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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Критерии за разпределянето на средства към програмите при споделено
управление
1.

2.

3.
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Наличните ресурси, посочени в член 11, се разпределят между държавите
членки, както следва:
а)

Всяка държава членка получава от Фонда фиксирана сума в размер на 5
000 000 EUR само в началото на програмния период;

б)

Останалите ресурси, посочени в член 11, се разпределят въз основа на
следните критерии:

–

30 % за областта на убежището;

–

30 % за областта на законната миграция и интеграцията;

–

40 % за областта на борбата с незаконната миграция, включително
връщането.

В областта на убежището ще бъдат взети предвид следните критерии, като ще
им бъде придадена различна тежест, както следва:
а)

30 % пропорционално на броя на лицата, които попадат в една от
следните категории:

–

гражданин на трета държава или лице без гражданство, който/което е
получил/о статута, определен от Женевската конвенция;

–

гражданин на трета държава или лице без гражданство, който/което се
ползва от форма на субсидиарна закрила по смисъла на преработената
Директива 2011/95/ЕС1;

–

гражданин на трета държава или лице без гражданство, който/което се
ползва от временна закрила по смисъла на преработената Директива
2001/55/ЕО2;

б)

60 % пропорционално на броя на гражданите на трети държави или
лицата без гражданство, които са подали молба за международна закрила.

в)

10 % пропорционално на броя на гражданите на трети държави или
лицата без гражданство, които са презаселени или са в процес на
презаселване в държава членка.

В областта на законната миграция и интеграцията ще бъдат взети предвид
следните критерии, като ще им бъде придадена различна тежест, както следва:

Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. 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 (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9—26).
Данните се взимат предвид само в случай на задействане на Директива 2001/55/ЕО на Съвета от
20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на
масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите
членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием
(ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12—23).
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а)

40 % пропорционално на общия брой законно пребиваващи граждани на
трети държави в дадена държава членка.

б)

60 % пропорционално на броя на гражданите на трети държави, които са
получили първо разрешение за пребиваване.

в)

За целите на изчислението, посочено в параграф 3, буква б), не се вземат
предвид следните категории лица:

–

Граждани на трети държави, на които е издадено първо разрешение за
пребиваване, свързано с работа и валидно за по-малко от 12 месеца;

–

Граждани на трети държави, допуснати с цел обучение, ученически
обмен, неплатен стаж или благотворителна дейност в съответствие с
Директива 2004/114/ЕО на Съвета3 или когато се прилага Директива (EС)
2016/8014;

–

Граждани на трети държави, допуснати за целите на провеждане на
научноизследователска дейност в съответствие с Директива 2005/71/ЕО
на Съвета5 или когато се прилага Директива (EС) 2016/801;

В областта на борбата с незаконната миграция, включително връщането, ще
бъдат взети предвид следните критерии, като ще им бъде придадена различна
тежест, както следва:
а)

50 % пропорционално на броя на гражданите на трети държави, които не
отговарят или вече не отговарят на условията за влизане и престой на
територията на държавата членка и спрямо които има решение за
връщане
съгласно
националното
законодателство
и/или
законодателството на Общността, т.е. административно или съдебно
решение или акт, в което се посочва или се декларира незаконността на
престоя и се налага задължение за връщане;

б)

50 % пропорционално на броя на гражданите на трети държави, които
действително са напуснали територията на държавата членка след
административна или съдебна заповед за напускане, независимо дали
доброволно или принудително.

Във връзка с първоначалното разпределение за референтни стойности се
приемат последните годишни статистически данни, изготвени от Комисията
(Евростат) за предходните три календарни години въз основа на данните,
предоставени от държавите членки към датата на прилагане на настоящия
регламент в съответствие с правото на Съюза. За целите на междинния преглед
за референтни стойности се приемат последните годишни статистически данни,
изготвени от Комисията (Евростат) за предходните три календарни години,
Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на
граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или
доброволческа дейност (ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 12—18).
Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно
условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно
изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или
образователни проекти и работа по програми „au pair“ (OВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21—57).
Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за
прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност
(ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 15—22).
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налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. въз
основа на данните, предоставени от държавите членки в съответствие с правото
на Съюза. Когато държавите членки не са предоставили на Комисията
(Евростат) съответните статистически данни, те осигуряват предварителни
данни във възможно най-кратък срок.
6.

