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Списък на съкращенията
ОЕСУ Обща европейска система за убежище

ХОП Харта на основните права на Европейския съюз, 2000/C 364/01

Съд на ЕС Съд на Европейския съюз

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне 
на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за 
международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен 
текст)

EASO Европейска служба за подкрепа в областта на убежището 

ЕСПЧ Европейски съд по правата на човека

ЕС Европейски съюз

Регламент „Евродак ІІ“  Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 Юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване 
на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на 
Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми 
за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на 
молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите 
членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за 
искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи 
на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска 
агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни 
системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието 

Регламент за изпълнение Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за 
определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на 
Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на 
държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за 
убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин 
на трета страна, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на 
Комисията от 30 януари 2014 г.

Държави членки Европейският съюз и асоциираните държави, прилагащи Регламента 
„Дъблин III“

ПДУП Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 
2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за 
международна закрила (преработен текст)

ВКБООН Върховен комисариат за бежанците на ООН

ВИС Визова информационна система, създадена с Решение (ЕО) № 512/2004 
на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна 
система (ВИС) и определена в Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна 
система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите 
за краткосрочно пребиваване
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Въведение

Контекст
От 1 септември 1997 г. насам държавите членки работят със система, позната като „дъблинската 
процедура“, за да се определи коя държава членка е компетентна за разглеждането на молба за 
международна закрила. Тази система е била преработвана два пъти, като кулминацията е в настоящия 
Регламент „Дъблин III“(1). През годините при прилагането на дъблинската процедура се наблюдаваха 
редица предизвикателства, което доведе до текущото положение.

В Програмата на Европейската комисия за миграцията се посочва, че „механизмът за 
разпределение на компетентността за разглеждане на молби за международна закрила 
(„Дъблинска система“) не функционира според очакванията“).(2) В съобщението бяха 
посочени ключовите области, в които държавите членки трябва да положат повече 
усилия, за да приложат изцяло Регламента „Дъблин III“. По-специално съобщението засилва 
необходимостта държавите членки да увеличат броя на прехвърлянията и последователно да 
прилагат клаузите, свързани с процедурите за събиране на семейството.

През последните няколко години бяха публикувани редица доклади за прилагането на 
Регламента „Дъблин III“. Тези проучвания осигуряват общ преглед на практиките и дават 
представа за настоящите предизвикателства в системата. Оценката на прилагането на 
Регламента „Дъблин III“(3) беше изготвена за Европейската комисия, като в нея се предоставя 
задълбочен анализ на практическото прилагане на Регламента „Дъблин“. Проучване на 
Службата на върховния комисариат за бежанците на ООН: На кръстопът:В проучване на 
ВКБООН относно прилагането на Регламента „Дъблин III“(4) се разглежда начинът на прилагане 
на Регламента „Дъблин III“ и се оценява степента, в която се прилагат процедурите, 
защитните мерки и гаранциите съгласно Регламента. В проучването се анализира и целта 
за бързо определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за 
международна закрила, в съответствие с определените в Регламента критерии. Един от най-
новите редовни доклади на Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ЕСБИ), Прилагането на 
Регламента „Дъблин“(5), дава представа за данните през 2018 г.

Защо е разработено настоящото ръководство?
Дъблинската система установява основна и ясна процедурна практика. Въпреки това, предвид разликите 
в националното законодателство и организационните структури, съществуват различни национални 
практики при прилагането на Регламента. Прилагането на дъблинската процедура се различава 
в различните държави членки, което води до редица предизвикателства. Именно в този контекст бе 
изготвено настоящото ръководство.

Ето защо това ръководство има за цел да помогне на държавите членки да приведат в действие 
съществуващите законови разпоредби, като ги прилагат по един хармонизиран начин. Целта на 
настоящото ръководство не е да осигури общ преглед на прилагането на дъблинската система 
в Европейския съюз и асоциираните държави (ЕС+).

Как е разработено настоящото ръководство?
През септември 2016 г. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) издаде 
първото си Ръководство относно условията на приемане: оперативни стандарти и показатели. 

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

(2) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
Европейска програма за миграцията, Брюксел, COM(2015), 13 май 2015 г., глава III.3., стр. 13.

(3)  Окончателен доклад на Комисията относно Оценката на прилагането на Регламента „Дъблин III“, 18 март 2016 г.

(4) ВКБООН, В ничия земя: Проучване на ВКБООН относно прилагането на Регламента „Дъблин III“, август 2017 г.

(5) ЕСБИ, Прилагане на Регламента „Дъблин“ през 2018 г., информационна база данни относно убежището, март 2019 г.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_bg.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-BG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1589964408556&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1589964408556&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1589964408556&from=BG
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_bg.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59d5dcb64&skip=0&query=limbo
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59d5dcb64&skip=0&query=limbo
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
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Настоящото ръководство допълнително надгражда създадената през 2016 г. методология. При процеса 
на разработване на настоящото ръководство бе следвана установената методология за матрицата за 
качество, изготвена от EASO. То бе изготвено от работна група, съставена от експерти от държавите 
членки от Германия, Ирландия, Румъния, Нидерландия и Швеция. След това бяха проведени консултации 
с Европейската комисия, Върховния комисариат за бежанците на ООН и Европейския съвет за бежанци 
и изгнаници. Преди окончателното му приемане ръководството бе обсъдено с мрежата на EASO от звена 
по Регламента „Дъблин“ и то бе официално прието от управителния съвет на EASO.

Каква е целта на настоящото ръководство?

Ръководството е предназначено да служи за множество цели:

• на ниво политика то служи като инструмент за укрепване и допълнително подобряване на 
националната процедура във връзка с прилагането на Регламента „Дъблин III“;

• на оперативно ниво то може да бъде използвано от ръководителите в съответните органи за 
гарантиране на правилното прилагане на основните разпоредби на Регламента „Дъблин III“ и за 
подкрепа на инициативи за подобряване на процеса и обучението на персонал;

• ръководството може да послужи като препоръка за разработването на рамки за наблюдение 
и за извършване на самооценка на националните процедури относно качеството на системите за 
предоставяне на убежище.

Общата цел на настоящото ръководство е да се осигури подкрепа на държавите членки при прилагането 
на ключови разпоредби от Регламента „Дъблин III“ за постигане на рационално прилагане и по този начин 
да се укрепи общата европейска система за убежище (CEAS).

Настоящият документ има за цел да осигури насоки за това как да се приведат в действие правните 
разпоредби на Регламента „Дъблин III“. Като такъв документът представлява инструмент за подкрепа 
на органите на държавите членки при техническата експлоатация на звената „Дъблин“. Ръководството 
служи и като инструмент за самооценка.

Какво е оперативен стандарт?

В настоящото ръководство са формулирани общоприети оперативни стандарти и показатели 
за правилно и ефективно прилагане на Регламента „Дъблин III“. Стандартите и показателите са 
насочени към подпомагане на процедурата за самооценка и не представляват правно обвързващи 
задължения.

Ръководството се отнася до оперативните стандарти, които подкрепят прилагането на законовите 
стандарти или разпоредби. Оперативните стандарти, включени в настоящия документ, се основават 
и на вече съществуващи практики, които са налице в рамките на ЕС. Оперативните стандарти следват 
правните разпоредби на различните приложими наредби, за да има ясно разграничение между 
оперативните и законовите стандарти. Когато са приложими разпоредбите на самия Регламент 
„Дъблин III“, тези разпоредби са включени като стандарт в някои точки от настоящото ръководство. Това 
ръководство има за цел формулирането на общоприети стандарти и показатели, които са постижими във 
всички държави членки, като същевременно се включват примери за добри практики.

Държавите членки могат да въведат или поддържат ръководства с по-благоприятни условия във връзка 
с дъблинската процедура от включените тук. При никакви обстоятелства настоящият документ не 
следва да се разбира като поощрение за съществуващите по-ниски стандарти, а по-скоро като призив за 
постигането като минимум на разработените в него еталони.
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Какъв е обхватът на настоящото ръководство?

Териториален обхват

В съответствие с Регламента „Дъблин III“ настоящото ръководство се отнася до 32 държави от ЕС+ 
(държави членки), прилагащи дъблинската система.

Обхват по отношение на лицата

В съответствие с Регламента „Дъблин III“ обхватът на ръководството включва кандидати за 
международна закрила. Читателят трябва да има предвид, че Регламентът „Дъблин III“ е приложим и за 
лица, които не са подали нова молба в държавата членка, в която се намират, но преди това са подали 
молба за предоставяне на международна закрила в друга държава членка („лица, които не са подали 
молба“).

Аспекти в обхвата на настоящото ръководство

Тематичният обхват на ръководството включва някои ключови разпоредби от Регламента „Дъблин III“. 
Ръководството е разработено, като се следва точният работен процес по случай, попадащ в обхвата 
на Регламента „Дъблин“. Настоящото ръководство има за цел да обхване всички етапи от дъблинската 
процедура — от идентифицирането на случай по Регламента „Дъблин“ до момента на прехвърлянето.

По-специално в документа се поставя акцент върху ключови общи принципи и процедурни гаранции, 
които трябва да се спазват при прилагане на дъблинската процедура. Разпоредбите са създадени 
в съответствие с работния процес, като е обърнато специално внимание на непридружени ненавършили 
пълнолетие, на зависими лица и на лица, които не са подали молба.

Когато е необходимо, за определени оперативни стандарти са включени специфични мерки за 
непридружени ненавършили пълнолетие. Настоящото ръководство обаче не предлага цялостен набор 
от оперативни стандарти за зачитане на висшия интерес на децата в дъблинската процедура. За общ 
преглед на висшия интерес на децата в процедурите за предоставяне на убежище правим справка 
с Практическото ръководство на EASO относно висшия интерес на детето.

Достъпът до процедурата за обжалване попада в обхвата (информация, консултации, достъпност) на 
настоящото ръководство. Не е обхваната обаче организацията на самата процедура за обжалване.

Навсякъде в ръководството показателите са интегрирани в различните раздели като индикация за това 
дали са взети адекватни мерки за справяне със специални случаи. Същевременно в ръководството не са 
разгледани подробно нуждите на кандидатите със специални потребности. Предвид специализираното 
естество на темата в ръководството не са разгледани медицинските прегледи. За допълнителни указания 
относно лицата, принадлежащи към уязвимите групи, се препоръчва да се консултирате с инструмента 
на EASO за определяне на лицата със специални потребности.

