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По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество 
 с други държави съгласно Плана на ЕС

Проектът е изграден върху необходимостта от по-добра и по-ефек-
тивна политика на връщане в рамките на ЕС и в отделните държави 
членки. По-добрата координация и обмен между страните-членки на ЕС, 
както и засиленото сътрудничество със страните на произход, ще подо-
бри и регулира по-ефективно механизма за връщане, като гарантира ос-
новните човешки права на гражданите на трети страни, които ще бъдат 
върнати в страните на произход. В съответствие с Плана за действие на 
ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави, проектът е 
съобразен изцяло с мерките, залегнали в него, които са в основата на 
подготовката за по-успешно изпълнение на операциите по връщане. 

Основните дейности във връзка с изпълнението на проекта и пости-
гането на заложените цели включват: 

– преглед на националното законодателство и административни 
практики;

– работни срещи с българските институции, отговорни за политика-
та по връщане и изпълняващи операциите по връщане;

– работни срещи с дипломатическите представителства на приори-
тетните за България страни на произход;

– преглед на съществуващи добри практики и работни посещения в 
други страни-членки на ЕС с по-дълъг опит в имиграционната полити-
ка и политика по връщане;

– регионални кръгли маси с цел представяне на опита и практиките 
от страни-членки на ЕС;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, съфинансиран от ЕС. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Фондация „Европейски институт“ 
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на ЕС и Отговорния орган.
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– финална конференция, представяща заключенията и резултатите 
от проекта. 

Изброените по-горе дейности ще допринесат за една по-точна оцен-
ка на националния механизъм за връщане, като засилят и подобрят 
ефективността на националната политика по връщане. Те ще бъдат 
изпълнявани на територията на Р. България, така и на територията на 
други страни-членки.

Целите на проектното предложение са в съответствие с Индикатив-
ната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г. Специфична цел 3 
„Връщане“ ,Национална цел 2: „Мерки за връщане“ и специфичната 
цел съгласно чл.3, т.2, буква „в“ на Регламент №516/2014 на Европей-
ския парламент и на Съвета „Насърчаване на справедливи и ефективни 
стратегии за връщане в държавите членки, които допринасят за бор-
бата с незаконната имиграция, като се обръща особено внимание на 
трайния характер на връщането и на действителното обратно приема-
не в страните на произход и транзитно преминаване“. 

В съответствие с чл.11, чл.12 и чл.13 на Рег. 516/2014 проектното 
предложение ще допринесе за развитието и повишаване на ефектив-
ността на системата на Република България за управление на връща-
нето на незаконни мигранти в съответствие с мерките, предвидени в 
Плана на ЕС в областта на връщането на граждани на трети държа-
ви и дейностите Чл.13 в) и по-точно това са съвместните дейности с 
други държави-членки, по-конкретно Германия и Австрия, трансфер 
на добри практики, опит и препоръки свързани с мерките заложени 
в Плана на ЕС в областта на връщането и като цяло повишаване на 
ефективността на процедурите и решенията за връщане. (Дейности 3, 
4, 5 и 6) Също съгласно чл.13 д) „действия, които допринасят пряко за 
оценяването на политиките в областта на връщането са предвидени 
резултатите от (Дейност 2 и Чл.11 з) обучение на персонала, с цел да 
се осигурят безпрепятствено протичащи и ефективни процедури на 
връщане, включително тяхното управление и изпълнение“  са дейност-
ите и резултатите от Дейност 5. Проектното предложение също цели да 
подобри сътрудничеството със службите на страните на произход в об-
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ластта на обратното приемане със страните на произход в съответствие 
с . Чл. 12 б) сътрудничество с консулските власти и имиграционните 
служби на трети държави с оглед получаването на документи за пъту-
ване, улесняване на репатрирането и осигуряване на обратно приемане; 
резултатите от Дейност 2.

