуманитарен статут не се предоставя на чужденец:
1. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил някое от деянията по ал. 1, т. 1 и
3;
2. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление;
3. който е извършил извън територията на Република България престъпление, за което българският
закон предвижда наказание лишаване от свобода, и е напуснал държавата си по произход единствено с цел да
избегне наказателното преследване, освен ако това преследване застрашава живота му или е нечовешко или
унизително;
4. за когото има сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха за обществото или за
националната сигурност.
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Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с
разрешено постоянно пребиваване в Република България.
Всеки чужденец, търсещ или получил закрила, има право да изповядва вероизповедание
в съответствие с Конституцията и законите.
Чужденецът с предоставен статут на бежанец има право да придобива недвижими имоти
на територията на Република България при условията и по реда, предвидени за
чужденци.
Чужденците с предоставена закрила имат право на следните документи:
- Карта на бежанец – издава се на лица, получили статут на бежанец. Срокът на
валидност на картата е от 3 до 5 години;
- Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец - издава се на чужденец с
предоставен статут на бежанец със срок на валидност до 5 години, но не по-голям от
срока на валидност на картата на бежанец;
- Карта на чужденец с хуманитарен статут - издава се на чужденец с предоставен
хуманитарен статут, със срок на валидност до три години;
- Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут - издава се
на чужденец с предоставен хуманитарен статут със срок на валидност до три години, но
не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец с хуманитарен статут;
Удостоверението за пътуване зад граница на чужденец, получил статут на бежанец дава
право на притежателя му да излиза и да влиза в Република България в рамките на срока
на неговата валидност при условията и по реда за българските граждани, доколкото
държавата, за която пътува, не предвижда други изисквания.
Удостоверението за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут дава право
на притежателя му да излиза и да влиза в Република България в рамките на срока на
неговата валидност при условията и по реда за постоянно пребиваващите чужденци в
Република България.
Лице, получило статут на бежанец или хуманитарен статут, може да придобие
българско гражданство по реда и условията на Закона за българското гражданство. Лице
със статут на бежанец може да придобие българско гражданство след изтичане на три
години от получаването на статута, а лице с хуманитарен статут – след изтичане на пет
години от предоставянето на статута.
Чужденец с предоставена международна закрила има право да поиска да се събере със
семейството си на територията на Република България.
Председателят на Държавната агенция за бежанците дава разрешение за събиране на
семейството.
Държавната агенция за бежанците улеснява събирането на разделени семейства, като
съдейства на чужденците за издаване на пътни документи, визи и за допускането им до
територията на страната.
Лицата с предоставена закрила, имат право на работа без специално разрешение.
Бежанците и лицата с хуманитарен статут имат право да работят при равни условия с

Page 6 of 38

българските граждани. Те могат да се регистрират в бюрата по труда, като имат равен
достъп с българските граждани до предлаганите услуги. Трудовите правооотношения се
регулират от действащото трудово законодателство в страната.
Съгласно Закона за здравното осигуряване бежанците и лицата с хуманитарен статут
имат същите права на медицински услуги като българските граждани.
Здравноосигурените чужденци, които са получили статут на бежанец или хуманитарен
статут имат право на медицинска помощ в рамките на пакета от здравни дейности,
гарантирани с бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна
закрила, имат право на основно и средно образование, включително професионално
образование и професионално обучение, при условията и по реда за българските
граждани.
Чужденците, получили международна закрила, имат право на достъп до основно и
средно образование, включително професионално образование и професионално
обучение, при условията и по реда за българските граждани. В центровете на ДАБ се
провеждат курсове за обучение по български език.
Достъпът до образователната система за малолетните и непълнолетните чужденци,
търсещи или получили международна закрила, не може да бъде отложен с повече от три
месеца, считано от датата на подаване на молбата за международна закрила.
Лицата, на които е предоставена международна закрила, които не могат да представят
документи, удостоверяващи тяхната квалификация, и желаят да упражняват регулирана
професия в Република България, могат да получат достъп до упражняване на такава
професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