Ръководството следва да се разглежда като допълнителна стъпка и усилие за улесняване на прилагането 
на някои разпоредби на Регламента „Дъблин III“. Не всички аспекти, попадащи в обхвата на Регламента, 
са разгледани в настоящото ръководство. Практическото ръководство на EASO относно Регламента 
„Дъблин III“: Интервю и оценка на доказателствата осигурява общ преглед на дъблинската процедура 
и нейното практическо прилагане по отношение на интервюто съгласно Регламента „Дъблин“, 
предоставянето на информация и оценката на наличните доказателства в рамките на дъблинската 
процедура.

В настоящото ръководство не се поставя акцент върху процедурите за съставяне, регистриране 
и подаване на молба за международна закрила. Те са пояснени в Ръководството на EASO за процедура 
за предоставяне на убежище: оперативни стандарти и показатели

Ръководството е изготвено в помощ на редовното функциониране на дъблинската процедура. 
Обстоятелства, представляващи криза, при които прилагането на Регламента „Дъблин III“ може да бъде 
застрашено поради обоснован риск от оказването на особен натиск върху системата за предоставяне 
на убежище на дадена държава членка и/или поради проблеми във функционирането на системата 
за предоставяне на убежище на дадена държава членка — както е описано в член 33 от Регламента 
„Дъблин“ — не попадат в обхвата на настоящото ръководство.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_BG.pdf
https://ipsn.easo.europa.eu/bg
https://ipsn.easo.europa.eu/bg
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-on-the-implementation-of-the-Dublin-III-Regulation-personal-interview-evidence-assessment.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-on-the-implementation-of-the-Dublin-III-Regulation-personal-interview-evidence-assessment.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance_on_asylum_procedure_operational_standards_and_indicators_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance_on_asylum_procedure_operational_standards_and_indicators_EN.pdf
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Кой следва да използва настоящото ръководство?

Ръководството е предназначено главно за:

• създателите на политики или вземащите решения на ниво политика, чиито решения могат да 
повлияят на националната процедура;

• ръководителите на съответния орган (по предоставяне на убежище), които отговарят за 
правилното прилагане на Регламента „Дъблин III“ и които могат да започнат подобряване на 
процеса в рамките на органа;

• членовете на персонала, отговарящи за осигуряването на качеството в съответния орган.

Настоящото ръководство има за цел да подпомогне създателите на политики и ръководителите 
в съответния орган, за да могат да използват ръководството като рамка за наблюдение за осигуряване 
на качеството, и да ги подпомогне да вземат необходимите решения за подобряване на процеса, да 
гарантират спазването на стандартите и да оценят нуждите от по-нататъшно развитие в рамките на 
звеното „Дъблин“.

Създателите на политики и ръководителите могат да изберат да предоставят настоящия документ на 
служителите, обработващи молби в националните органи, за да добият обща представа за цялостната 
организация на дъблинската процедура.

Структура и формат на ръководството
Документът започва с въведение, за да се обясни процесът на разработване на ръководството, както 
и да се представи общ преглед на неговите цел и обхват. Следва кратък раздел, озаглавен „Как да се 
чете ръководството“, който е съсредоточен върху разясняване на използваните понятия и осигуряване 
на примери за описание на използването на ръководството. Съответно документът е разделен на 12 
раздела, насочени към следните теми:

Регламент „Дъблин ІІІ“

идентифициране на 
потенциален случай по 
Регламента „Дъблин“

лица, които не са 
подали молба

уведомление за 
решението за 
прехвърляне

искане на информация
зависими лица 
и дискреционни 

клаузи
задържане

оценка на 
компетентността

непридружени 
ненавършили 
пълнолетие

прехвърляне

изпращане на 
искането за обратно 
приемане/поемане 

на отговорност

отговор на искането 
за обратно приемане/

поемане на 
отговорност

Общи принципи
Процедурни гаранции

Фигура: Ключови аспекти, включени в настоящото ръководство
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Всеки раздел включва специфични общи стандарти. Към всеки стандарт има съответни показатели, които 
улесняват преценката за това дали стандартът е изпълнен. При необходимост допълнително пояснение 
за даден показател може да се намери в „допълнителни бележки“.

Освен това в приложението е включена таблица, в която са обобщени всички стандарти и показатели, 
посочени в настоящия документ. Тази таблица следва обаче да се разглежда съвместно с основния 
документ, в който са дадени допълнителни пояснения (встъпителни бележки, допълнителни бележки, 
добри практики) в помощ на тълкуването на ръководството.

Правна рамка
Ключовата правна рамка на дъблинската процедура е посочена в следните правни актове:

Регламент „Дъблин III“

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

Регламент за изпълнение на Регламента „Дъблин“

Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за 
определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, 
която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, изменен с Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 30 януари 2014 г.(6)

Регламент „Евродак ІІ“

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

Как да се чете настоящото ръководство
Пример Обяснение

СТАНДАРТ Държавите членки следва да 
гарантират, че за решението е изпратено 
уведомление в разумен срок.

Оперативният стандарт е общопризната практика 
за установяване на справедлива и ефикасна 
процедура за предоставяне на убежище при 
прилагане на разпоредбите на CEAS. Оперативният 
стандарт не просто отразява това, което вече 
е приложено на практика, но и определя целта, 
към която да се стремим. Оперативните стандарти 
включват три перспективи: перспективата на 
въпросното лице (справедливост), на компетентния 
ръководител (ефективност) и на законодателя 
(законност).

(6) Консолидираната версия е достъпна тук.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1589971455231&uri=CELEX:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1589971455231&uri=CELEX:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1589971455231&uri=CELEX:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1589971455231&uri=CELEX:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1560-20140209&qid=1559295056242&from=BG
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Пример Обяснение
Показател Органите на държавите членки 

разполагат със система за управление 
на случаите или календар за обратно 
отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи 
крайни срокове, за да се гарантира, 
че уведомлението за прехвърляне 
е изпратено в рамките на установения 
срок.

Показателят е начин, чрез който може да 
бъде измерено и наблюдавано постигането на 
стандарта.
Показателите, посочени към всеки стандарт, 
следва да се разбират като кумулативни без 
йерархичен ред между тях. 

Алтернативни 
показатели:

Показател 1.а: Ако въпросното лице няма 
правен съветник, органът на държавата 
членка уведомява лицето за решението 
на език, който кандидатът разбира или 
за който с основание се предполага, че 
разбира.
ИЛИ
Показател 1.б: Ако въпросното лице 
има правен или друг съветник, органът 
на държавата членка може да избере 
да съобщи решението на съветника, 
представляващ лицето, в съответствие 
с националната практика.

Алтернативни показатели се използват в случаите, 
при които различни варианти могат да се приложат 
за определяне дали стандартът съответства на 
изискванията.

Допълнителни 
забележки

Въпросното лице се уведомява за сроковете 
за предоставяне на съответните документи/
документи, които са от значение, при условие 
че процедурата все още не е приключила.

Допълнителните забележки в зелените 
полета подчертават специфични въпроси, 
изискващи внимание, конкретни 
обстоятелства или изключения при 
прилагане на стандартите и показателите. 
Приложимостта на „допълнителните 
забележки“ в различните държави членки 
може да се различава.

Добра 
практика

Добра практика, свързана с осъществяването 
на контакт със звено по Регламента „Дъблин“
По въпросите, свързани с „Дъблин“, 
компетентният орган, отговорен за случаите 
по Регламента „Дъблин“, разполага с номер 
за помощ, на който служителите от органа 
за предоставяне на убежище, полицията или 
други съответни органи могат да се обадят.

Добрите практики в сините полета представят 
практики, които не е задължително да 
са признати като стандарт, но държавите 
членки се насърчават да ги вземат предвид, 
когато прилагат оперативните стандарти 
и показатели в своите национални системи. 
Терминът „добра практика“ не е изведен 
в резултат на формална оценка, а се основава 
на текущата практика в някои държави 
членки.

Инструменти 
на EASO

Практическо ръководство: достъп до 
процедурата за предоставяне на убежище
В ръководството е предоставена информация 
относно основните задължения на 
служителите, които първи установяват 
контакт, и правата на лицата, които може да се 
нуждаят от международна закрила, при първо 
установяване на контакт. В това практическо 
ръководство на служителите, които първи 
установяват контакт, се обяснява как да 
работят с устни преводачи и как да постигнат 
най-добрия възможен резултат в ситуации, 
когато се използва устен преводач.

В сивите полета се посочват съществуващите 
приложими инструменти на EASO, като 
например учебни модули и практически 
ръководства, за да се помогне на читателя 
да получи допълнителна информация 
и подходящи материали за четене или 
обучение. 

Терминология

„Компетентен орган“ или „орган на държава членка“

Основната отговорност за прилагането на тези стандарти е възложена на органите на държавите членки, 
като по-голямата част от стандартите в настоящото ръководство са от компетенцията по-специално 
на националните звена по Регламента „Дъблин“ или на компетентните органи, които отговарят за 
прилагането на дъблинската процедура. На практика обаче в допълнение към тях миграционните власти 
и граничните служители също често участват в дъблинската процедура.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-%20Access%20To%20Procedures-Practical-Guide-BG.pdf.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-%20Access%20To%20Procedures-Practical-Guide-BG.pdf.pdf
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Някои от разпоредбите в настоящия документ не са непременно свързани с органа, прилагащ 
дъблинската процедура, а представляват задачи на служителите, които първи установяват контакт (като 
например полиция, гранична полиция, гранична охрана, служители по регистрация и т.н.). Във всеки 
случай в ръководството ще се посочва „орган на държава членка“ или „компетентен орган“, без да се 
уточнява допълнително дали става дума за полицията, приемащия орган или органа по прилагане на 
Регламента „Дъблин“. Читателят трябва да тълкува оперативните стандарти в националния контекст 
и съответно да преведе процедурните аспекти.

Въпросното лице

Регламентът „Дъблин III“ е приложим и за лица, които не са подали нова молба в държавата членка, 
в която се намират, но преди това са подали молба за предоставяне на международна закрила в друга 
държава членка („лица, които не са подали молба“). Това е причината в целия текст да се използва 
терминът „засегнато лице“.
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Общи принципи
При прилагането на Регламента „Дъблин III“ трябва да се спазват редица общи принципи.

