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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 23.9.2020 г. 

COM(2020) 610 final 

ANNEXES 1 to 4 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

към 

Предложение за 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на 

убежището и миграцията и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета 

относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни и на 

предложения Регламент (ЕС) XXX/XXX [фонд „Убежище и миграция“]     

 

{SWD(2020) 207 final}  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Стандартен формуляр за изготвяне на план за солидарна реакция в 

областта на търсенето и спасяването съгласно член 47 

 Допринасяща държава членка: ……… 

 Референтен №: ……. (Rev)
1
 ….. 

 Дата на представяне: …… 

Мерки по член 45, 

букви а) и д) 

Брой премествания 

Преместване на 

кандидати за 

международна 

закрила 

 

 

 

Мерки по член 45, 

буква г) 

Количество/описание/срок за изпълнението 

Мерки за 

изграждане на 

капацитет в областта 

на убежището, 

приемането и 

връщането 

 

Оперативна 

подкрепа 

 

Мерки за реагиране 

на миграционните 

тенденции, засягащи 

ползващата се 

държава членка, 

чрез сътрудничество 

с трети държави 

 

  

                                                 
1
 Посочване на версията, в случай че приносът е коригиран по време на Форума за солидарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Стандартен формуляр за изготвяне на план за солидарна реакция съгласно 

член 50 

 Ползваща се държава членка: …… 

 Допринасяща държава членка: ……… 

 Референтен №: ……. (Rev)
2
 ….. 

 Дата на представяне: …… 

Мерки по член 45, букви а), 

б) и в) 

Дял за всяка мярка 

Преместване на кандидати, 

които не са обект на 

процедурата на границата за 

разглеждане на молба за 

международна закрила, 

установена с член 41 от 

Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ 

(Регламента за процедурите за 

предоставяне на убежище), 

включително дял на 

непридружените 

ненавършили пълнолетие 

Дял: 

 

От който — непридружени ненавършили пълнолетие: 

Спонсориране на връщането 

на незаконно пребиваващи 

граждани на трети държави 

Дял: 

 

Гражданства на незаконно пребиваващите граждани на 

трети държави, чието връщане ще се спонсорира
3
: 

Преместване на лица, на 

които е предоставена 

международна закрила, 

включително дял на 

непридружените 

ненавършили пълнолетие 

Дял: 

 

От който — непридружени ненавършили пълнолетие: 

ОБЩО 100 % 

Попълва се само ако в доклада за миграционния натиск е установена 

необходимост от такива мерки съгласно член 49, параграф 3, буква б), 

подточка iii): 

Мерки по член 45, 

буква г) 

Количество/описание/срок за изпълнението 

                                                 
2
 Посочване на версията, в случай че приносът е коригиран по време на Форума за солидарност. 

3
 Гражданствата на лицата, чието връщане ще се спонсорира, се определят измежду посочените в 

доклада за миграционния натиск, изготвен съгласно член 48 от Регламента. 
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Мерки за изграждане 

на капацитет в 

областта на 

убежището, 

приемането и 

връщането 

 

Оперативна подкрепа  

Мерки за реагиране на 

миграционните 

тенденции, засягащи 

ползващата се държава 

членка, чрез 

сътрудничество с трети 

държави 

 

 

Искане за намаляване 

на приноса съгласно 

член 50, параграф 4 

Брой молби за международна закрила — средно на глава 

от населението за 5 години (съгласно статистическите 

данни на Евростат за последната пълна година) 

  

 

 

 



 

BG 4  BG 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Формула за коефициента на разпределение съгласно член 52 от Регламента: 

 

 

Ефект от населениетоДЧ 
4
 

Ефект от БВПДЧ  
5
 

 

ДялДЧ = 50 % ефект от населениетоДЧ + 50 % ефект от БВПДЧ 

 

                                                 
4
 За две държави членки участието зависи от упражняването на права, предвидени в съответните 

протоколи и други инструменти. 
5
 За две държави членки участието зависи от упражняването на права, предвидени в съответните 

протоколи и други инструменти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Стандартен формуляр за принос към плана за солидарна помощ съгласно 

член 54 

 Ползваща се държава членка: ……. 

 Допринасяща държава членка: ……… 

 Референтен №: ……. 

 Дата на представяне: …… 

 

 

Други форми на солидарност 

съгласно член 54 
Информация относно 

количеството/описанието на обхвата и 

естеството/срока за изпълнението 

Мерки за изграждане на капацитет в 

областта на убежището, приемането и 

връщането 

 

Оперативна подкрепа 
 

Мерки за реагиране на миграционните 

тенденции, засягащи ползващата се 

държава членка, чрез сътрудничество 

с трети държави 

 

 Брой лица, които ще бъдат обхванати, и срок 

за изпълнението 

Преместване на кандидати за 

международна закрила, които не са 

обект на процедурата на границата за 

разглеждане на молба за 

международна закрила, установена с 

член 41 от Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ 

(Регламента за процедурите за 

предоставяне на убежище) 

[включително брой непридружени 

ненавършили пълнолетие] 

 

Преместване на лица, на които е 

предоставена международна закрила 

[включително брой непридружени 

ненавършили пълнолетие] 

 

Преместване на кандидати за 

международна закрила, които са обект 

на процедурата на границата съгласно 

член 41 от Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ 
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(Регламента за процедурите за 

предоставяне на убежище) 

Преместване на незаконно 

пребиваващи граждани на трети 

държави [включително брой 

непридружени ненавършили 

пълнолетие], включително 

гражданства на гражданите на трети 

държави 

 

Спонсориране на връщането на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети държави [включително брой 

непридружени ненавършили 

пълнолетие], включително 

гражданства на гражданите на трети 

държави 

 

 