ii. Скорошни промени в нормативната рамка:
През 2015 г. Законът за убежището и бежанците беше променян два пъти. С
изменението и допълнението на закона, в сила от 16.10.2015 г., бяха транспонирани
Директива 2011/95/ЕС и Директива 2013/33/ЕС. С транспонирането на
Квалификационната директива беше въведено понятието „международна закрила“.
Също така се прецизираха основанията за предоставяне на международна закрила,
понятията субекти на преследване, действия на преследване, субекти на закрила,
последваща молба за закрила, висшият интерес на детето и членовете на семейството.
Въведоха се допълнителни изключващи клаузи. Бяха направени промени във връзка с
представителството на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци - назначава
се представител от общинската администрация, определен от кмета на съответната
община.
Във връзка с транспонирането на Директивата за приема беше обърнато специално
внимание на разпоредбите относно условията за прием, правата и задълженията на
търсещите закрила, достъпа до пазара на труда, понятието уязвима група. Беше уредена
възможността за разкриване на центрове от затворен тип към Държавната агенция за
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бежанците.
С изменението и допълнението на ЗУБ, което е в сила от края на месец декември 2015 г.
беше транспонирана Директива 2013/32/ЕС. С въвеждането в българското
законодателство на Процедурната директива, бяха направени изменения в процедурата
по разглеждане на молбите за международна закрила. Дъблинско производство вече не
се провежда задължително, а само при наличие на данни за компетентност за
разглеждане на молбата за международна закрила от друга държава членка на ЕС.
Въведена е процедура по допустимост на последващи молби. Срокът за отхвърляне на
явно неоснователни молби в ускорена процедура беше удължен от 3 календарни на 10
работни дни. Производството по разглеждане на молбата също беше удължено – от 3 на
6 месеца. Бяха прецизирани разпоредбите относно правата на чужденците, достъпа до
личното дело и провеждането на интервю.
С направените законодателни промени бяха повишени ефективността и качеството на
процедурата по предоставяне на международна закрила.
ii. Общ преглед на специфичните политики по презаселване или хуманитарен
прием във Вашата страна. Моля влючете скорошни изменения в политическата
рамка (в резултат от бежанската ситуация през 2015 -2016 г.)
През месец юни 2015 г. Министерският съвет прие Национална стратегия в областта на
миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 г.), след отчитане на променената
след 2013 г. миграционна ситуация в страната и в Европейския съюз. Документът
обединява три други стратегии, приемани в периода 2008-2014 г., включително
Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (20112020г.), един от приоритетите на която бе създаването на програма за презаселване.
Основната цел на новата стратегията е да се създаде политическа рамка за изграждане
на всеобхватна и устойчива нормативна и институционална основа за успешно
управление на законната миграция и интеграцията, както и за превенция и
противодействие на незаконната миграция, за идентификация и предоставяне на
необходимата грижа за търсещи и получили международна закрила лица в България.
Важно е на системата за убежище да се развие съобразно нарастващия брой кандидати
за международна закрил и успешно да се интегрират в българското общество лицата,
получили международна закрила.
През 2015 г. България на доброволна основа пое отговорност за 1302 от кандидатите, за
които по силата на Регламент Дъблин III биха били отговорни Италия и Гърция. С цел
започване изпълнението на поетите от България ангажименти беше създаден
Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по
Решение 2015/1523/ЕС и Решение 2015/1601/ЕС, приет с Решение от 30.10.2015 г. от
Националния съвет по миграция и интеграция и одобрен от МС с Решение № 858 на 4
ноември 2015 г.
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iii. Направете кратък преглед на националния дебат по презаселване в държавата
членка. Предполага се, че след бежанската ситуация през 2015 - 2016 г. и схемата,
предложена в Споразумението между ЕС и Турция, дебатът включва и
презаселването. Моля, посочете най-важните теми на дебата и участниците в него.
Източници могат да бъдат национални медии, парламентарни дебати, изявления
на НПО/организации на гражданското общество или от международни
организации (МО).
Само преди 2013 г., когато броят на кандидатите за убежище се увеличи значително и
поради засиления наплив системата за убежище в България бе подложена на сериозен
натиск, бежанските въпроси бяха извън фокуса на обществения интерес. Проблеми,
свързани с предоставянето на убежище и международна закрила, най-често бяха от
интерес на експерти, работещи в тази област. Засиленият натиск върху системите за
убежище и прием в страната и в Европа, предизвика безпрецедентен интерес към
проблемите на бежанците. Основните дискусии в Народното събрание, правителството
и обществото са свързани с бежанците, с механизмите за преместване и преселване на
хора, нуждаещи се от международна закрила, определени в Решенията на ЕС и
Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки на ЕС.
Проведено национално представително социологическо проучване за обществените
нагласи в България към бежанците показва, че отношението към тях не е еднозначно,
като силно се влияе от публичните послания. Българското общество е натоварено с
редица страхове спрямо бежанците, но за огромното болшинство от българското
население (с изключение на 5%) тези страхове не са преминали в омраза към
чужденците и не носят идеологическата тежест на ксенофобията. Болшинството от
населението счита, че бежанците представляват заплаха за националната сигурност на
България предвид трудностите в интеграцията, страха от чуждите религия, етнос и
култура, но преди всичко поради безпокойството, че държавата ни се намира в тежко
икономическо състояние. Преобладаващото мнение е, че решението на проблема с
бежанците би трябвало да бъде общо за всички страни в рамките на ЕС.3

3

Любомир Кючуков - Влияние на бежанската криза върху българското общество и българската политика: страхове,
но не омраза
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Раздел 2: Преглед на националната програма за презаселване и / или програма за
хуманитарен прием
2.1 Национална програма за презаселване и / или програма за хуманитарен прием
Q1а. Има ли Вашата страна програма за презаселване, програма за хуманитарен
прием или друга подобна програма, или имала ли е такава преди?
Да, понастоящем.
Да, преди. През м. юни 2012 г. официално е обявено приемането на пилотна програма за
презаселване на бежанци, признати по мандата на Върховния комисар на ООН за
бежанците, но програмата не е изпълнена.
Q1б. Програма за презаселване, програма за хуманитарен прием или друг вид
програма е?
Програма за презаселване.
Q1c. Постоянна или временна програма е?
Националният механизъм относно ангажиментите на Република
презаселването ще се изпълнява през 2016, 2017 и след 31 декември 2017.

България

по

Q2. Моля, посочете какви са основните цели на програмата за презаселване или
програмата за хуманитарен прием.
Механизъм е разработен с оглед изпълнението на ангажиментите на България по
Заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. и по механизма 1:1 от Споразумението между
ЕС и Турция от 18.03.2016 г., прието в отговор на безпрецедентния брой бежанци и
мигранти, пристигащи в Европа.
Q3. Как беше разработена Вашата програма за презаселване или хуманитарен
прием?
Рамката на националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република
България по презаселване е разработен от екип от служители от Държавната агенция за
бежанците. Проектът бе обсъден с ВКБООН и други партньори и бе предоставен за
съгласуване от Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи
(Главна дирекция „Гранична полиция” и дирекция „Миграция”), Министерството на
външните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на
здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на
финансите, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за национална
сигурност, Националната комисия за борба с трафика на хора и Националното сдружение
на общините. На 1 април 2016 г. Рамката на Националния механизъм за изпълнение на
ангажиментите на Република България по презаселване бе приета от Националния съвет
по миграция и интеграция. На 12 април 2016 г. бе одобрена от Министерския съвет.
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Програмата предоставя обща информация относно на презаселването като едно от
трайните решения, определя фазите на процеса на презаселване и правомощията на
органите, които участват в него на национално и местно ниво. Посочени са източниците на
финансиране. Предлага се сключване на споразумение за интеграция. За повишаване на
осведомеността е предвидено провеждане на информационни и разяснителни кампании.
Q4. Моля посочете основните характеристики на програмата за презаселване или на
програмата за хуманитарен прием, като попълните таблицата по-долу.
Въпрос

Отговор

Кога
започна
изпълнението
на
програмата
за
презаселване и /или
програмата
за
хуманитарен прием?