Тези всеобхватни принципи са:

• Принципът на поверителност

При прилагането на дъблинската процедура служителите по случая трябва да гарантират 
поверителност. Когато общуват помежду си, държавите членки винаги трябва да използват 
електронната система за комуникация DubliNet, за да гарантират шифрования и безопасен обмен на 
информация, особено когато изпращат информация, съдържаща лични данни на кандидата.

• Взаимно доверие и уважение между държавите членки

Дъблинската система се основава на взаимното доверие и уважение между държавите членки. 
Според съображение 3 всички държави членки спазват принципа на забрана за връщане и се считат 
за безопасни за граждани на трети държави.
Сътрудничеството и взаимното доверие между държавите членки произтичат също от 
съображение 22 от Регламента „Дъблин III“, което се отнася до установяването на „процес за ранно 
предупреждение, подготвеност и управление на кризи в областта на убежището“. EASO играе 
ключова роля в тази система за ранно предупреждение и подготвеност, като предприема мерки 
чрез своята специална мрежа за поддържането на доверие и сътрудничество между звената 
„Дъблин“ на държавите членки.

• Държавите членки си сътрудничат при прилагане на дъблинската процедура и предоставят цялата 
информация, която е от значение за определянето на компетентната държава членка

За да се гарантира бърз достъп до системата за предоставяне на убежище, държавите членки 
трябва да си сътрудничат, за да определят възможно най-бързо компетентната държава членка. 
Сътрудничеството е особено важно, когато се проучват възможностите за събиране на семейството 
в случаи, свързани с деца, с цел определяне на членовете на семейството.

• Първостепенно значение на висшия интерес на детето

Съображение 13 от Регламента „Дъблин III“ се основава на Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на детето(7) и Хартата на основните права на Европейския съюз(8), 
а в член 6 се определя, че висшият интерес на детето следва да бъде от първостепенно значение 
при прилагането на Регламента „Дъблин III“. Регламентът „Дъблин III“ осигурява специфични 
процедурни гаранции за детето и очертава семейните връзки като задължителни критерии във 
връзка с компетентността.

• Търсене на възможности за събиране на семейството

При прилагането на Регламента „Дъблин III“ държавите членки следва да се стремят да съберат 
членовете на семейството, като държат семействата заедно и обработват молбите на членовете на 
семейството едновременно с тези на останалите членове, които са на територията на държавите 
членки.

• Отдаване на приоритет на случаите, свързани с деца

Важно е да се отдаде приоритет на случаите, които са свързани с деца, и да се предприемат 
необходимите стъпки, за да им се гарантира най-бързия достъп до системата за предоставяне на 
убежище. Държавите членки трябва да проявят гъвкавост в случаите на събиране на семейството 
и да се стремят да съберат отново детето с член на семейството, брат, сестра или друг роднина.

• Осигуряване на бърз и справедлив достъп до системата за предоставяне на убежище за 
търсещите убежище

Строгите срокове и ясните критерии относно компетентността, определени в Регламента „Дъблин 
III“, обслужват целта да се осигури бърз и справедлив достъп до системата за предоставяне на 
убежище за търсещите убежище. Неспазването на срока за изпращане на искане или отговор на 

(7) Общо събрание на ООН, Конвенция за правата на детето, Сборник договори на ООН, том 1577, 2 септември 1990 г.

(8) Европейски съюз Харта на основните права на Европейския съюз, 26 октомври 2012 г., 2012/C 326/02.

https://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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искане може да доведе до това държавата да стане компетентната държава членка. Държавите 
членки трябва да се стремят към по-кратки процедури по дъблинската процедура, за да се осигури 
бърз достъп до процедурата за предоставяне на убежище.

• Индивидуална, безпристрастна и обективна оценка на всеки случай по Регламента „Дъблин“

Държавите членки не трябва да обработват случаите автоматично без съответното проучване на 
критериите. Всеки случай е различен и всеки случай по Регламента „Дъблин“ трябва да се разглежда 
индивидуално, безпристрастно и обективно.
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1. Процедурни гаранции за лица, 
попадащи в обхвата на дъблинската 
процедура
Наредбите и директивите, които заедно формират CEAS, осигуряват средства и разпоредби за защита на 
жизненоважните интереси на онези, които попадат в обхвата му. Регламентът „Дъблин III“ предоставя 
собствени процесуални гаранции на въпросните лица. Стандартите, които могат да бъдат извлечени от 
тези гаранции, са описани в този раздел.

Поверителност
Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 39

СТАНДАРТ 1: Органът на държавите членки следва да гарантира 
поверителността на случаите, попадащи в обхвата на дъблинската процедура.

Показател 1.1: Персоналът на компетентния орган е запознат с националните законови и подзаконови 
актове относно поверителността на дъблинската процедура.

Показател 1.2: Базите данни и системите за регистриране на случаи във всяка държава членка се 
защитават и поддържат в съответствие със съответното законодателство.

Допълнителна забележка: Базите данни по този показател включват Визовата информационна 
система (ВИС), Шенгенската информационна система от второ поколение(9) и Евродак, системата 
DubliNet, както и националните деловодни системи.

Показател 1.3: Цялата информация за отделните кандидати и/или лица, които не са подали молба, се 
обменя между компетентните органи само чрез DubliNet.

Показател 1.4: Държавите членки не споделят информация по случая с лица, които не са 
упълномощени да узнаят такава информация.

Показател 1.5: Интервютата с въпросното лице се провеждат в достатъчно оборудвани отделни стаи, 
които гарантират поверителността на казаното по време на интервюто.

(9) Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на 
Шенгенска информационна система от второ поколение.
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Предоставяне на информация
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 4 Приложения X—XIII

СТАНДАРТ 2: На съответното лице се предоставя цялата съответна процедурна 
информация, по-специално съответната брошура при подаване на молба 
в държава членка.

Показател 2.1: Органът на държавата членка предава информацията по ясен и нетехнически начин и на 
език, който въпросното лице разбира или се предполага, че разбира. Компетентният орган трябва да се 
увери, че въпросното лице разбира предоставената информация.

 
Допълнителна забележка: Съгласно член 4 от Регламент „Дъблин III“ минималната информация, 
която трябва да бъде предоставена на въпросното лице, наред с другото, включва следното: 
информация за прилагането на Регламента „Дъблин III“, информация за целите на Регламента 
„Дъблин III“ и последиците от подаването на друга молба в друга държава членка. Въпросното лице 
се информира и за критериите за определяне на компетентната държава членка, индивидуалното 
интервю и възможността да се предоставя информация за присъствието на членове на семейството, 
възможността за обжалване на решение за прехвърляне, факта, че компетентните органи на 
държавите членки могат да обменят информация, свързана с него, и правото на достъп до данни, 
свързани с него. 

Показател 2.2: Информацията се предоставя в съответствие със специалните потребности и личните 
обстоятелства на въпросното лице.

Показател 2.3: Органът на държавата членка предоставя на въпросното лице информацията за 
Регламента „Дъблин III“ в съответната брошура.
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Допълнителна забележка

Брошура А служи за предоставяне на информация на кандидатите за международна закрила 
относно дъблинската система, сроковете на дъблинската процедура, дактилоскопичните отпечатъци 
и съответната информация за контакт, попълнена от националния орган.

Брошура Б предоставя информация за лица, които вече участват в дъблинската процедура. Тя 
пояснява значението на предоставянето на информация за членовете на семейството, които живеят 
в друга държава членка, зависимостта, както и здравословните проблеми. Разглеждат се и различните 
срокове, свързани с процедурата за обратно приемане и поемане на отговорност. Настоящият 
документ включва информация за процедурата за обжалване и съответните национални срокове за 
подаване на жалба.

Брошура за непридружени ненавършили пълнолетие трябва да се дава на деца, които искат 
международна закрила. В брошурата се обяснява по подходящ за децата начин каква информация 
е необходима на националните органи за търсене на възможности за събиране на семейството. 
В брошурата е описан висшият интерес на детето и също така е разгледана дъблинската процедура. 
Задълженията и правата, както и възможностите за подаване на жалба също са обяснени в документа.

В случай на неразрешено преминаване на външна граница на лицето трябва да се предостави 
брошурата „Информация за граждани на трети държави или лица без гражданство, заловени 
във връзка с незаконно преминаване на външна граница“. Тази брошура дава информация за 
задълженията, свързани с вземането на дактилоскопични отпечатъци и системата Евродак.

Ако се установи, че дадено лице неправомерно пребивава в държава членка, трябва да му бъде 
предоставена брошурата „Информация за граждани на трети държави или лица без гражданство, 
открити да пребивават незаконно на територията на държава членка“. В брошурата е обяснено, че 
дактилоскопичните отпечатъци на лицето могат да бъдат предадени на Евродак с цел издирване, като 
в случай на предишно искане за предоставяне на убежище ще се прилага дъблинската процедура. 
В този случай на лицето следва да се предостави и брошура Б.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2c778b67-19a5-4f07-9ab0-c413d6efe293/language-ur/format-PDF/source-134090917
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c5ceacd-9854-4be9-b676-6660b4433fad/language-en/format-PDF/source-137675575
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc8dcf77-c2f7-452e-af7d-640bfb654328/language-en/format-PDF/source-137675950
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7d91125-1425-4ce8-9460-baf879e940b1/language-en/format-PDF/source-137675721
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94f4ac3c-7da4-401c-b82e-35ec050abf40/language-en/format-PDF/source-137675770
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Език
Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 5, параграф 3

СТАНДАРТ 3: Индивидуалното интервю по дъблинската процедура трябва да се 
проведе на език, който въпросното лице разбира или се предполага, че разбира.

Показател 3.1: Органът на държавата членка има достъп до квалифицирани устни преводачи за най-
разпространените езици.

Показател 3.2: На въпросното лице се задава въпрос дали разбира преводача по време на 
индивидуалното интервю. Ако отговорът е отрицателен въпреки всички подготвителни усилия, се 
предприемат подходящи мерки за разрешаването на проблема.

Добра практика във връзка с използването на устни преводачи

Държавите членки използват преводачи, сертифицирани съгласно националното законодателство, 
които редовно се обучават и образоват за работа с кандидати за международна закрила.

Допълнителни инструменти на EASO за съответните процедурни гаранции на този етап:

Модул на EASO за обучение на устни преводачи
Всяка година EASO осигурява курс за онлайн обучение с продължителност между 20 и 25 часа за 
устни преводачи, които работят за националните органи в областта на убежището. Модулът има за 
цел да подпомага устните преводачи в изпълнението на техните задачи, главно да улеснява процеса 
на комуникация между кандидатите за международна закрила и националните органи и други 
свързани заинтересовани страни по време на процедурата по предоставяне на убежище.