BG

Преди да приеме тези данни за референтни стойности, Комисията (Евростат)
оценява качеството, съпоставимостта и пълнотата на статистическата
информация в съответствие с нормалните процедури на работа. По искане на
Комисията (Евростат) държавите членки ѝ предоставят цялата необходима
информация за извършване на споменатото по-горе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Мерки за изпълнение
1.

2.

3.
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Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3,
параграф 2, буква а), като се съсредоточава върху следните мерки за
изпълнение:
а)

осигуряване на единното прилагане на достиженията на правото на Съюза
и на приоритетите, свързани с общата европейска система за убежище;

б)

подкрепа на капацитета на системите за убежище на държавите членки по
отношение на инфраструктури и услуги, когато е необходимо;

в)

засилване на солидарността и разпределянето на отговорност между
държавите членки, по-конкретно към тези, които са най-силно засегнати
от миграционните потоци, както и предоставяне на подкрепа на
държавите членки, допринасящи за усилията на солидарност;

г)

засилване на солидарността и сътрудничеството с трети държави,
засегнати от миграционни потоци, включително чрез презаселване и
други законни възможности за закрила в ЕС, както и партньорство и
сътрудничество с трети държави с цел управление на миграцията;

Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3,
параграф 2, буква б), като се съсредоточава върху следните мерки за
изпълнение:
а)

подкрепа за разработването и прилагането на политики, насърчаващи
законната миграция, и прилагането на достиженията на правото на ЕС за
законната миграция;

б)

насърчаване на мерки за ранна интеграция с цел социално-икономическо
приобщаване на граждани на трети държави, подготовка на тяхното
активно участие и тяхното приемане от приемащото общество, поконкретно с участието на местни и регионални органи и организации на
гражданското общество.

Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3,
параграф 2, буква в), като се съсредоточава върху следните мерки за
изпълнение:
а)

осигуряване на единното прилагане на достиженията на правото на Съюза
и на приоритетите на политиките по отношение на инфраструктурата,
процедурите и услугите;

б)

подкрепа за интегриран и координиран подход на управление на
връщането на равнище Съюз и държави членки, за развиването на
капацитет за ефективно и устойчиво връщане и намаляване на стимулите
за незаконна миграция;

в)

подкрепа за подпомогнато доброволно връщане и реинтеграция;

г)

засилване на сътрудничеството с трети държави и на техния капацитет за
изпълнение на споразумения за обратно приемане и други договорености,
и създаване на възможности за устойчиво връщане.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Обхват на подкрепата
1.

2.

BG

В рамките на политическата цел, посочена в член 3, параграф 1, Фондът ще
подкрепя по-конкретно следното:
а)

създаване и развитие на национални стратегии в областта на убежището,
законната миграция, интеграцията, връщането и незаконната миграция;

б)

изграждане на административни структури, системи и инструменти, и
обучение на персонал, включително местни органи и други
заинтересовани страни;

в)

разработване, мониторинг и оценка на политики и процедури,
включително за събиране и обмен на информация и данни, разработване и
прилагане на общи статистически инструменти, методи и показатели за
измерване на напредъка и оценяване на развитието на политиката;

г)

обмен на информация, най-добри практики и стратегии, взаимно
обучение, проучвания и изследвания, разработване и изпълнение на
съвместни действия и операции и създаване на транснационални мрежи
за сътрудничество;

д)

услуги за оказване на помощ и подкрепа, съответстващи на статута и
нуждите на съответното лице, по-конкретно за уязвимите групи;

е)

действия, насочени към повишаване на осведомеността относно
политиките в областта на убежището, интеграцията, законната миграция
и връщането сред заинтересованите страни и широката общественост;

В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а)
Фондът ще подкрепя по-конкретно следното:
а)

предоставяне на материална помощ, включително помощ на границата;

б)

провеждане на процедури по предоставяне на убежище;

в)

идентифициране на кандидатите със специални нужди във връзка с
процедурите или приема;

г)

създаване или подобряване на инфраструктурата за настаняване във
връзка с приемането, включително възможното съвместно използване на
такива съоръжения от повече от една държава членка;

д)

повишаване на капацитета на държавите членки за събиране, анализиране
и разпространяване на информация относно държавите на произход;

е)

действия, свързани с провеждането на процедури за изпълнение на
рамката на Съюза за презаселване (и хуманитарен прием) или на
национални схеми за презаселване, които са съвместими с рамката на
Съюза за презаселване;

ж)

прехвърляне на лица, на които е предоставена международна закрила;