Рамката на Националния механизъм беше одобрена през м. април
2016 г.
Заявление за презаселване от Турция на 40 сирийци беше
изпратено на 20 май 2016 г. До 17 юни 2016 не са получени
предложения от ВКБООН.
През 2016 г. презаселването ще се осъществява като се прилага
процедурата, стъпките и времевите рамки, определени в
ускорените стандартни оперативни процедури за изпълнение на
схемата за презаселване от Споразумението между ЕС и Турция от
18 март 2016 г.

Държавата
членка
определила
ли
е
географски
приоритети
за
презаселването?
В периода 2011 -2016 г. в
програмата
за
презаселване или в
програмата
за
хуманитарен
прием
включени
ли
са
граждани на държавите
от следните региони?

Да. От общите приоритети на ЕС в областта на презаселването в
Приложение ІІІ на Регламент 516/2014 за определяне на общи
разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, точка 7:
„Сирийски бежанци в региона.”
Северна
4
Африка

Субсахарс
ка Африка
5

Не

Не

Среден
Изток 6

Други
части на
Азия

Америка

Да

Не

Не

Да/Не
4

See UN geographical division at http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#africa.
All of Africa, except Northern Africa as per UN geographical division (see previous footnote).
6
Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian territories, Qatar, Saudi Arabia
Syria, Turkey, United Arab Emirates, Yemen.
5
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Други

Не

Въпрос
Трябва
презаселеното
бъде признато
бежанец
ВКБООН или
трета страна?

Отговор
ли
да
за
от
от

Може ли лицето
да е бенефициер
на
субсидиарна
закрила?
Вашата държава
прави
ли
повторна оценка
на признаването
от ВКБООН на
лица
за
презаселване/
хуманитарен
прием?

Съгласно ускорените стандартни оперативни процедури за
изпълнение на схемата за презаселване от Споразумението между
ЕС и Турция от 18 март 2016 г., одобрени на 28 април 2016 г.,
целевата група е сирийски граждани, напуснали Сирия поради
конфликта там, в явна нужда от международна закрила, без да
попадат в обхвата на изключващите клаузи, както те са уредени от
европейското и международното законодателство, регистрирани
от турските власти.
Да

Неприложимо

Вашата държава
определя
ли
годишна
или
многогодишна
квота
за
презаселване/
хуманитарен
прием?

Да

Ако е приложимо,
моля
посочете
редовната годишна
квота

2011
неприло
жимо

Ако е приложимо,
моля
посочете

неприло

Ако отговорът е Ако отговорът е Как
да, кога?
да,
къде
се осъществява
прави?
повторната
оценка?

2012
неприло
жимо

неприло

2013
неприложи
мо

неприложи
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2014
неприложи
мо

неприложи

2015
неприлож
имо

неприлож

се

2016
40
Броят
през
2017 г. е
различен
неприложи

Въпрос
спешната годишна
квота

Отговор
жимо

жимо

мо

мо

имо

мо

Как се определят
квотите?

Квотата се предлага от ДАБ въз основа на възможности за прием.
Квотата се приема от Националния съвет по миграция и
интеграция (НСМИ) и се одобрява от Министерския съвет.

Квотата за 20112015,
различава
ли се съществено
от действителния
брой лица, приети
за презаселване?

неприложимо

2.2 ФАЗА ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕТО И ЗАМИНАВАНЕ
Q5. Моля посочете в таблицата по-долу кой отговаря за посочените дейности/мерки и
накратко обяснете съответните отговорности.
Дейност/ марка

Отговорен орган

Обяснение
на
отговорностите
(кога, как, какво)

Разработване
на
националната
политика
по
презаселване
или
програма/стратегия
за
хуманитарен прием.

НСМИ и ДАБ

Държавната агенция за
бежанците
е
отговорният орган за
провеждане
на
производството
за
предоставяне
на
международна
закрила.
Агенцията
също
така
е
компетентна
да
регистрира кандидати
за
международна
закрила, да издава
временни документи
за тези кандидати,
осигурява
настаняване, храна и
медицински
грижи,
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докато молбите за
международна закрила
са
в
процес
на
разглеждане.
НСМИ отговаря за
изготвяне
и
регулиране
на
държавната политика
в
областта
на
убежището,
миграцията
и
интеграцията на лица,
получили
международна закрила
в България.
Идентификация
на
кандидата за преселване /
хуманитарен прием.

Генерална дирекция
за управление на
миграцията (ГДУМ),
ВКБООН и екипът за
подбор.

Предоставяне
на
списъка с лица на
ВКБООН от ГДУМ,
оценка от ВКБООН,
оценка от екипа за
подбор.
Екипът за подбор
разглежда
информацията
от
ВКБООН,
оценява
риска за обществения
ред и националната
сигурност
и
на
основата
на
извършените дейности
и
изготвя писмен
доклад с предложение
относно приемането
на лицата в България
по
схемата
за
презаселване.
Представители
на
МВР и на МВнР в
Турция
оказват
необходимото
съдействие на екипа за
подбор на място.
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Първоначален избор на
лица
за
презаселване/хуманитарен
прием

Генерална дирекция
за управление на
миграцията (ГДУМ).

Предоставя списък с
лица за презаселване
на ВКБООН.

Проучване за сигурност

Екипът за подбор

Екипът за подбор
разглежда
информацията
от
ВКБООН,
оценява
риска за обществения
ред и националната
сигурност
и
на
основата
на
извършените дейности
и
изготвя писмен
доклад с предложение
относно приемането
на лицата в България
по
схемата
за
презаселване.