Практическо ръководство на EASO относно достъпа до процедурата за предоставяне на 
убежище
В ръководството е предоставена информация относно основните задължения на служителите, 
които първи установяват контакт, и правата на лицата, които може да се нуждаят от международна 
закрила, при първо установяване на контакт. В това практическо ръководство на служителите, които 
първи установяват контакт, се обяснява как да работят с устни преводачи и как да постигнат най-
добрия възможен резултат в ситуации, когато се използва устен преводач.

Практическо ръководство на EASO относно Регламента „Дъблин III“: Интервю и оценка на 
доказателствата
Значителна част от това ръководство е с акцент върху интервюто, проведено с кандидата. 
В ръководството се обясняват техниката за комуникация и използването на преводачи, както 
и целта на интервюто по дъблинската процедура. В „Области за проучване по време на интервюто“, 
приложени към това практическо ръководство, са дадени полезни указания за индивидуалното 
интервю по дъблинската процедура и различните елементи, свързани с въпросите, които биха 
могли да помогнат на служителите по случаите при определянето на компетентната държава 
членка. В практическото ръководство са пояснени и задълженията, свързани с предоставянето на 
информация за дъблинската процедура.
Обяснени са и основните принципи за оценка на доказателствата, различните видове 
доказателствени средства и косвени доказателства.

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-%20Access%20To%20Procedures-Practical-Guide-BG.pdf.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-%20Access%20To%20Procedures-Practical-Guide-BG.pdf.pdf
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Разбиране
Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 5

СТАНДАРТ 4: Органът на държавата членка трябва да се увери, че въпросното 
лице разбира зададените въпроси и информацията, предоставена по време на 
индивидуалното интервю.

Показател 4.1: При започването на интервюто на въпросното лице се обясняват целта и контекстът на 
интервюто.

Показател 4.2: На въпросното лице се задава въпрос дали разбира въпросите и информацията, 
предоставена по време на интервюто.

Добра практика да се потвърди, че лицето разбира

Служителят документира както въпроса относно разбирането на използвания език, така и отговора.

Показател 4.3: По време на интервюто на въпросното лице се дава възможност да даде обяснения за 
несъответствия, противоречия и/или липсващи елементи.

Показател 4.4: След интервюто въпросното лице се уведомява и му се дава възможност да поправи 
всички грешки и да коригира изявления, ако се налага. Тези поправки се документират.

Показател 4.5: След интервюто на въпросното лице и/или на неговия законен представител се 
предоставя писмено резюме на интервюто.

Представяне и оценка на нова информация
Регламент „Дъблин ІІІ“
Членове 4 и 5

СТАНДАРТ 5: Органът на държавата членка гарантира, че е възможно въпросното 
лице да представи съответната информация по своя случай по време на 
дъблинската процедура и че е лицето е уведомено за правото си да направи това.

Показател 5.1: На съответното лице се предоставя обща информация за това кога и на кого да изпрати 
документи и информация относно своя случай.

Допълнителна забележка: въпросното лице се уведомява за сроковете за предоставяне на 
съответните документи/документи, които са от значение, при условие че процедурата все още не 
е приключила.

Показател 5.2: Въпросното лице е в състояние да представи на компетентния орган за разглеждане 
всички претенции и подкрепящи доказателства, включително медицински становища.

Показател 5.3: Органът на държавата членка има въведена процедура, така че служителят по случая да 
бъде уведомен за всяка нова информация по случая.

Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 7, параграф 2
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СТАНДАРТ 6: Ако по време на дъблинската процедура се появи нова информация, 
по целесъобразност тя следва да бъде взета предвид от органа на държавата 
членка в съответния етап на процедурата.

Показател 6.1: Органът на държавата членка има въведен процес, който гарантира, че въпросното 
лице или друго лице (например негов представител) или организация могат да предоставят нова 
информация или промени в обстоятелствата в хода на случая.

Показател 6.2: Доколкото е възможно, компетентният орган разполага със специално определен 
служител за случая и процес за активно управление на случаите.
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2. Идентифициране на потенциален 
случай по Регламента „Дъблин“
Първата стъпка от дъблинската процедура е случаят да се идентифицира като случай по Регламента 
„Дъблин“. Следователно служителите по случая трябва да идентифицират възможните показатели, 
за да се потвърди дали разглежданият случай попада в обхвата на дъблинската процедура. Обичайно 
е звеното или органът, който може да се сблъска с евентуален случай по Регламента „Дъблин“, да не 
е този, който накрая ще проведе дъблинската процедура. Поради това някои от следните стандарти 
и показатели относно идентифицирането на случай по Регламента „Дъблин“ са насочени към всички 
компетентни органи и не могат да се отнасят само до едно единствено звено по Регламента „Дъблин“ 
във всяка държава членка.

Допълнителни инструменти на EASO за идентифициране на потенциален случай по Регламента 
„Дъблин“

Обучителен модул на EASO за идентифициране на потенциални случаи по Регламента „Дъблин“

За служители на държавите членки, които биха могли да се сблъскат с потенциален случай по 
Регламента „Дъблин“, е на разположение обучителен модул на EASO, който да им помогне да 
определят как да процедират с тези случаи и да ги насочат към звеното „Дъблин“. Този обучителен 
модул ще бъде наличен от януари 2020 г.

СТАНДАРТ 7: Органът на държавата членка, който може да попадне на 
потенциални случаи по Регламента „Дъблин“, разполага с подходящи средства за 
идентифицирането на такъв случай.

Показател 7.1: Органът на държавата членка има достъп до Евродак, както и до други съответни бази 
данни(10), а когато достъпът е разрешен, и до ВИС, за идентифициране на потенциален случай по 
Регламента „Дъблин“.

Показател 7.2: Специализирано звено или орган в рамките на всеки орган на държава членка 
е определено(определен) като компетентно(компетентен) за случаите по Регламента „Дъблин“ 
и дъблинската процедура, което дава възможност за изпращане на случаите към този орган.

СТАНДАРТ 8: Служителите в органа на държавата членка, които попадат на 
потенциални случаи по Регламента „Дъблин“, имат достатъчно познания за 
Регламента „Дъблин III“ и могат да идентифицират потенциален случай по 
Регламента „Дъблин“ и да го изпратят за допълнителна оценка.

Показател 8.1: Персоналът на компетентния орган, който за първи път попада на потенциален случай 
по Регламента „Дъблин“, e осведомен за Регламента „Дъблин III“ и има основна представа за това 
какви признаци да търси, когато преценява дали Регламент „Дъблин III“ е приложим.

Показател 8.2: Персоналът на компетентния орган, който за първи път попада на потенциален 
случай по Регламента „Дъблин“, знае с кого да се свърже за повече информация или за започване на 
евентуална дъблинска процедура, като за предпочитане това е органът, който отговаря за дъблинската 
процедура.

Показател 8.3: След като бъде установен случай по Регламента „Дъблин“, съществува установена 
процедура за изпращане на случая на органа, който отговаря за провеждането на дъблинската 
процедура.

Показател 8.4: Случаите, попадащи в обхвата на Регламента „Дъблин III“, възможно най-бързо се 
изпращат до органа, който отговаря за провеждането на дъблинската процедура.

(10) Това включва национални и/или международни бази данни.
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Добра практика, свързана с осъществяването на контакт със звено по Регламента „Дъблин“

По въпросите, свързани с „Дъблин“, компетентният орган, отговорен за случаите по Регламента 
„Дъблин“, разполага с номер за помощ, на който служителите от органа за предоставяне на убежище, 
полицията или други съответни органи могат да се обадят.

Системата Евродак
Използването на базата данни на Евродак е регламентирано в Регламент „Евродак II“. Той е общ източник 
на информация за идентифициране на случай по Регламента „Дъблин“. Когато дадено лице кандидатства 
за международна закрила, базата данни позволява на държавите членки да виждат предишни молби 
за международна закрила в други държави членки, изпратени на Евродак в съответствие с член 9 
от Регламент „Евродак II“. Системата също така позволява на държавите членки да виждат записи 
за неразрешено преминаване на граница в държава членка от трета държава, записани в Евродак 
в съответствие с член 14 от Регламент „Евродак II“.

Допълнителна забележка

Информацията, съхранявана в базата данни Евродак от държавите членки, включва следното:

• Предоставянето на международна закрила на въпросното лице
В съответствие с член 18 от Регламент „Евродак II“, когато международната закрила 
е предоставена на дадено лице, това трябва да бъде отбелязано в Евродак.

• Прехвърлянето на въпросното лице в друга държава членка
В зависимост от правното основание на прехвърлянето в съответствие с член 10, букви а) и б) 
от Регламент „Евродак II“ компетентната държава членка трябва да актуализира или изпрати 
съответната информация за прехвърлянето до Евродак.

• Дали лицето е напуснало територията на държавите членки
В член 10, буква в) от Регламент „Евродак II“ се уточнява, че ако въпросното лице напусне 
територията на държавите членки, датата на напускане трябва да бъде актуализирана 
в системата Евродак. Ако лицето напусне територията на държавите членки в съответствие със 
заповед за извеждане или решение за връщане след оттеглянето или отхвърлянето на молбата 
за международна закрила, тази информация също трябва да бъде актуализирана в Евродак 
в съответствие с член 10, буква г) от Регламент „Евродак II“.

• Фактът, че държавата членка е поела отговорността за молбата, като приложи 
дискреционната клауза
В член 10, буква д) от Регламент „Евродак II“ се определя задължението за актуализиране на 
набора от данни, записани в Евродак, когато държава членка прилага дискреционната клауза 
(член 17, параграф 1 от Регламент „Дъблин III“).

По отношение на използването на базата данни Евродак са договорени следните стандарти и показатели.

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент „Евродак ІІ“
Член 20, параграф 2 Член 9, параграф 1

СТАНДАРТ 9: Когато се подава молба за международна закрила, 
дактилоскопичните отпечатъци на кандидата трябва да бъдат регистрирани 
възможно най-бързо като категория 1 и в рамките на 72 часа. В случай на 
неправомерно влизане отпечатъкът трябва да бъде регистриран като 
категория 2 в рамките на 72 часа след задържането.