з)

засилване на капацитета на трети държави за подобряване на закрилата на
лицата, нуждаещи се от закрила;

и)

създаване, развитие и подобряване на ефективни алтернативи на
задържането, по-специално по отношение на непридружени малолетни и
непълнолетни лица и семейства.
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В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б)
Фондът ще подкрепя по-конкретно следното:
а)

информационни пакети и кампании за повишаване на осведомеността за
каналите за законна миграция към Съюза, включително относно
достиженията на правото на Съюза в областта на законната миграция;

б)

разработване на схеми за мобилност към Съюза, като например схеми за
кръгова или временна миграция, включително обучение за повишаване на
пригодността за заетост;

в)

сътрудничество между трети държави и агенциите за набиране на
персонал, службите по заетостта и имиграционните служби на държавите
членки;

г)

оценка на уменията и квалификациите, придобити в трета държава, както
и тяхната прозрачност и съпоставимост с тези в дадена държава членка;

д)

помощ във връзка с молби за събиране на семейството по смисъла на
Директива 2003/86/ЕО на Съвета6;

е)

помощ във връзка с промяната на статута на граждани на трети държави,
законно пребиваващи в държава членка, по-специално във връзка с
придобиването на статут на законно пребиваващи на равнището на
Съюза;

ж)

мерки за ранна интеграция, като например целева подкрепа в
съответствие с нуждите на гражданите на трети държави и програми за
интеграция, насочени към образование, езиково и друго обучение, като
например курсове за гражданска ориентация и професионално
ориентиране;

з)

действия за насърчаване на равнопоставеността при достъпа и
предоставянето на обществени и частни услуги на граждани на трети
държави, включително адаптирането им към нуждите на целевата група;

и)

сътрудничество между правителствени и неправителствени субекти по
интегриран начин, включително чрез координирани центрове за
подпомагане на интеграцията, като например обслужване на едно гише;

й)

действия, които позволяват и подкрепят въвеждането и активното участие
на гражданите на трети държави в приемащото общество, и действия за
насърчаване на приемането от страна на приемащото общество;

к)

насърчаване на обмена и диалога между гражданите на трети държави,
приемащото общество и публичните органи, включително чрез
консултации с гражданите на трети държави и междукултурен и
междурелигиозен диалог.

В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в)
Фондът ще подкрепя по-конкретно следното:

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на
семейството ( ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 12—18).
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а)

инфраструктура за приемане или задържане, включително възможното
съвместно използване на такива съоръжения от повече от една държава
членка;

б)

въвеждане, развитие и подобряване на ефективни алтернативни мерки на
задържането, по-специално по отношение на непридружени малолетни и
непълнолетни лица и семейства.

в)

създаване и укрепване на независими и ефективни системи за наблюдение
на принудителното връщане, както е предвидено в член 8, параграф 6 от
Директива 2008/115/ЕО7;

г)

противодействие на стимулите за незаконна миграция, включително
наемането на работа на незаконни мигранти, чрез ефективни и адекватни
проверки, основани на оценка на риска, обучение на персонала, създаване
и прилагане на механизми, чрез които незаконните мигранти могат да
предявяват искания за изплащане и да подават жалби срещу своите
работодатели, както и чрез кампании за информиране и повишаване на
осведомеността с цел информиране на работодателите и незаконните
мигранти относно техните права и задължения по Директива 2009/52/ЕО8;

д)

подготовка на връщане, включително мерки, водещи до издаването на
решения за връщане, установяване на самоличността на граждани на
трети държави, издаване на документи за пътуване и издирване на
семейството;

е)

сътрудничество с консулските органи и имиграционните служби или
други компетентни органи и служби на трети държави с оглед получаване
на документи за пътуване, улесняване на връщането и гарантиране на
обратното приемане, включително чрез разполагане на служители за
връзка от трети държави;

ж)

помощ при връщане, по-специално подпомагане на доброволното
връщане и информация за програмите за подпомагане на доброволното
връщане;

з)

операции по извеждане и свързани с това мерки в съответствие с
установените в правото на Съюза стандарти, с изключение на технически
средства за налагане на принудителни мерки;

и)

мерки в подкрепа на трайното връщане и реинтеграция на завърналото се
лице;

й)

съоръжения и услуги в трети държави, осигуряващи подходящо временно
настаняване и приемане при пристигане, включително за непридружени
малолетни и непълнолетни лица и други уязвими групи в съответствие с
международните стандарти;

Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно
пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане
на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи
граждани на трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24—32).
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к)

сътрудничество с трети държави за борба с незаконната миграция и за
ефективно връщане и обратно приемане, включително в рамките на
изпълнението на споразумения за обратно приемане и други
договорености;

л)

мерки, насочени към повишаване на осведомеността за подходящите
законни канали за имиграция и за рисковете от незаконната имиграция;

м)

подкрепа за трети държави и действия в трети държави, включително във
връзка с инфраструктура, оборудване и други мерки, при условие че те
допринасят за засилване на ефективното сътрудничество между третите
държави и Съюза и неговите държави членки в областта на връщането и
обратното приемане.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Действия, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране в
съответствие с член 12, параграф 2 и член 13, параграф 7

BG

–

Мерки за интеграция, осъществявани от местни и регионални органи и
организации на гражданското общество;

–

действия за разработване и прилагане на ефективни алтернативи на
задържането;

–

програми за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграцията и
дейности, свързани с тях;

–

мерки, насочени към уязвими лица и кандидати за международна закрила, със
специални нужди във връзка с приема или процедурите, включително мерки за
осигуряване на ефективна закрила на децата мигранти, и по-специално на
непридружените деца.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Основни показатели за качеството на изпълнението по член 28, параграф 1
Специфична цел 1: Укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска
система за убежище, включително нейното външно измерение:
1.

Брой презаселени с подкрепата на Фонда лица.

2.

Брой на лицата в системата за приемане в сравнение с броя на кандидатите за
убежище.

3.

Сближаване на равнищата на признаване на молби за закрила от кандидати за
убежище от една и съща държава.

Специфична цел 2: Подкрепа за законната миграция към държавите членки,
включително принос за интеграцията на гражданите на трети държави;
1.

Брой лица, участвали в мерки преди заминаването, подкрепени от Фонда.

2.

Брой лица, участвали в подкрепени от Фонда мерки за интеграция, докладвали,
че мерките са били от полза за тяхната ранна интеграция, в сравнение с общия
брой лица, участвали в мерки за интеграция, подкрепяни от Фонда.

Специфична цел 3: Принос за борбата с незаконната миграция и осигуряване на
ефективност на връщането и обратното приемане в трети държави.
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1.

Брой връщания вследствие на заповед за напускане в сравнение с броя на
гражданите на трети държави, на които е наредено да напуснат.

2.

Брой върнати лица, получили помощ преди или след връщането за
подпомагане на реинтеграцията, съфинансирана от Фонда, в сравнение с общия
брой връщания, подкрепени от Фонда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Видове интервенции
ТАБЛИЦА 1: КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“
ОЕСУ

I.
001

Условия за приемане

002

Процедури за убежище

003

Прилагане на достиженията на правото на Съюза

004

Деца мигранти

005

Лица със специални нужди във връзка с приемането и процедурите

006

Презаселване

007

Усилия за солидарност между държавите членки

008

Оперативна подкрепа
II.

BG

Законна миграция и интеграция

001

Разработване на стратегии за интеграция

002

Жертви на трафик на хора

003

Мерки за интеграция — информация и ориентиране, обслужване на едно гише

004

Мерки за интеграция — езиково обучение

005

Мерки за интеграция — гражданско образование и друг вид обучение

006

Мерки за интеграция — въвеждане, участие, обмен с приемащото общество

007

Мерки за интеграция — основни нужди

008

Мерки преди заминаване

009

Схеми за мобилност
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010

Придобиване право на законно пребиваване
III.

Връщане

001

Алтернативи на задържането

002

Условия за приемане/задържане

003

Процедури по връщане

004

Подпомагане на доброволното връщане

005

Помощ за реинтеграция

006

Операции по извеждане/връщане

007

Система за наблюдение на принудителното връщане

008

Уязвими лица/непридружени ненавършили пълнолетие лица

009

Мерки за преодоляване на стимулите за незаконна миграция

010

Оперативна подкрепа
IV.