ВКБООН и екипът за
подбор

ВКБООН осъществява
контакт с лицата от
списъка,
за
да
потвърдят интереса си
към програмата за
презаселване и за да
събере ключови данни

Екипът за подбор

Екипът за подбор
разглежда
информацията
от
ВКБООН,
оценява
риска за обществения
ред и националната
сигурност
и
на
основата
на
извършените дейности
и
изготвя писмен
доклад с предложение
относно приемането
на лицата в България

Интервюта
предварително
подбраните кандидати

с

Медицински проверки
Решение
относно
окончателния подбор на
кандидата
за
презаселване/хуманитарен
прием.
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по
схемата
презаселване.
Помощ/мерки
заминаване

за

преди

Заминаване/пътуване
Предоставяне
на
информация на избраните
кандидати
преди
заминаване

ВКБООН и екипът за
подбор

Каква информация се
предоставя? Кога се
предоставя? Как се
предоставя?
ДАБ изготви писмена
информация,
която
предостави
на
ВКБООН
предварително.
Относно процедурата,
правата
и
задълженията,
допълнителна
обща
информация,
включително и това,
че в България има
добре
организирана
сирийска общност.

Културна
ориентация
избраните кандидати

за

ВКБООН и екипът за
подбор. (Предстои да се
вземе решение относно
участието на МОМ).

Какво се предоставя? Кога
се предоставя? Как се
предоставя?
ДАБ изготви информация
за България като приемаща
страна по преместване и
презаселване.

Q6. Какъв е подходът на Вашата държава за идентификация на лицата за
презаселване/хуманитарен прием относно първите стъпки и отношенията с
основните заинтересовани страни (като ВКБООН и трети страни)?
ВКБООН предоставя списъка с лица за презаселване на екипа за подбор. Екипът за подбор
разглежда молбите, като спазва разпоредбите на националното законодателство за
предоставяне на международна закрила.
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Q7. Моля посочете какви методи
презаселване/хуманитарен прием?
Метод

Наличие на
определен
метод (Да/Не)

използвате

при

подбора

на

лица

Допълнително обяснение
Процедурата, стъпките и времевите рамки, определени
в ускорените стандартни оперативни процедури за
изпълнение на схемата за презаселване от
Споразумението между ЕС и Турция от 18 март 2016 г.
ще се прилагат.

Мисии за подбор.
Мисии за подбор в
трети страни
Ако
се
осъществяват
мисии за подбор, а)
колко
често
се
осъществяват? б)
във всички държави,
от
които
презаселвате
ли
провеждате такива
мисии?
Лични интервюта на
място с кандидатите
Избор по досиета

Да

за

a) Когато бъдат получени досиетата от ВКБООН.
b) През 2016 г. България ще презаселва лица само от Турция.

Да

Екипът за подбор

Да

Екипът за подбор.

Видео/телефонни
интервюта
с
кандидатите
Консултации
с
ВКБООН
/МOM
(тристранни
консултации)
Консултации
с
EСПОУ

Да

ВКБООН

Консултации
с
гражданското
общество/НПО по
критериите за избор
на кандидатите

При
необходимост

Консултации
с
властите
на
страната, където се

Неприложимо

Да

При
необходимост
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Метод

Наличие на
определен
метод (Да/Не)

Допълнително обяснение
Процедурата, стъпките и времевите рамки, определени
в ускорените стандартни оперативни процедури за
изпълнение на схемата за презаселване от
Споразумението между ЕС и Турция от 18 март 2016 г.
ще се прилагат.

намира лицето
Разположение
преводачи
интервюиране
кандидатите

на
за
на

Да

Екипът за подбор.

Q8a. Вашата страна използва ли критерии за приоритизиране избора на лица за
презаселване (официални или на практика). Тези критерии да се разбират като
допълнителни такива към изискванията да отговарят на условията за международна
закрила и към критериите на ВКБООН за избор.
Не.
*Обобщаващият доклад ще подчертае, че избраното лице трябва да отговаря на условията
за международна закрила, поради това държавата членка, ще трябва да се увери, че не
съществуват основанията по член 12 от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент
и на Съветаот 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани 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,
който гласи следното:
Изключване
1. Гражданин на трета държава или лице без гражданство се изключва от кръга на
бежанците, когато съответното лице: а) попада в приложното поле на член 1, буква Г
от Женевската конвенция относно закрилата или помощта от органи или агенции на
Организацията на обединените нации, различни от върховния комисар за бежанците на
ООН. В случаите, в които тази закрила или помощ бъде преустановена на каквото и да е
основание, без положението на тези лица да бъде окончателно уредено в съответствие с
относимите резолюции на Общото събрание на Организацията на обединените нации,
тези лица ipso facto имат право на предимствата по настоящата директива; б)
компетентните органи на държавата, в която то е установило своето пребиваване,
считат, че то има правата и задълженията, произтичащи от гражданството на тази
държава, или равностойни права и задължения.
2. Гражданин на трета държава или лице без гражданство се изключва от кръга на
бежанците, когато има сериозни основания да се счита, че съответното лице: а) е
извършило престъпление срещу мира, военно престъпление или престъпление срещу
човечеството по смисъла на международните актове, съдържащи разпоредби относно
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тези престъпления; б) е извършило тежко престъпление, което няма политически
характер, извън територията на държавата на своето убежище, преди да бъде прието
като бежанец, което означава преди издаването на разрешението за пребиваване, въз
основа на факта, че му е предоставен статут на бежанец; особено жестоките
действия, дори и да се твърди, че са извършени с политическа цел, биха могли да бъдат
квалифицирани като тежки престъпления, които нямат политически характер; в) е
признато за виновно в извършването на деяния, които противоречат на целите и
принципите на Организацията на обединените нации, така както те са уредени в
преамбюла и в членове 1 и 2 от Хартата на Организацията на обединените нации.
3. Параграф 2 се прилага към лицата, които подбуждат към престъпления или към
деянията, посочени по-горе, или участват в тяхното извършване под каквато и да било
друга форма.