EASO Ръководство на ЕАSO относно дъблинската процедура: оперативни стандарти и показатели  23

Показател 9.1: Компетентният орган във всяка държава членка разполага с удобен достъп до 
достатъчно устройства за вземане на дактилоскопични отпечатъци и тяхното сравняване в базата 
данни Евродак скоро след подаването на молбата за международна закрила или неправомерното 
влизане в страната. Тези устройства трябва да бъдат разположени в близост до мястото, където 
е подадена молбата за международна закрила, или в близост до мястото на установяване на 
неправомерното влизане.

Показател 9.2: Резултатите от базите данни следва да бъдат на разположение на националния орган, 
който отговаря за провеждането на дъблинската процедура, малко след извършване на търсенето.

СТАНДАРТ 10: Ако компетентният орган на държавата членка реши да извърши 
търсене в Евродак на лице, което не е подало молба (търсене от категория 3), 
и резултатът от търсенето показва, че е приложим Регламентът „Дъблин III“, 
случаят трябва да бъде отнесен до органа на държавата членка, отговорен за 
дъблинската процедура.

Показател 10.1: Персоналът на националния орган, който извършва търсенето от категория 3, има 
основни познания по Регламент „Дъблин III“ и знае към кого да изпрати случая за допълнителни 
действия по дъблинската процедура.

СТАНДАРТ 11: Резултатите от търсенето в Евродак трябва да включват 
цялата налична информация от Евродак, като например предишно неразрешено 
преминаване на граница, предишни молби, дали държава членка е предоставила 
международна закрила, дали кандидатът е бил прехвърлен в друга държава 
членка и дали друга държава членка е приложила дискреционната клауза.

Показател 11.1: Органът на държавата членка използва систематично оформление на резултатите, 
което му дава възможност незабавно да прочете цялата налична информация от Евродак.

Показател 11.2: Информацията от Евродак трябва да бъде ясна и лесна за тълкуване за всички 
държави членки, когато е включена в искане за обратно приемане/поемане на отговорност.

СТАНДАРТ 12: Органът на държавата членка следва редовно да актуализира 
информацията в базата данни на Евродак в съответствие с Регламента „Евродак 
II“. След прехвърляне органът на държавата членка следва да въведе следната 
информация в базата данни на Евродак: всяко прилагане на дискреционната 
клауза, експулсиране, предоставяне на международна закрила, издаване на 
документ за пребиваване, дали лицето е напуснало територията на държавите 
членки, дали е получило гражданство и/или дали статутът на международна 
закрила е отменен или прекратен и дали е отказано подновяване на статута.

Показател 12.1а: Органът на държавата членка разполага с автоматизирана система, която дава 
възможност на държавата членка да прехвърля информация от националната система за регистриране 
на случаи в базата данни на Евродак.

ИЛИ

Показател 12.1б: Ако органът на държавата членка не разполага с автоматизирана система за 
прехвърляне на съответната информация от националното досие в базата данни на Евродак, 
отговорният персонал на национално ниво има познания за това каква информация трябва да бъде 
прехвърлена в базата данни на Евродак, а властите разполагат със средства за ръчно прехвърляне на 
съответната информация към базата данни.
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Добри практики за свързването на Евродак с националната система за управление на случаи

За да се облекчи административната тежест, да се подобри качеството на данните и да се ускорят 
процедурите, някои органи на държавите членки избраха да свържат националната си система за 
регистрация на случаи с базата данни на Евродак. Всеки път, когато техният национален орган вземе 
решение или подаде акт, който трябва да бъде записан в Евродак, информацията се изпраща на 
Евродак автоматично.

Базата данни на Визовата информационна система
Базата данни на ВИС е друг важен източник на информация относно идентифицирането на потенциални 
случаи по Регламента „Дъблин“. Системата извършва съпоставяне на биометрични данни с цел 
идентификация и проверка. ВИС свързва посолства и консулства в държави извън ЕС и всички външни 
гранични пунктове на държавите от Шенген. ВИС се прилага за всички държави от Шенген (Дания 
е решила да я прилага), следователно не всички държави членки, които прилагат Регламента „Дъблин 
III“(11), са обвързани от Регламента за ВИС и имат достъп до системата на ВИС.

Допълнителна забележка: В базата данни на ВИС държавите членки могат да намерят и информация 
за личните данни и паспортната информация на въпросното лице.

Добра практика, свързана с търсенето във Визовата информационна система

Търсенето в базата данни на ВИС се провежда едновременно със задължителното търсене в базата 
данни на Евродак, за предпочитане в рамките на 72 часа от подаване на молбата за предоставяне на 
международна закрила.

СТАНДАРТ 13: Когато е разрешен достъп, органът на държавата членка следва да 
извърши търсене в базата данни на ВИС, за да се установи дали на съответното 
лице е била предоставена виза от друга държава членка.

Показател 13.1: Когато законодателството на ЕС разрешава това, органът на държавата членка има 
достъп до базата данни на ВИС за идентифициране на случаи по Регламента „Дъблин“ и я използва 
като източник на информация.

Показател 13.2: Персоналът на органа на държавата членка, който определя случай по Регламента 
„Дъблин“, е запознат с визите, предоставяни като евентуално основание за отправяне на искане за 
обратно приемане/поемане на отговорност.

Документи, принадлежащи на въпросното лице
Всеки притежаван от лицето документ може да е от значение в процеса на определяне на 
компетентността. Тези документи следва да бъдат взети под внимание в съответствие с Регламента 
„Дъблин III“.

СТАНДАРТ 14: Като част от процеса на събиране на информация компетентният 
орган следва да бъде наясно с важността и да вземе предвид всички съответни 
документи, предоставени от въпросното лице на всеки етап от текуща 
процедура, като фактор за идентифициране на случай по Регламента „Дъблин“.

Показател 14.1: Персоналът на органа на държавата членка, който получава документите, има 
достатъчно познания по Регламента „Дъблин III“ и знае на кого да изпрати случая за подходящите 
действия по Регламента „Дъблин III“.

(11) Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на 
данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване, ОВ, 2008 г., L 218.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=BG
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Показател 14.2: Компетентният орган разполага с процедура и експертен опит за проверка на 
автентичността на документите.

Допълнителна забележка: Важни документи, които трябва да се вземат предвид по време на 
процедурата, са например лична карта, паспорт, шофьорска книжка, разрешителни за пребиваване 
и всеки официален документ, издаден от компетентен чуждестранен орган, или всеки документ, който 
доказва твърденията на въпросното лице, напр. билет за влак, разписки и т.н.

Добра практика, свързана с търсенето на подходящи документи

Когато националното законодателство позволява това, може да бъде полезно кандидатите и техните 
вещи да бъдат претърсени, за да се намерят подходящи доказателствени средства. След като бъдат 
намерени съответните документи, те временно се изземат, сканират и проверяват за автентичност.

СТАНДАРТ 15: Ако документ, получен на който и да е етап от текуща процедура, 
показва, че Регламентът „Дъблин III“ е приложим, случаят следва да бъде отнесен 
до органа, компетентен за провеждането на дъблинската процедура.

Показател 15.1: Персоналът на органа на държавата членка, който получава документа, има 
достатъчно познания по Регламента „Дъблин III“ и е в състояние да направи основна оценка на 
значението на документа съгласно Регламента.

Допълнителни инструменти на EASO за идентифициране на потенциални случаи по Регламента 
„Дъблин“

Обучителен модул на EASO за идентифициране на потенциални случаи по Регламента „Дъблин“

Практическо ръководство на EASO относно прилагането на Регламента „Дъблин III“: Лично 
интервю и оценка на доказателствата

Практическо ръководство на EASO относно регистрацията: Подаване на молби за 
международна закрила

EASO разработва практически инструмент за служителите в държавите членки, които работят 
по регистрацията на кандидатите, който би могъл да им помогне да оценяват показателите по 
Регламента „Дъблин“ в даден случай.

Показател 15.2: Персоналът на компетентния орган, който получава документа, знае на кого да 
изпрати случая за съответните действия съгласно Регламента „Дъблин III“.

Индивидуалното интервю
В член 5 от Регламент „Дъблин III“ се уточнява, че държавите членки провеждат индивидуално интервю 
с кандидата, за да улеснят процеса на определяне на компетентната държава членка. Това интервю 
по Регламента „Дъблин“ може да бъде пропуснато, ако лицето се е укрило или вече е предоставило 
информацията, свързана с дъблинската процедура.

Индивидуалното интервю има много различни функции. Той се урежда както от Регламента „Дъблин 
III“, така и от националното законодателство във всяка държава членка. Що се отнася до оценката на 
компетентната държава членка от индивидуалното интервю в случаите по Регламента „Дъблин“, бяха 
договорени следните стандарти и показатели.

Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 5

СТАНДАРТ 16: Индивидуалното интервю се провежда преди издаването на 
решение за прехвърляне, освен ако лицето не се е укрило или цялата съответна 
информация вече е била предоставена от въпросното лице.
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Показател 16.1: Органът на държавата членка отделя достатъчно средства за провеждане на 
интервюто.

Допълнителна забележка: „Достатъчно средства“ включва подходящо помещение за провеждане 
на интервюто, преводачи на разположение, когато е необходимо, и отделяне на достатъчно време за 
надлежното провеждане на интервю с въпросното лице.

Показател 16.2: Органът на държавата членка има установена процедура за насрочване на интервюта, 
която позволява да се даде приоритет на интервютата по Регламента „Дъблин“ по отношение на 
съответните срокове.

Добра практика, свързана с комбинирането на интервюто с регистрацията на молбата

Счита се за добра практика интервюто по Регламента „Дъблин“ да се комбинира със съществуващата 
национална практика, създадена за регистриране на молби за предоставяне на международна 
закрила и събиране на информация, свързана с искането. Тази практика дава възможност на 
компетентните органи да определят случаите по Регламента „Дъблин“ на ранен етап и възможно 
най-скоро да изпратят случаите на компетентния орган. Ранното сезиране ще даде повече време 
на звеното по Регламента „Дъблин“ или на органа, отговарящ за провеждането на дъблинската 
процедура, да предприеме необходимите стъпки, което е жизненоважно в случаите, когато става 
дума за деца или за събиране на семейството.

СТАНДАРТ 17: Служителят внимателно проверява и проучва информацията по 
случая преди да проведе индивидуалното интервю.

Показател 17.1: Досието по случая е достъпно за служителя достатъчно време преди интервюто, за да 
му се даде възможност за подходяща подготовка.