Изготвеният по проекта Преглед-проучване на сътрудничеството 
на българските институции, отговорни за връщането, с приоритетни-
те страни на произход на граждани на трети държави (Афганистан, 
Мароко) ще обхване всички основни и второстепенни институции, 
участващи в процеса на връщане, от подаване на молбата за получа-
ване на международна закрила/убежище до етапа на принудителното 
извеждане от страната. В рамките на това проучване ще бъде анали-
зирана организационната структура/диаграма на всички участници в 
областта на връщането, включително ДАБ, представителствата в Бъл-
гария на международни организации, неправителствени организации, 
участващи или наблюдаващи процеса, Държавната комисия за борба с 
трафика на хора и други, каква е координацията и как си взаимодейст-
ват по време на целия процес на връщане. Целта на тази дейност е да 
бъдат идентифицирани ключови проблеми, съществуващи и потенци-
ални трудности в областта на връщането. Допълнително, на база проу-
чени данни от национални и международни източници, статистически 
данни, обхващащи лицата, чиито молби са отхвърлени, и гражданите 
на трети държави, намиращи се на територията на страната, но не отго-
варят или са престанали да отговарят на изискванията за влизане и/или 
престой в Р. България, ще бъдат реализирани две двустранни работни 
срещи/дискусии с представители на консулските служби от посолства-
та на Ислямска Република Афганистан и Кралство Мароко за подо-
бряване на сътрудничеството с консулските власти и имиграционните 
служби на основните страни на произход на граждани на трети страни, 
за допълнителни предложения и препоръки. Ще бъде организирана и 
обща среща с представители на заинтересованите български институ-
ции с оглед да се предложи по-ефективен добре изграден механизъм за 
взаимодействие с консулските служби на страните на произход. Всички 
проучвания, констатации и предложения ще бъдат обобщени в окон-
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чателен доклад, съдържащ препоръки относно това как да се направят 
процедурите за връщане по-ефективни и как да се подобри координа-
цията между всички служби и органи, участващи в процеса на връщане. 

В рамките на Прегледа на съществуващи добри практики и труд-
ности в страни на дестинация с дълга история на и миграционна по-
литика и политика на връщане – примери от Германия и Австрия ще 
бъдат проучени действащите механизми в областта на връщането в две 
страни на дестинация, членки на ЕС, и по-конкретно опитът на Герма-
ния и Австрия в политиката на връщане. Ще бъдат разгледани избрани 
конкретни казуси, допуснати грешки и добри практики, работа за парт-
ньорства с държавите на произход и транзитните държави, подобрени 
вътрешни процедури за гарантиране, че всички граждани на трети стра-
ни, които не се нуждаят от международна закрила, са върнати по хуманен 
начин и своевременно. Ще бъдат подбрани добри практики за премахва-
не на стимулите за незаконен престой на граждани на трети държави. 
Ще се подготвят примери за Подобряване на обмена на информация с 
цел изпълнението на решенията за връщане, чрез събирането на инфор-
мация в реално време на национално равнище и споделянето й, както и 
опит в специално разработени подходи с трети държави с цел съвместно 
управление на миграционните потоци и по-нататъшно подобряване на 
сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане. Ще 
бъдат изготвени кратки аналитични, информационни и презентационни 
материали и казуси от дългогодишния опит на двете страни, като добра 
начална стъпка за обсъждане с българските институции.  

Провеждането на регионални кръгли маси с представители на ГД 
„Гранична полиция”, Дирекция „Миграция” на МВР, Дирекция „Миг-
рация” към ДАНС и Съвета за миграция и интеграция, с екипите на 
различни граници ще предостави условия за представяне и обсъжда-
не на различни практики от Германия и Австрия. Във всяка една сре-
ща ще участват най-малко 25 участника. Целта на тези работни срещи 
е ефективен обмен на опит и различни практики с други представите-
ли на държави-членки. Като ключови лектори ще участват експерти-
те-партньори по проекта с опит от други страни от ЕС и международни 
организации, които ще представят дългогодишния опит на Германия 
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и Австрия в прилагането на мерките, препоръчани в Плана на ЕС за 
оптимизиране на системите за връщане: 

- Подобряване на координацията между всички служби и органи, 
участващи в процеса на връщане; 

- Отстраняване на недостатъците чрез скъсяване на сроковете за 
обжалване, системното издаване на решения за връщане без срок на 
валидности комбиниране на решенията за прекратяване на законния 
престой с издаването на решение за връщане, за да се избегне двойната 
работа; 

- Преодоляване на злоупотребите със системата, за да забави изпъл-
нението на решението за връщане; 

- Предотвратяване на укриването чрез задържането на лицата, полу-
чили решение за връщане; 

- Повишаване на ефективността на процедурите и решенията за 
връщане и др.