Q8b. Ако отговорът е да, кой установява такива критерии и как?
Неприложимо
Q8c. Ако отговорът е да, моля посочете критериите за приоритизиране избора на
лица за презаселване/ хуманитарен прием.
Критерий

Моля, степенувайте критерии за приоритет и обяснете
обстоятелствата, при които се прилагат

Оценка степента на уязвимост на лицето/лицата
Преживели насилие и /
или мъчения
Изложени на риск от
насилие и/или мъчения и
хора,
изложени
на
сериозен риск от насилие
и/или мъчения поради
преследване.
Липса на предвидими
алтернативни
трайни
решения
Не е възможно вътрешно
разселване в страната на
произход
Лица, които се нуждаят
от медицинска помощ,
включително
животозастрашаващо
заболяване, лечение на

Неприложимо
Неприложимо

Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо
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Критерий

Моля, степенувайте критерии за приоритет и обяснете
обстоятелствата, при които се прилагат

генитално осакатяване
Лица,
изложени
на
сериозен
риск
от
преследване
поради
своята
сексуална
ориентация или полова
идентичност
Лица,
изложени
на
сериозен
риск
от
преследване
поради
религия/вярвания (също
специфичен фокус върху
невярващи)
Лица,
изложени
на
сериозен
риск
от
преследване
поради
политически убеждения
Лица,
изложени
на
сериозен
риск
от
преследване
поради
принадлежност
към
определена
етническа
група, социална група или
принадлежност
към
малцинство,
коренно
население, националност
Правна и / или физическа
защита на бежанеца в
страната на убежище
(това включва риска от
връщане);
Друг критерий

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Други критерии
Пол (мъже, жени)

Неприложимо

Възраст
(възрастни,
деца)
Религия / (не-) религиозна
група
Семейства:
предпочитание
за
презаселване на цели

Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо
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Критерий

Моля, степенувайте критерии за приоритет и обяснете
обстоятелствата, при които се прилагат

семейни групи.
Присъствие на членовете
на
семейството
в
държавата членка,

Неприложимо

Националност/етническа Неприложимо
група,
към
която
принадлежи
Потенциал за
Неприложимо
интеграция или очаквана
мотивацията за
интегриране
Q9a. Вашата страна използва ли критерии за изключване на лица от презаселване?
Ще използваме критериите, определени в Стандартните оперативни процедури.
Семейства със сложен или неясен профил не са допустими;
Лицето да не представлява заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или
общественото здраве;
Кандидат, който е отказал приемане в определена държава членка, повече не се
допуска.
Q10a. Каква е процедурата непосредствено след решението за презаселване?
Съгласно рамката на Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на
Република България по презаселването Националната точка за контакт в сътрудничество с
Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните работи,
организира и координира прехвърлянето на лицата.
Q10b. След подбора и преди тръгване подписва ли се официално споразумение от
лицето и държавата членка?
Неприложимо
Q11a. Как се осъществява трансферът на лицето в държавата членка?
Зависи от вида транспорт. Съществуват две възможности - по въздух или по суша.
Предстои да се реши дали МОМ ще съдейства за осъществяването на трансфера.
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Q11b. Има ли специфични услуги на разположение за уязвими лица при трансфера в
държавата членка?
Да, има. Услугите са съобразени с нуждите на лицето.
2.3 СЛЕД ПРИСТИГАНЕТО И ФАЗА НА ИНТЕГРАЦИЯ
Q12a. Политиката и законодателството за интеграцията на презаселени бежанци
различават ли се от политиката за интеграция/законодателството за интеграция
бежанци, подали молба в страната?
Не.
Q12b. Кои са основните участници и какви са техните отговорности след
пристигането и във фазата на интеграцията?
Участник

Отговорности

Националното звено за контакт

Уведомява ГД “Гранична полиция“ –
МВР, за датата, часа и граничния
пункт, през който лицата ще влязат на
територията на Република България.

Националното звено за контакт

Уведомява съответното звено в МВР за
маршрута на преминаване до крайната
им цел – териториално поделение на
ДАБ.
Екип от МВР придружава лицата по
протежение на предварително съобщения
маршрут до крайната им цел.

МВР

Приемащите общини

Приемащата община предлага различни
видове
услуги
–
социални,
образователни, здравни, жилищни,
трудова заетост и други.

Q13. Каква помощ се оказва при пристигането?
Мярка
Вземане
летището

Да/Не
от

Да

Предоставяне на
(временни)

Да

Допълнително обяснение

В регистрационно-приемателен център на ДАБ.
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документи
Храна

Да

В регистрационно-приемателен център на ДАБ.

Настаняване

Да

В регистрационно-приемателен център на ДАБ.

Дрехи

Неприложимо

Медицински
преглед

Да

Други
грижи

здравни

Да

Превод
при
пристигането

Да

В регистрационно-приемателен център на ДАБ.