Показател 17.2: При подготовката се вземат предвид всички елементи, които биха могли да помогнат 
за определянето на компетентната държава членка.

Добра практика във връзка с определянето на момента за провеждане на интервюто

Проведете индивидуалното интервю възможно най-скоро след подаване на молбата за 
предоставяне на международна закрила, като дадете възможност на кандидата или на компетентния 
орган да оцени интервюто и при необходимост да предостави допълнителна информация по случая 
преди крайния срок за отправяне на искане за прехвърляне.

СТАНДАРТ 18: Индивидуалното интервю трябва да обхваща всички аспекти на 
Регламента „Дъблин III“, свързани с кандидата и дъблинската процедура.

Показател 18.1: Индивидуалното интервю се провежда, като се използва стандартизиран протокол за 
интервю, за да се гарантира, че са обхванати всички аспекти, приложими както за кандидата, така и за 
дъблинската процедура.

Добра практика, свързана със съставянето на протоколи за интервю

Установеният протокол за интервю, разработен на национално равнище, може да помогне 
на служителите да обхванат всички аспекти от Регламента „Дъблин III“. Тези стандартизирани 
протоколи за интервю обхващат както съответните аспекти на компетентността, така и всички 
аспекти на националното законодателство, така че да може да се вземе решение за прехвърляне без 
последващи интервюта, ако се сметне за необходимо.

Показател 18.2: По време на интервю се задават въпроси, свързани със семейството или роднините на 
територията на държавите членки, зависимите лица и маршрута на пътуване.
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Показател 18.3: Стандартизираният протокол за интервю гарантира, че интервюто обхваща 
показателите по Регламента „Дъблин“, които не са достъпни чрез търсения в базите данни (Евродак, 
ВИС).

Показател 18.4: Персоналът, който провежда индивидуалното интервю, е подходящо обучен и има 
достатъчно познания по Регламента „Дъблин III“, за да знае кога да зададе допълнителни въпроси от 
стандартизирания протокол.

Допълнителни инструменти на EASO за индивидуално интервю по Регламента „Дъблин“

Практическо ръководство на EASO относно прилагането на Регламента „Дъблин III“: Лично 
интервю и оценка на доказателствата

Практическо ръководство на EASO: Лично интервю

Това практическо ръководство насърчава структурирания метод за интервю в съответствие 
с учебната програма на EASO. Той води ползвателя през етапите на подготовка за индивидуалното 
интервю, започване на интервюто и предоставяне на информация, провеждане на интервюто, 
включване на насоки относно същността на молбата, която трябва да се проучи по време на 
интервюто, и завършва с приключване на интервюто и предприемане на действия след него.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-BG.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-BG.pdf
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3. Искане на информация
Органът на държавата членка невинаги разполага с достатъчно информация, за да изпрати искане за 
обратно приемане/поемане на отговорност до друга държава членка. В случаите, когато наличните 
доказателства са незадоволителни, за да се установи дали може да се проведе дъблинската процедура 
или когато доказателствата не са достатъчни, за да се определи компетентната държава членка, 
държавите членки могат да изпратят искане за предоставяне на информация до друга държава 
членка. Такова искане може да бъде изпратено в съответствие с член 34 от Регламент „Дъблин III“, 
като се използва стандартният формуляр от приложение V към Регламента за изпълнение. В случаите 
на издирване на семейството, установяване на роднински връзки и въпроси относно зависимост се 
предоставят стандартните формуляри от приложения VII и VIII към Регламента за изпълнение.

Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 6, параграф 5, член 16, параграф 
4 и член 34

СТАНДАРТ 19: Искане за предоставяне на информация се отправя само 
в съответствие с член 6, параграф 5, член 16, параграф 4, и член 34 от Регламент 
„Дъблин III“. Органът на държавата членка следва да гарантира, че има 
достатъчно основания за отправяне на искането и че съответните срокове са 
спазени.

Показател 19.1: Компетентният орган използва съществуващия стандартен формуляр, за да поиска 
своевременна и достатъчна информация.

Показател 19.2: Служителите са в състояние да определят и прилагат достатъчните основания за 
изпращане на искания за предоставяне на информация.

Показател 19.3: В случай на изпращане на искания за информация в съответствие с член 6, параграф 5, 
и член 16, параграф 4 от Регламент „Дъблин III“ компетентният орган включва съответните участници, 
напр. служби за закрила на детето и т.н. при издирване на семейството.

СТАНДАРТ 20: Органът на държавата членка следва да отговори на искане на 
информация възможно най-скоро, но не по-късно от пет седмици. Отговорът 
следва да бъде в съответствие с член 6, параграф 5, член 16, параграф 4 и член 34 
от Регламент „Дъблин III“.

Показател 20.1: Компетентният орган разполага с образец на стандартен формуляр, за да се гарантира 
предоставянето на правилната информация своевременно и по ефективен начин.

Показател 20.2: Органът на държавата членка разполага със система за управление на случаите и/или 
календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете и предупреждаване за наближаващи 
крайни срокове.

Показател 20.3: Членовете на персонала, които отговарят на исканията за предоставяне на 
информация, имат подходящ достъп до всички съответни бази данни, необходими за отговор.

Показател 20.4: Форматът на отговора трябва да бъде изпратен в прикачен файл като заключен за 
редакция документ, който не може да бъде редактиран по-късно.

Добра практика, свързана с формата на отговора на искания за предоставяне на информация

Органите на държавите членки използват разширение .pdf, за да изпращат своите отговори на 
исканията за предоставяне на информация чрез DubliNet, за да се гарантира защитата на данните.
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Добра практика във връзка с използването на образци или стандартни образци на формуляри

Държавите членки използват образци или стандартни образци на формуляри, разработени на 
национално равнище, за да отговарят на исканията за предоставяне на информация по член 34 (за 
да може въпросното лице да бъде лесно идентифицирано от двата органа на държавите членки). 
Използването на едно и също оформление помага да се осигури доказателствена стойност и за 
отличаване в съдилищата.

Показател 20.5: Служителите са в състояние да определят и прилагат достатъчните основания за 
отговор на искания за предоставяне на информация.

Показател 20.6: В случай на отговор на искания за предоставяне на информация в съответствие с член 
6, параграф 5, и член 16, параграф 4 националните органи включват съответните участници, напр. 
служби за закрила на детето и т.н. при издирване на семейството.

Допълнителна забележка: Ако исканата информация изисква съгласието на кандидата, запитаният 
орган на държавата членка трябва да гарантира, че се предава само информацията, която органът 
има право да предостави. Когато е необходимо съгласие от кандидата, замолената държава членка 
гарантира, че такова съгласие е получено от молещата държава членка.

СТАНДАРТ 21: За да се ускори сигурната, бърза и надеждна комуникация между 
държавите членки, исканията за предоставяне на информация трябва да 
бъдат изпращани чрез DubliNet и на език, който обикновено се разбира от 
компетентните органи в двете държави членки.

Показател 21.1: Определените служители имат достъп до системата DubliNet, за да могат да бъдат 
изпращани исканията.

Показател 21.2: Определените служители са инструктирани за използването на посочената система 
и са в състояние да я използват.

Показател 21.3: Езикът за комуникация, използван между държавите членки, се договаря с цел 
намаляване на объркването, езиковите недоразумения или необходимостта от превод, което може да 
забави процеса.

Показател 21.4: Служителите по случая осигуряват получаването и документирането на доказателство 
за доставянето на всички съобщения, изпратени чрез DubliNet.
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4. Оценка на компетентността
За да бъде извършена задълбочена оценка на компетентността в съответствие с Регламента „Дъблин 
III“, бяха изготвени следните стандарти с цел осигуряване на надлежна процедура за оценка на 
компетентността.

Добра практика, свързана с по-лесното прилагане на Регламента „Дъблин III“

Въз основа на съображение 28 и член 36 от Регламента „Дъблин III“ държавите членки намират 
служители за връзка в други държави членки (стига това да е възможно), за да се улесни прилагането 
на Регламента и да се увеличи неговата ефективност.

Осведоменост и обучение
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Глави III—VI Член 11

СТАНДАРТ 22: Компетентният орган, натоварен с оценката на 
компетентността, разполага с необходимите ресурси и познава своите 
отговорности, а служителите по случая са достатъчно обучени и запознати 
с йерархията на критериите, използвани за определяне на компетентността, 
и приложимите срокове.

Показател 22.1: Съществуват работен процес и процедура за последователно прилагане на йерархията 
на критериите за оценка на компетентността по Регламента „Дъблин“.

Показател 22.2: Компетентният орган проверява за допълнителна информация, свързана 
с определянето на компетентността.

Допълнителна забележка: Допълнителната информация включва формуляри за кандидатстване, 
друга вътрешна документация, направени изявления или документи, подадени от кандидата, като 
например паспорт, лична карта, шофьорска книжка и др.

Добра практика, свързана с това да се гарантира, че не е необходимо последващо интервю

Държавите членки разполагат със стандартизиран протокол за интервю, който обхваща както 
съответните аспекти на компетентността, така и всички аспекти на националното законодателство, 
така че да може да се вземе решение за прехвърляне без необходимостта от последващи интервюта, 
ако такива не се налагат.

Допълнителен инструмент на EASO за оценка на доказателствата:

Практическо ръководство на EASO относно прилагането на Регламента „Дъблин III“: Лично 
интервю и оценка на доказателствата

Показател 22.3: Когато информацията относно оценката на компетентността е непълна или 
е необходимо разяснение и друга държава членка може да притежава полезна информация, 
компетентният орган отправя запитване по член 34 от Регламента „Дъблин III“ до съответната(ите) 
държава(и).
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Изчерпателно досие

СТАНДАРТ 23: Органът на държавата членка гарантира, че досието по случая 
съдържа всички доказателства, необходими за извършване на оценка на 
компетентността в съответствие с йерархията на критериите, посочени 
в Регламента „Дъблин III“.

Показател 23.1: Служителите по случая имат обща представа за цялата съответна информация, 
събрана във всеки отделен случай, включително представителства на кандидата, и съответно прилагат 
критериите за определяне от глава III.

Показател 23.2: Служителят по случая използва наличната информация, за да определи коя държава 
членка вероятно е най-компетентна.

Показател 23.3: Доколкото е възможно, служителите по случая документират своята оценка на 
конкретния случай.