Техническа помощ

001

Информация и комуникация

002

Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол

003

Оценяване и проучвания, събиране на данни

004

Изграждане на капацитет

ТАБЛИЦА 2: КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ВИД ДЕЙСТВИЕ“

BG

001

Разработване на национални стратегии

002

Изграждане на капацитет

003

Образование и обучение за граждани на трети държави
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004

Разработване на статистически инструменти, методи и показатели

005

Обмен на информация и най-добри практики

006

Съвместни действия/операции (между ДЧ)

007

Кампании и информация

008

Обмен и командироване на експерти

009

Изследвания, пилотни проекти, оценки на риска

010

Подготвителни, мониторингови, административни и технически дейности

011

Предоставяне на услуги за оказване на помощ и подкрепа на граждани на трети
държави

012

Инфраструктура

013

Оборудване

ТАБЛИЦА 3: КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ФОРМИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“

BG

001

Специфично действие

002

Спешно подпомагане

003

Сътрудничество с трети държави

004

Действия в трети държави

005

Действия, изброени в приложение IV
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Допустими действия за оперативна подкрепа
В рамките на специфичната цел за укрепване и развиване на всички аспекти на общата
европейска система за убежище, включително нейното външно измерение, и
специфичната цел за принос за борбата с незаконната миграция и осигуряване на
ефективност на връщането и обратното приемане в трети държави, оперативната
подкрепа покрива:

BG

–

разходи за персонал;

–

разходи за обслужване, като например поддръжка или подмяна на
оборудване;

–

разходи за обслужване, като например поддръжка и ремонт на
инфраструктура;
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Показатели за крайните продукти и резултатите по член 28, параграф 3
Специфична цел 1: Укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска
система за убежище, включително нейното външно измерение:
1.

Брой лица от целеви групи, на които е предоставена помощ с подкрепата на
Фонда;
а)

Брой лица от целеви групи, които се ползват от информация и помощ по
време на процедурите по предоставяне на убежище;

б)

Брой лица от целеви групи, които се ползват от правна помощ и
представителство;

в)

Брой уязвими лица, жертви на трафик на хора и непридружени
ненавършили пълнолетие лица, които се ползват от специална помощ.

2.

Капацитет (брой места) на нова инфраструктура за настаняване във връзка с
приемането, създадена съгласно общите изисквания за условия на приемане,
изложени в достиженията на правото на Съюза, и капацитет на
съществуващата инфраструктура за настаняване във връзка с приемането,
подобрена съгласно същите изисквания, в резултат на подкрепени по линия на
Фонда проекти, и дял от общия капацитет за настаняване във връзка с
приемането;

3.

Брой места, пригодени за непридружени ненавършили пълнолетие лица,
подкрепяни от Фонда, в сравнение с общия брой места, пригодени за
непридружени ненавършили пълнолетие лица;

4.

Брой лица, обучени с подкрепа от Фонда по въпроси, свързани с убежището, и
този брой като процент от общия брой служители, обучени по тези въпроси;

5.

Брой кандидати за международна закрила, прехвърлени с подкрепа от Фонда от
една държава членка в друга;

6.

Брой презаселени с подкрепата на Фонда лица.

Специфична цел 2: Подкрепа за законната миграция към държавите членки,
включително принос за интеграцията на гражданите на трети държави:
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1.

Брой лица, участвали в мерки преди заминаването, подкрепени от Фонда.

2.

Брой местни и регионални органи, които са изпълнили мерки за интеграция с
подкрепата на Фонда.

3.

Брой лица, участвали в мерки, подкрепени от Фонда, насочени към:
а)

образование и обучение;

б)

интегриране на пазара на труда;

в)

достъп до основни услуги; и

г)

активно участие и социално приобщаване.
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4.

Брой лица, участвали в подкрепени от Фонда мерки за интеграция, докладвали,
че мерките са били от полза за тяхната ранна интеграция, в сравнение с общия
брой лица, участвали в мерки за интеграция, подкрепяни от Фонда.

Специфична цел 3: Принос за борбата с незаконната миграция и осигуряване на
ефективност на връщането и обратното приемане в трети държави.
1.

Брой места в центровете за задържане, създадени/обновени с подкрепа от
Фонда, в сравнение с общия брой създадени/обновени места в центровете за
задържане.

2.

Брой лица, обучени с помощта на Фонда по теми, свързани с връщането.

3.

Брой върнати лица, чието връщане е съфинансирано от Фонда, в сравнение с
общия брой върнати лица след заповед за връщане:

4.
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а)

лица, които са се върнали доброволно,

б)

лица, които са били изведени.

Брой върнати лица, получили помощ преди или след връщането за
подпомагане на реинтеграцията, съфинансирана от Фонда, в сравнение с общия
брой връщания, подкрепени от Фонда.
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