Q14a. Какъв статут получава презаселеното лице? Различава ли се от статута,
предоставян на лица, получили международна закрила по „редовни” молби за
убежище?
На презаселените лица може да бъде предоставен статут на бежанец или хуманитарен
статут. Няма разлика със статута, предоставян на лица, получили международна закрила
по „редовни” молби за убежище. (виж раздел 1, i)
Q14b. Ако на лицата не се предоставя „стандартният” статут, какъв статут
получават?
Неприложимо
Q15a. Презаселените лица или лицата, приети по програма за хуманитарен прием,
имат ли право на събиране на семейството?
Да. Презаселеното лице има право да поиска да се събере със семейството си.
Q15b. Ако отговорът е положителен, до каква степен правото за събиране на
семейството на презаселено лице се различава от правото за събиране на семейството
на други лица, получили бежански статут?
Няма разлика.
Q15c. Презаселените лица имат ли достъп до натурализация/ гражданство?
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Да. Лице, получило статут на бежанец или хуманитарен статут, може да придобие
българско гражданство по реда и условията на Закона за българското гражданство.
Q15d. Ако отговорът е положителен, до каква степен достъпът до
натурализация/гражданство за презаселените лица или лицата, приети по програма
за хуманитарен прием, се различава от достъпа на други лица, получили бежански
статут?
Няма разлика. Лице със статут на бежанец може да придобие българско гражданство след
изтичане на три години от получаването на статута, а лице с хуманитарен статут – след пет
години от предоставянето на статута.
Q16a. Има ли географско разпределение за презаселените лица или за приетите по
програма за хуманитарен прием?
Няма географско разпределение. Чужденците, които са получили статут на бежанец или
хуманитарен статут, имат право да пребивават, където изберат.
Q16b. Кой взема решение относно географско разпределение?
Неприложимо.
Q17a. Моля, посочете какъв вид настаняване е на разположение при пристигането за
презаселените лица или за приетите по програма за хуманитарен прием. Посочете
максималната продължителност и кой го предоставя.
Настаняване
на
презаселените лица

Да-винаги
Да-често
Да-рядко
Не
прилага

Настаняване
в
приемателни центрове.

Максимална
продължител
ност (месеци/
постоянно)

Кой
го
предоставя ?
(правителств
ото,
НПО,
презаселенот
о
лице,
религиозни
организации)

За
времето,
докато
продължава
производствот
о
за
предоставяне
на
международна
закрила.
Администрати
вното

ДАБ

се

Да - винаги.
При
пристигането.
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Допълнител
но
обяснение

Настаняване
на
презаселените лица

Да-винаги

Максимална
продължител
ност (месеци/
постоянно)

Да-често
Да-рядко
Не
прилага

се

Кой
го
предоставя ?
(правителств
ото,
НПО,
презаселенот
о
лице,
религиозни
организации)

Допълнител
но
обяснение

производство
може
да
продължи до
6 месеца.

Настаняване
във
временен
подслон/жилище
(палатки, приспособени
сгради)

Неприложимо

Настаняване в социално/ Неприложимо
общинско жилище
Настаняване в хотели или Неприложимо
други видове жилища,
преди това предвидени за
туристи
Настаняване в частни
жилища
Друго

Неприложимо

.

След
получаване на
статут, на
лицето може да
се окаже
съдействие за
настаняването.

Q17b. Разрешено ли е презаселеното/приетото лице да се придвижва свободно в
рамките на държавата членка след неговото/нейното пристигане или след
настаняването?
Да.
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Q17c. Разрешено ли е на презаселеното/приетото лице да свободно да пътува до друга
държава членка?
Не е разрешено да пътува извън България по време на производството за международна
закрила.
Q18. Какви мерки за интеграция са на разположение специално за презаселените
лица или за приетите по програма за хуманитарен прием и кой ги предоставя?
Проучването на ЕММ „Интеграция на ползващите се с международна/хуманитарна защита
на пазара на труда: политики и добри практики" обхваща трудовата миграция и
елементите, разработени подробно в проучването не е необходимо да се повтарят тук, ако
те са абсолютно същите, както за преселени лица. Но, ако услугите и мерките за
интеграция за презаселените лица са различни, тогава попълнете цялата таблица по-долу.
Мерките за интеграция на „редовните” бенефициери на международна закрила са същите
като за презаселените лица.
Услуга
мярка

или

(Да/Не )

Кой
предоставя
услугата?

За какъв
период?
(седмици,
месеци,
години)

Седмична
или
месечна
сума
(моля, посочете
сумата на човек)
Помощ в натура
(храна,
дрехи,
транспорт,
мебели,
домакински
принадлежности,
и други основни
нужди)
Първоначален
медицински
преглед
(вкл.
ваксинации)
Пълен достъп до
здравни грижи
(за
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Моля, обяснете
вида на услугата,
и как действа на
практика

Тези
услуги
различават ли се
от услугите за
други
лица,
получили статут
на бежанец (не
по
презаселване?)

Услуга
мярка

или

(Да/Не )

Кой
предоставя
услугата?

За какъв
период?
(седмици,
месеци,
години)

специализирани
грижи)
Достъп
до
специализирани
услуги за лица,
преживели
насилие и жертви
на
изтезания,
жени
или
момичета в риск,
деца
в
риск,
бежанци
с
увреждания,
възрастни хора,
лица, които не
могат да работят.
Подкрепа
за
образование (a)
записване
на
децата в училище
(б) признаване на
квалификации)
Социална
помощ (събиране
на семейството,
правна
помощ,
застъпничество)
Наличие
на
преводачи
по
време на сесии
за
прием
и
ориентация
и
срещи
с
доставчици на
услуги
Друго

Page 27 of 38

Моля, обяснете
вида на услугата,
и как действа на
практика

Тези
услуги
различават ли се
от услугите за
други
лица,
получили статут
на бежанец (не
по
презаселване?)

Q19a. Какво финансиране се предоставя специално за преселване или хуманитарен прием,
на кого се предоставя и как се разпределя?
Докато е в процедура за предоставяне на международна закрила, лицето е изцяло на
издръжка от държавния бюджет. След получаване на статут, лицата с хуманитарен статут
имат правата на чужденец, притежаващ разрешение за постоянно пребиваване, а
бежанците придобиват правата на българските граждани с някои изключения. Те се
ползват от предвидените в различни закони права. Финансиране се осигурява и от фонд
„Убежище, миграция и интеграция“.
Q19b. Моля посочете годишното финансиране за преселване или хуманитарен прием
(само за дейности по презаселване до пристигането в страната, без да се включва
бюджетът/финансирането за услуги след пристигането).
Ако
отговорът
е 2011
положителен, посочете
квотата
Бюджет
за неприло
жимо
презаселване
Какво включва?