Разрешаване и оценка на доказателствата
Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 7, параграф 3

СТАНДАРТ 24: Доказателствата, които могат да доведат до прилагането 
на критериите в членове 8, 10 или 16, следва да бъдат позволени и да бъдат 
разгледани от молещата държава членка преди друга държава членка да приеме 
искането за обратно приемане/поемане на отговорност.

Показател 24.1: Органът на държавата членка има въведен процес, който гарантира, че въпросното 
лице или друго съответно лице от негово име може да представи нова информация или промени 
в обстоятелствата в хода на случая.

Показател 24.2: Доколкото е възможно, компетентният орган разполага със специално определен 
служител за случая и процес за активно управление на случаите.
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5. Изпращане на искането за обратно 
приемане/поемане на отговорност
Процесът на определяне коя държава членка е компетентна за разглеждане на молбата за международна 
закрила на гражданин на трета държава или компетентна за обратно приемане на въпросното лице 
започва с изпращане на искане за обратно приемане/поемане на отговорност до друга държава членка. 
В тази разпоредба са представени различни оперативни стандарти за тази първа стъпка от процеса на 
определяне.

Навременни искания
Регламент „Дъблин ІІІ“
Членове 21, 23, 24

СТАНДАРТ 25: Органът на държавата членка гарантира, че искането за обратно 
приемане/поемане на отговорност е отправено възможно най-скоро до 
държавата членка, която е най-вероятно да бъде компетентна. Във всеки случай 
искането се отправя в съответствие със сроковете, разрешени в съответните 
членове на Регламента.

Показател 25.1: Органът на държавата членка разполага със система за управление на случаите и/или 
календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете и предупреждаване за наближаващи 
крайни срокове.

Показател 25.2: Исканията за спешен отговор до други държави членки са ясно обозначени като 
такива, заедно с причините за това.

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение 
Член 21, параграф 3, член 22, 
параграф 3, член 23, параграф 4, 
член 24, параграф 5

Членове 1 и 2

Включване на преки и косвени доказателства

СТАНДАРТ 26: За искането за обратно приемане/поемане на отговорност трябва 
да се използват стандартните формуляри и то трябва да включва преки 
или косвени доказателства(12) заедно с възможно най-много друга подходяща 
информация, която да даде възможност на замолената държава членка да 
прецени напълно дали е компетентна по случая.

Показател 26.1: Служителите имат достъп до различните предоставени стандартни образци на 
формуляри.

Показател 26.2: Служителите са инструктирани за постоянното използване на посочените стандартни 
образци на формуляри.

Показател 26.3: Служителите включват в искането си толкова информация, колкото е необходимо.

Показател 26.4: Служителите включват всички налични доказателства, когато има такива, а при липса 
на такива — косвени доказателства.

(12) Както е описано в двата списъка, посочени в член 22, параграф 3, от Регламент „Дъблин II“.
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Допълнителна забележка: Дактилоскопичните отпечатъци са надеждно средство за недвусмислено 
идентифициране на въпросното лице. Когато не бъдат открити допълнителни доказателства (напр. 
резултати в общите информационни системи като Евродак/ВИС), дактилоскопичните отпечатъци се 
прикрепят към искането за идентифициране на въпросното лице в регистъра на замолената държава 
членка, когато това е възможно.

Използване на DubliNet за изпращане на искания за обратно 
приемане/поемане на отговорност

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Съображение 26, член 38 Член 15, параграф 1, членове 16, 18, 19, 20 и 

член 21, параграф 1

СТАНДАРТ 27: За да се ускори сигурната, бърза и надеждна комуникация между 
държавите членки, исканията се изпращат чрез DubliNet и на език, който 
обикновено се разбира от компетентните органи в двете държави членки.

Показател 27.1: Специално определени служители имат достъп до системата DubliNet, за да могат да 
бъдат изпращани исканията.

Показател 27.2: Специално определени служители са инструктирани за използването на посочената 
система и са в състояние да я използват.

Показател 27.3: Езикът за комуникация, използван между държавите членки, се договаря с цел 
намаляване на объркването, езиковите недоразумения или необходимостта от превод, което може да 
забави процеса.

Показател 27.4: Служителите по случая осигуряват получаването и документирането на доказателство 
за доставянето на всички съобщения, изпратени чрез DubliNet.

Показател 27.5: Съобщенията (включително исканията) между държавите членки относно 
индивидуалното прилагане на Регламента „Дъблин“ винаги се изпращат чрез шифрованата система за 
електронна комуникация DubliNet.

Показател 27.6: За отправяне на искането компетентният орган използва подходящия стандартен 
формуляр, предоставен от Комисията.
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6. Отговор на искането за обратно 
приемане/поемане на отговорност
След изпращане на искането следващата стъпка в процеса на определяне на компетентната държава 
членка е изпращането на отговор от замолената държава членка. В тази разпоредба са представени 
различни стандарти за тази втора стъпка от процеса на определяне. Тъй като в някои случаи процесът 
на определяне не приключва след първоначалния отговор, са включени и стандарти за процеса на 
преразглеждане след отхвърляне на първото искане.

Навременни отговори
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 21, параграф 3, член 22, 
параграф 1, член 22, параграф 
6, член 22, параграф 7, член 25 и 
член 28, параграф 3

Членове 3–6

СТАНДАРТ 28: Замолената държава членка трябва да отговори на искането за 
обратно приемане/поемане на отговорност в рамките на определените срокове.

Показател 28.1: Органът на държавата членка разполага със система за управление на случаите и/или 
календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете и предупреждаване за наближаващи 
крайни срокове.

Показател 28.2: Системата за управление на случаи е в състояние да дава приоритет на различните 
крайни срокове и да подава спешни искания.

Добра практика, свързана със системите за управление на случаи

Държавите членки приемат цифров или електронен подход, който дава възможност за ефективното 
управление на случаите във връзка с входящите искания.

Ясна и недвусмислена формулировка
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 22, член 25 и член 28, 
параграф 3

Членове 3–6

СТАНДАРТ 29: Замолената държава членка следва да гарантира, че отговорът 
е ясен и недвусмислен по отношение на въпросното лице и положителния или 
отрицателния характер на отговора.

Показател 29.1: Компетентният орган разполага с образец или стандартен формуляр.

Показател 29.2: Отговорът е под формата на заключен за редакция документ, който не може да бъде 
редактиран по-късно.

Показател 29.3: Отговорът включва личните данни на въпросното лице, регистрирано в замолената 
държава членка.
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Добра практика, свързана с включването на псевдоними в отговорите

За идентифициране на лицето в своите отговори държавите членки включват всички приложими 
псевдоними на въпросното лице, доколкото е възможно.

Използване на DubliNet за отговор на искане за обратно 
приемане/поемане на отговорност

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Съображение 26, член 38 Член 15, параграф 1, членове 16, 18, 

19, 20 и член 21, параграф 1

СТАНДАРТ 30: За да се ускори сигурната, бърза и надеждна комуникация между 
държавите членки, отговорите се изпращат чрез DubliNet и на език, който 
обикновено се разбира от компетентните органи в двете държави членки.

Показател 30.1: Специално определени служители имат достъп до DubliNet, за да могат да бъдат 
изпращани отговорите.

Показател 30.2: Специално определени служители са инструктирани за използването на посочената 
система и са в състояние да я използват.

Показател 30.3: Езикът за комуникация, използван между държавите членки, се договаря с цел 
намаляване на объркването, езиковите недоразумения или необходимостта от превод, което може да 
забави процеса.

Показател 30.4: Служителите по случая осигуряват получаването и документирането на доказателство 
за доставянето на всички съобщения, изпратени чрез DubliNet.

Показател 30.5: Съобщенията (включително отговорите) между държавите членки относно 
индивидуалното прилагане на Регламента „Дъблин III“ винаги се изпращат чрез шифрованата система 
DubliNet.

Добра практика, свързана с формата на отговора на искания за предоставяне на информация

Органите на държавите членки използват разширение .pdf, за да изпращат своите отговори чрез 
DubliNet, за да се гарантира защитата на данните.

Положителен отговор
Регламент за изпълнение
Член 6

СТАНДАРТ 31: Органът на държавата членка гарантира, че е посочен 
съответният член и в отговора са включени практическите подробности 
относно прехвърлянето.

Показател 31.1: Компетентният орган разполага с образец или стандартен формуляр за изпращане на 
положителен отговор на искания за обратно приемане/поемане на отговорност.

Показател 31.2: Отговорът включва личните данни на кандидата, регистриран в замолената държава 
членка.

Показател 31.3: Отговорът съдържа правното основание за приемането.
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Показател 31.4: В отговора са посочени предпочитаното място на пристигане и времевата рамка.

Приемане по правило
Ако замолената държава членка не отговори на искането в указания срок, искането за обратно приемане/
поемане на отговорност се счита за прието по подразбиране.

Добра практика, свързана с потвърждаване на компетентността в случай на приемане по правило

Ако държава членка установи, че по правило се счита за компетентна, може да бъде изпратено 
потвърждение за компетентността и условията за прехвърляне, без да е поискано да направи това.

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 22, параграф 7, член 25, 
параграф 2, член 28, параграф 3

Член 10

СТАНДАРТ 32: В случай на приемане по правило участващите държави членки 
следва да постигнат съгласие относно подробностите по прехвърлянето.

Показател 32.1: Молещата държава членка започва консултация със замолената държава членка 
относно организацията на прехвърлянето.

Показател 32.2: Ако молещата държава членка поиска това, замолената държава членка възможно 
най-скоро потвърждава писмено своята компетентност и съобщава практическите подробности 
относно прехвърлянето.

Отрицателен отговор
Регламент за изпълнение
Член 5, параграф 1

СТАНДАРТ 33: Органът на държавата членка гарантира, че отказът съдържа 
пълна и подробна обосновка.

Показател 33.1: Компетентният орган разполага с образец или стандартен формуляр за изпращане на 
отрицателен отговор на искания за обратно приемане/поемане на отговорност.

Показател 33.2: Отговорът включва личните данни на кандидата, регистриран в замолената държава 
членка.

Показател 33.3: Държавата членка, която отхвърля искането, посочва правните основания и всички 
приложими факти, на които се основава отказът.

Процедура за преразглеждане
След получаване на отказ на първоначално искане за обратно приемане/поемане на отговорност 
молещата държава членка има право да изпрати искане за преразглеждане до замолена държава членка. 
Това искане за преразглеждане служи като молба към замолената държава членка да разгледа искането 
отново, като вземе предвид допълнителна информация или доказателства или за да се даде тежест на 
допълнителни мотиви.