По време на Работното посещение в Германия за представители 
на български институции, работещи в областта на връщането, парт-
ньорите от Германия ще предоставят цялата необходима информация 
по политиката за връщане. Ще има среща с други експерти от местната 
полиция в Бавария за обмен на информация. По време на работната 
визита ще бъде посетено и място, където са настанени лицата за при-
нудително връщане, преди те да бъдат върнати. Ще бъде организирано 
и посещение в Австрия за посещение на център за принудително връ-
щане, за да се разширят познанията на българските експерти. На бъл-
гарските представители ще бъдат изнесени лекции от специално под-
брани експерти в областта, по предварително зададените теми. Също 
така различната методология за прилагане на ефективно завръщане ще 
бъде обсъдена с експерти от полицията, както и други представители 
на заинтересовани страни в този процес. Резултатите от проучвателно-
то посещение ще бъдат събрани и обобщени в доклад. 

Разработването и представянето на финален доклад с мерки и пре-
поръки за повишаване на ефективността на системата на Република 
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България за управление на връщането на незаконни мигранти, в съ-
ответствие с мерките, предвидени в Плана на ЕС в областта на връ-
щането на граждани на трети държави, както и Организирането и 
провеждане на международна конференция - опитът на две страни 
членки ще бъдат фокусирани върху формулиране на мерки и пре-
поръки за повишаване на ефективността на системата на Република 
България за управление на връщането на незаконни мигранти. Важна 
част от тази дейност ще бъде фокусирано върху разработване на фина-
лен доклад с мерки и препоръки за повишаване на ефективността на 
системата на Република България за управление на връщането на неза-
конни мигранти, добри практики и политики, в съответствие с мерки-
те, предвидени в Плана на ЕС в областта на връщането на граждани на 
трети държави. 

Финалният доклад ще бъде съставен на база на заключенията от 
вече споменатия доклад, съдържащ предложения/препоръки за доусъ-
вършенстване на системата за връщане в България, споделените добри 
практики от Дейност 4 и информационните материали, разработени по 
Дейност 3. Впоследствие изводите и препоръките, съдържащите се в 
него, ще бъдат официално представени на международна конференция 
„Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС. Опитът на две стра-
ни членки”, която Европейският институт ще организира в гр. София. 

Конференцията ще бъде еднодневна и участие в нея ще вземат око-
ло 80 участника, представители на различни заинтересовани страни и 
институции, работещи в областта на връщането на граждани от трети 
държави. Ще бъдат поканени представители на ЕК, международни орга-
низации и др. Лектори на конференцията ще бъдат международните екс-
перти, членове на екипа по проекта, както и представители на различни 
институции в Р България. Целта на конференцията е да се представят 
и обсъдят препоръките сред компетентните институции в областта на 
връщането и да се препоръчат действия за повишаване на ефективност-
та на системата на Република България за управление на връщането на 
незаконни мигранти, в съответствие с мерките, предвидени в Плана на 
ЕС в областта на връщането на граждани на трети държави.
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Съвременните предизвикателства, свързани с миграцията, изис-
кват задълбочена оценка на начина, по който държавите членки на ЕС 
могат да използват съществуващите правни, оперативни и финансови 
инструменти, за да бъде връщането по-ефективно. По-бързите проце-
дури, засилени мерки срещу укриване, мултидисциплинарен подход от 
страна на националните органи и по-добро сътрудничество и коорди-
нация между държавите членки могат да способстват да гарантирането 
на по-ефективна политика в областта на връщането и са основната цел 
на обновения План на ЕС. На национално равнище е необходимо да 
се укрепят капацитетът и опитът в разработването и управлението на 
проекти и програми, свързани с връщането. Ето защо, в интерес на це-
лия ЕС ще бъдат насърчавани дейностите, при които държавите член-
ки работят съвместно. В рамките на този проект ще се осъществяват 
дейности в областта на връщането, включително действия във връзка с 
всички видове помощ, предшестваща връщането, изграждане на капа-
цитет и реинтеграция, за да се увеличи ефективността на връщанията.  
Заедно с препоръката относно по-ефективен процес на връщане при 
прилагането на Директивата относно връщането, в обновения план за 
действие се предвиждат редица целеви действия, за да се позволи дър-
жавите членки и Европейският съюз да увеличат значително процента 
на връщанията. 