2012

2013

2014

2015

2016

неприло
жимо

неприло
жимо

неприло
жимо

неприло
жимо

неприло
жимо

Q20a. До каква степен се предоставя информация и културна ориентация за
презаселените лица/приетите по програми за хуманитарен прием при пристигането?
Каква
информация
културна
ориентация
предоставя?

Относно
процедурата,
правата
задълженията,
както
допълнителна
обща
информация.

Кога
и предоставя?

се Кой
предоставя?

се

След
пристигането.
и
и

я Как
предоставя?

се Информацията/к
ултурната
ориентация
различава ли се
от
тази,
предоставяна на
други
лица,
получили
международна
закрила?

Експерти от ДАБ, Устна/писмена/ин
социални
формационни
работници
в брошури.
сътрудничество с
НПО.

Специално
за
презаселването
ДАБ
изготви
информация
за
България
като
приемаща страна
по преместване и
презаселване.

Q20b. Как приемащата общност на местно ниво е подготвена за пристигането на
презаселени/приети лица чрез предоставяне на информация?
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Неприложимо.
Q20c. Как държавни служители, общини, местни НПО, граждани и други хора на местно
ниво са информирани/обучени как да се справят с пристигането на презаселени/приети
лица? Кой предлага и кой получава тази информация/обучение, как се предоставя и
каква квалификация имат обучителите?
Предвижда се провеждане на разяснителни и информационни кампании.
2.4 Държави членки, които нямат или които понастоящем създават програми за презаселване
или програми за хуманитарен прием.
Q21. Има ли планове за разработване на такава програма в обозримото бъдеще?
Рамката на Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по
презаселване е одобрена. Служителите за връзка са определени. Сформиран е екип за подбор,
който включва експерти от Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция за
национална сигурност и преводачи. Представители на Министерството на вътрешните работи и
Министерството на външните работи (дирекция „Консулски отношения”) в Турция оказват
необходимото съдействие на екипа за подбор на място. Заявление за презаселване от Турция на
40 сирийци е изпратено на 20 май 2016 г. До 17 юни 2016 г. не са получени предложения от
ВКБООН.
Одобрените за презаселване лица ще бъдат прехвърлени на българска територия и настанени в
териториално поделение на Държавната агенция за бежанците. Те ще бъдат регистрирани като
търсещи закрила и ще им бъде проведено производство по реда на Закона за убежището и
бежанците. В рамките на провеждане на процедурата се изпълняват дейности по социална
адаптация.
След получаването на статут, на лицето се предлага сключването на споразумение за интеграция.
В споразумението ще бъдат изброени услугите, които приемащата община може да предложи –
социални, образователни, здравни, жилищни, трудова заетост и други.
В съответствие с чл. 37 а 7от Закона за убежището и бежанците е разработен проект на
Наредба
за определяне на реда и условията за сключване, изпълнение и прекратяване на
споразумение за
интеграция. Проектът е в последния етап на съгласуване с всички
заинтересовани страни.
Това ще бъде нашият първи опит по презаселване. Нямаме практика в тази област.
Q22. Има ли дебат във Вашата страна за това, дали да бъде създадена програма за
презаселване?
7

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) (1) На чужденците с предоставено
убежище или международна закрила в Република България се предлага сключване на споразумение за
интеграция, в което се определят техните права и задължения, както и правата и задълженията на съответните
държавни или общински органи.
(2) Условията и редът за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението по ал. 1 се
определят с наредба, приета от Министерския съвет.
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Неприложимо
Q23. Моля, посочете какво е текущото състояние, каква е времевата рамка за
провеждане на първите дейности по презаселване и какви са предизвикателствата
при създаването на програма за презаселване?
Виж по-горе.
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Раздел 3: Национално законодателство и политики относно частни програми за спонсориране
Q24. Вашата страна има или имала ли е частна програма за спонсориране, която
позволява презаселване на граждани на трети страни?
Не.
Q26а. Вашата страна обмисля ли създаване/прилагане отново на частна програма за
спонсориране?
Засега не се обмисля създаването на такава програма.
Q26b. Ако вашата държава се интересува от създаването на такава програма за
първи път, какво ще бъде от особено значение при създаването й?
Неприложимо.
Q27. Посочете основните цели на програмата.
Неприложимо.
Q28. Моля, посочете основните характеристики на частната програма за
спонсориране като попълните таблицата по-долу.
Въпрос

Отговор

Кога стартира програмата
за спонсорство?

Неприложимо

Кой може да спонсорира? Неприложимо
Кой може да
спонсориран?

бъде Неприложимо

Международни
Неприложимо
организации участваха ли
в учредяването на
програмата?
Как протича процесът на
подбор?

Неприложимо

Спонсорираното
лице Неприложимо
трябва ли да бъде
признато за бежанец от
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Въпрос
ВКБООН или от трета
страна?
Спонсорираното
лице
трябва ли да бъде в
страната си по произход
или може да бъде и
някъде другаде ( в друга
трета страна)?
Само едно лице ли може
да бъде спонсорирано
или повече от едно
(семейство)?
Кои лица могат или не
могат
да
бъдат
спонсорирани
по
програмата?
Програмата временна ли
е или постоянна?
Как
спонсорираното
лице влиза в държавата
членка?
Необходима
ли
е
семейна
връзка
със
спонсора?
Продължителност
на
задължението
за
спонсориране
(месеци
или години)?
Какъв статут получава
спонсорираното
презаселено лице?
Има ли годишна квота за
презаселване чрез частна
програма
за
спонсориране?
Квотата в допълнение ли
е
към
квотата
за
презасеелване?

Отговор

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо

Неприложимо
Неприложимо

Неприложимо

Q29. Какви са задълженията на спонсора?
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Сума в евро и допълнителни детайли
Отговор
Въпрос
(Да/Не)
Има ли изискване за Неприложи
минимален
доход
на мо
спонсора?
Спонсорът трябва ли да Неприложи
покрие таксата за виза?
мо
Спонсорът трябва ли да
покрие
въздушната
такса/пътуването
до
държавата членка?
Спонсорът трябва ли да
покрие
цената
за
медицински прегледи и
други
медицински
разходи?
Спонсорът трябва ли да
покрие
разходите
за
жилище?
Спонсорът трябва ли да
покрие
разходите
за
домакинството?
Спонсорът трябва ли да
предостави други видове
икономически/социални
помощи?
Спонсорът трябва ли да
покрие административни
такси
и
разходи?
(Регистрация, вноски за
гарантиране на достъп до
системата
на
здравеопазването,
социалното осигуряване,
образованието).
Други задължения на
спонсора

Неприложи
мо
Неприложи
мо

Неприложи
мо
Неприложи
мо
Неприложи
мо
Неприложи
мо

Неприложи
мо

Q30a. Има ли последици за спонсора, ако не може да изпълни изискванията за
подкрепа? Може ли спонсорът да се обърне към правителството за подкрепа?
Неприложимо
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Q30b. Презаселеното чрез частна програма за спонсориране лице има ли достъп до
същите (интеграционни) дейности и мерки, каквито са на разположение за лица,
презаселени по правителствени програми за презаселване?
Неприложимо
Q31a. Какво се случва, когато програмата приключи? Има ли изискване за
минимална продължителност, установена в националното законодателство, за
поддържане на спонсорството?
Неприложимо
Q31b. Как се наблюдава и оценява програмата?
Неприложимо
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Раздел 4: Оценяване и идентифицирани предизвикателства, добри практики и поуки
Q32. Известни ли са Ви оценки на национално, регионално или местно ниво на
програми за презаселване и/или програми за хуманитарен прием във Вашата страна
от 2011? Ако е така, какви са основните констатации?
Неприложимо.
Q33. Идентифицирани ли са практически предизвикателства/пречки, свързани със
създаването, прилагането и управлението на програми за хуманитарен прием и
презаселване?
Неприложимо
Фаза
Преди заминаване
заминаване
(включително
идентификация
селекция)

Предизвикателства (ако има)
и

Неприложимо

и

Пристигане
и
след Неприложимо
пристигането (включително
интеграцията)
Друго

Неприложимо

Раздел 4.2: Добри практики и поуки
Q34a. Има ли конкретни примери за добри практики или поуки от програмата за
презаселване?
Неприложимо
Q34b. Има ли конкретни примери за добри практики или поуки от програмата за
хуманитарен прием?
Неприложимо
Заключения
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Списък с референции и източници:
- Конституция на Република България, Обн. ДВ. бр.56 от 13 юли 1991 г., изм. ДВ. бр.85 от
26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.18 от 25 февруари 2005 г., изм. ДВ. бр.27 от 31 март
2006 г., изм. ДВ. бр.78 от 26 септември 2006 г., изм. ДВ., бр.12 от 6 февруари 2007 г., изм.
и доп. ДВ. бр.100 от 18 декември 2015 г.;
- Закон за убежището и бежанците, Обн. ДВ. бр.54 от 31 май 2002 г. последно изм. ДВ.
бр.33 от 26 април 2016 г.;
- Закон за чужденците в Република България, Обн. ДВ. бр.153 от 23 декември 1998г.,
последно изм. и доп. ДВ. бр.33 от 26 април 2016 г.;
- Закон за българските лични документи (загл. изм. - ДВ, БР. 82 от 2009 г.), Обн. ДВ. бр.
93 от 11 август 1998г., последно изм. ДВ, бр.33 от 26 април 2016 г.;
- Закон за българското гражданство, Обн. ДВ. бр.136 от 18 ноември 1998г. последно изм.
ДВ. бр.22 от 24 март 2015 г.;
- Закон за признаване на професионални квалификации, (ДВ 13/8 февруари 2008);
- Закон за здравното осигуряване, Обн. ДВ. бр. 70/19 юни 1998, последно изм. ДВ. бр
20/15 март 2016 г.;
- Закон за социално подпомагане, Обн. ДВ. бр. 56/19 май 1998, последно изм. ДВ. бр 8/29
януари 2016 г.;
- Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 година за установяване на
временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция;
- Решение (ЕС) 2015/1601 от 22 септември 2015 година за установяване на временни
мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция;
- Заключения на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в
рамките на Съвета, относно презаселването посредством многостранни и национални
схеми

на

20000

лица,

очевидно

нуждаещи

се

от

международна

закрила:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/en/pdf;
- Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014
година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на
Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета;
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-

Национална

стратегия

за

миграция

и

интеграция:

http://nsmp.mvr.bg/NR/rdonlyres/4F4021BC-F595-482C-A701370EBBE864FD/0/National_strategy_migration_integration_20152020.pdf;
- Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2011-2020 г.

http://nsmp.mvr.bg/Dokumenti/Nacionalen_mehanizum_prezaselvane.htm;
- Решение на Министерския съвет за одобряване на рамка на Национален механизъм за
изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване;
- Рамка на Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република
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Приложение 1 - Статистика
Table A.1: Национална статистика
Година
Индикатор

2011

2012

2013

2014

2015

(общо)

(общо)

(общо)

(общо)

(общо)

Общ брой презаселени лица по Неприложи Неприло Неприло Неприло Неприло
мо
жимо
жимо
жимо
жимо
програми за хуманитарен прием
Total number of persons resettled by Неприложи Неприло Неприло Неприло Неприло
мо
жимо
жимо
жимо
жимо
country of transit
Общ брой презаселени лица от
страна на преминаване
Общ брой презаселени лица чрез Неприложи Неприло Неприло Неприло Неприло
мо
жимо
жимо
жимо
жимо
частна програма за спонсорство
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Източ
ник

Използван метод