Същевременно това представлява ясно послание към мигрантите, 
нямащи право да останат в Европейския съюз, че не трябва незакон-
но да предприемат опасното пътуване до Европа. Така ще се спомогне 
също така за разчупването на търговията на контрабандата на мигран-
ти. Компетентните национални органи в Р България трябва да прилагат 
стандартите и процедурите, посочени в Директивата относно връща-
нето, по по-ефективен и пряк начин при осъществяването на връща-
ния при пълно зачитане на основните права и гаранциите за достой-
но връщане в съответствие с препоръката. Дейностите от проектното 

Изводи и мерки за устойчивост на резултатите
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предложение и резултатите, постигнати чрез изпълнението им, ще пре-
доставят на българските институции подобрен механизъм за обмен и 
сътрудничество с приоритетните страни на произход за България. От 
друга страна чрез обмена на практики със стари страни членки на ЕС 
с дълга имиграционна политика, ще се приложат добрите практики и 
избегнат грешките и проблемните ситуации в отделни случаи на връ-
щане. Всичко това ще доведе до усъвършенстване на механизма и по-
литиката на връщане на национално ниво с гарантирането на правата 
на мигрантите. Разработените съществуващи механизми и политики за 
връщане ще бъдат обсъдени и допълнени с примери от по-добри прак-
тики от страни като Германия и Австрия, отнасящи се както до добро-
волното, така и до принудителното връщане. 

Механизмът за наблюдение на принудителното връщане, който пре-
мина през оценка и прилагане в почти всички страни членки на ЕС 
през последните няколко години, е утвърден и добре прилаган както 
в Германия, така и в Австрия. Разработени са няколко сборника с пре-
поръки, насочени както към институциите, които го изпълняват, така 
и към обучените наблюдатели в отделните държави членки и на цялата 
територия на ЕС.  

В дългосрочен план проектът ще цели укрепване на националните 
административни процедури за връщане. Освен това в декларацията 
на държавните и правителствените ръководители от Малта от 3 февру-
ари 2017 г. се изтъква необходимостта от критичен преглед на политика 
на връщане с анализ на това по какъв начин се прилагат инструменти-
те, съществуващи на национално равнище и на равнището на Съюза. 
Резултатите от проекта имат за цел да подпомогнат българските инсти-
туции при изпълнението на тези ангажименти.
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Съгласно чл. 2, буква д) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №516/2014 НА ЕВ-
РОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и чл.3, ал.1 на Директива 
2008/115/ЕО: 

• „гражданин на трета държава“ – всяко лице, което не е гражданин 
на Съюза по смисъла на член 20, параграф 1 от ДФЕС. Позоваването на 
граждани на трети държави се приема, че включва лицата без граждан-
ство и лицата с неопределено гражданство.

(Граждани на трети държави, които попадат в следните категории 
съгласно чл.11 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 516/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА: 

а) граждани на трети държави, които все още не са получили оконча-
телно отрицателно решение във връзка с молбите им за престой, закон-
но пребиваване и/или международна закрила в дадена държава членка 
и които могат да решат да се възползват от доброволното връщане; 

б) граждани на трети държави, които се ползват от право на пре-
стой, законно пребиваване и/или от международна закрила по смисъла 
на Директива 2011/95/ЕС или временна закрила по смисъла на Дирек-
тива 2001/55/ЕО в държава членка и които са решили да се възползват 
от доброволното връщане; 

в) граждани на трети държави, които се намират в държава член-
ка, но не отговарят или са престанали да отговарят на изискванията за 
влизане и/или престой в държавата членка, включително тези гражда-
ни на трети държави, чието извеждане е било отложено съгласно член 
9 и член 14, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО.)

• Институции, отговорни за принудителното извеждане на ГТД: 
дирекция „Миграция“ – МВР и регионалните й звена в ОД МВР, Главна 
дирекция „Гранична полиция“ – МВР.

Понятия



11

• „връщане“ – процесът на връщане на гражданин на трета държа-
ва – при доброволно или принудително изпълнение на задължение за 
връщане в: 

- неговата страна на произход; 

- страна на транзитно преминаване в съответствие със споразуме-
ния на Общността или двустранни споразумения за обратно приемане 
или други договорености;

 - трета държава, в която гражданинът на трета държава доброволно 
решава да се върне и в която ще бъде приет.

• „решение за връщане“ – административно или съдебно реше-
ние или друг акт, което определя или обявява за незаконен престоя на 
гражданин на трета държава и налага или постановява задължение за 
връщане.

• „извеждане“ – принудителното изпълнение на задължението за 
връщане и по-специално физическото транспортиране извън държа-
вата-членка.

• „уязвими лица“– малолетни или непълнолетни лица, непридруже-
ни малолетни или непълнолетни лица, лица с увреждания, възрастни 
хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолет-
ни деца и лица, които са били подложени на мъчения, изнасилване или 
други сериозни форми на психическо, физическо или сексуално наси-
лие.
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Проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно  
Плана на ЕС“ се изпълнява в рамките на договор № 812108-78/10.12.2019 г., BG65AMNP001-3.005, 

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020