Допълнителна забележка: Изискването на доказателства не бива да надхвърля необходимото, както 
е посочено в член 22, параграф 4, от Регламент „Дъблин III“.
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Добра практика, свързана с отрицателен отговор на основание на прекратена компетентност

В случай на позоваване на прекратена или прехвърлена компетентност се прилагат необходимите 
документи (като например приемането или друга полезна информация от други държави членки), 
ако е възможно.

Регламент за изпълнение
Член 5, параграф 2

СТАНДАРТ 34: Ако молещата държава членка не е съгласна с отхвърлянето на 
първоначалното си искане, тази държава членка може да реши да изпрати искане 
за преразглеждане. Тази опция трябва да бъде използвана в рамките на три 
седмици след получаване на отрицателен отговор.

Показател 34.1: Държавите членки разполагат със система за управление на случаите и/или календар 
за обратно отброяване за изчисляване на сроковете и предупреждаване за наближаващи крайни 
срокове.

Показател 34.2: Системата за управление на случаи е в състояние да дава приоритет на различните 
крайни срокове и да подава спешни искания.

Показател 34.3: Държавата членка се позовава на правните основания за искането за преразглеждане.

Показател 34.4: Ако има допълнителни доказателства и те са целесъобразни, държавата членка ги 
прилага към искането за преразглеждане.

Добра практика, свързана със системата за управление на случаи

Държавите членки приемат цифров или електронен подход, който дава възможност за ефективното 
управление на случаите във връзка с входящите искания.

Добра практика, свързана с процедурата за преразглеждане

Държавите членки отговарят възможно най-бързо, за да дадат на молещата държава членка 
възможност отново да оспори отказа или в рамките на задължителните срокове да подаде 
допълнително искане за поемане на отговорност или обратно приемане.

СТАНДАРТ 35: Замолената държава членка трябва да се стреми да отговори на 
искането за преразглеждане в рамките на две седмици(13).

Показател 35.1: Държавите членки разполагат със система за управление на случаите и/или календар 
за обратно отброяване за изчисляване на сроковете и предупреждаване за наближаващи крайни 
срокове.

Показател 35.2: Системата за управление на случаи е в състояние да дава приоритет на различните 
крайни срокове и да подава спешни искания.

Показател 35.3: Държавата членка, която отхвърля искането, посочва правните основания, на които се 
основава отказът.

(13) За приложима съдебна практика вж. решение от 13 ноември 2018 г., съединени дела C-47/17 и C-48/17, X и X/Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie (EU:C:2018:900).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87A308C71AE62F90ADB803C77EB88836?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252121
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87A308C71AE62F90ADB803C77EB88836?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252121
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7.  Непридружени ненавършили 
пълнолетие
В Регламент „Дъблин III“ са предвидени специфични правила относно децата. Държавите членки дават 
приоритет на тези случаи, за да се търсят възможности за събиране на семейството, когато детето е без 
придружител, и във всеки етап трябва да се отделя специално внимание, за да се прецени висшият 
интерес на детето. Има и специфични процедурни гаранции, които органите на държавите членки трябва 
да прилагат.

По отношение на непридружените ненавършили пълнолетие са договорени следните стандарти 
и показатели.

Висш интерес на детето
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Съображения 13, 16, 24 и член 6, 
параграф 1

Член 12, параграф 1, член 12, 
параграф 2, член 12, параграф 5 
и член 16, буква а), параграф 2

СТАНДАРТ 36: За органите на държавите членки висшият интерес на детето 
следва да бъде основен фактор и той следва да се оценява по време на цялата 
дъблинска процедура.

Показател 36.1: Служителите на органа на държавата членка са запознати със своите задължения 
и имат подходящо обучение, за да може да се гарантира висшият интерес на детето в контекста на 
поддържане на семейното единство, доколкото това е възможно.

Показател 36.2: Служителите на органа на държавата членка имат навременен достъп до съответният 
експертен опит по отношение на оценката на способността на роднина или възрастен да се грижи за 
дете.

Показател 36.3: Органът на държавата членка назначава възможно най-скоро квалифициран 
представител, който действа в името на висшия интерес на детето и който може да помогне за 
осигуряването на необходимата среда на доверие, за да може детето да разкрие информация за 
семейството си.

Показател 36.4: Компетентният орган има установена процедура, която да гарантира спазването на 
правото на детето на участие и изслушване на гледната му точка, която се преценява в зависимост от 
възрастта и зрелостта на детето.

Добра практика, свързана със стандартизираните образци за оценка на висшия интерес

Някои държави членки използват стандартизиран образец за конкретна оценка на висшия интерес на 
детето по дъблинската процедура.

Допълнителен инструмент на EASO относно оценката на висшия интерес

Практическо ръководство на EASO относно висшия интерес на детето в процедурите за 
предоставяне на убежище
Практическото ръководство на EASO относно висшия интерес на детето в процедурите за 
предоставяне убежище е предназначено за практикуващи специалисти и създатели на политики, 
които се занимават с деца в контекста на предоставянето на убежище, и по-специално за тези, които 
участват в оценката на висшия интерес на детето. Инструментът съдържа насоки за провеждане на 
оценка на висшия интерес и необходимите предпазни мерки на различните етапи от процедурата 
за предоставяне на убежище и по отношение на условията за приемане. В допълнение към 
практическите насоки в него са изброени наличните справочни материали.
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Назначаване на представител
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 2, буква к) и член 6, 
параграф 2

Член 12, параграф 3 и член 16, 
буква а), параграф 2

СТАНДАРТ 37: Органът на държавата членка трябва да назначи представител на 
непридружения ненавършил пълнолетие възможно най-скоро.

Показател 37.1: Органът на държавата членка има установена процедура за назначаване на подходящ 
представител за детето.

Добра практика, свързана с назначаването на представител

Държавите членки назначават представител, за да се гарантира висшият интерес на детето, както 
и законен представител, който да предоставя правни съвети по време на цялата процедура.

Показател 37.2: Броят на наличните квалифицирани представители е достатъчен, за да се осигури 
навременното назначаване на представител за всяко непридружено дете и да се гарантира, че 
представителите не отговарят едновременно за твърде много случаи.

Издирване на членове на семейството, братя и сестри и/или 
други роднини

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение ХОП
Съображения 16 и 35,  
член 6, параграф 4 и член 8

Член 11, параграф 6 и член 12 Член 7

СТАНДАРТ 38: Органът на държавата членка трябва да търси и взема предвид 
всяка информация, предоставена от ненавършилия пълнолетие или от друг 
надежден източник във връзка с наличието на членове на семейството, братя 
и сестри и/или други роднини на територията на държавите членки, и да 
включва представителите в издирването. Освен това органът на държавата 
членка трябва да се консултира с други държави членки за идентифициране на 
членове на семейството, установяване на семейни връзки и в случай на роднина, 
да прецени способността на този роднина да се грижи за детето.

Показател 38.1: Органът на държавата членка има установени практики и насоки за подпомагане на 
служителите в процеса на идентифициране на членове на семейството, братя и сестри и/или други 
роднини и проследяване на семейните връзки.

Допълнителна забележка: Установена практика за идентифициране на членове на семейството, 
братя и сестри и/или други роднини е използването на образец за интервю, който включва въпроси за 
членовете на семейството, пребиваващи на територията на някоя от държавите членки.

Показател 38.2: Представителите, които помагат на детето, имат бърз и безпроблемен достъп до 
органа, който отговаря за провеждането на дъблинската процедура, и са в състояние своевременно да 
предоставят информация или документи за членовете на семейството, братята и сестрите и/или други 
роднини на детето.

Показател 38.3: Органът на държавата членка предприема необходимите мерки и включва 
представителите в издирването на членовете на семейството, братята и сестрите и/или другите 
роднини на непридруженото дете на територията на друга държава членка възможно най-скоро.
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Добра практика, свързана със стандартната оперативна процедура за издирване на семейства

Държавите членки се споразумяха за стандартна оперативна процедура (СОП) със съответните 
органи или организации, които могат да помогнат при издирването и събирането на детето с членове 
на семейството, братя и сестри и/или други роднини в държавите членки на ЕС, като посочват 
съответните им роли и задачи в процедурата.

Показател 38.4: Националните органи потвърждават семейните връзки, ако в друга държава членка 
бъдат намерени членове на семейството, братя и сестри и/или други роднини на детето.

Допълнителен инструмент на EASO по отношение на издирването на семейства

Практическо ръководство на EASO относно издирването на семейства

В Практическото ръководство на EASO относно издирването на семейства се съдържа набор от 
насоки и референтни материали в подкрепа на държавите от ЕС+ по отношение на издирването 
на семейства, и се очертават текущите практики за издирването на семейства в ЕС+. Целевите 
групи на това ръководство са създателите на политики и практикуващите специалисти, работещи 
с непридружени деца и участващи в различни етапи от процеса на издирване на семействата.

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Съображения 13, 16, 24, 35,
член 6, параграф 3 и член 8

Член 12, член 16, буква а), 
параграф 2

СТАНДАРТ 39: Когато членове на семейството, братя и сестри и/или други 
роднини на ненавършилия пълнолетие пребивават законно на територията на 
друга държава членка, но няма законно пребиваващи роднини в държавата членка, 
в която понастоящем пребивава ненавършилия пълнолетие, съответната 
държава членка следва да прецени дали възстановяването на семейните връзки 
е във висшия интерес на детето.

Показател 39.1: Органът на държавата членка има установена процедура за консултиране със 
съответните органи или организации (например служби за закрила на детето и т.н.) относно 
възможността за събиране на семейството.

Показател 39.2: Органът на държавата членка разполага с подходящи средства и процедура за 
събиране на допълнителна информация от детето (например интервю по Регламента „Дъблин“).

Показател 39.3: Органът на държавата членка има достъп до източници, за да може своевременно да 
събира информация от други лица, ако е приложимо (например братя и сестри, други лица, с които 
е пътувало детето и т.н.).

Показател 39.4: За да се улесни оценката на висшия интерес на детето, компетентният орган прави 
справки за членове на семейството, братя и сестри и/или други роднини, пребиваващи в друга 
държава членка.

Допълнителна забележка: В случаите, когато става въпрос за непридружен ненавършил пълнолетие, 
следва да се гарантира висшият интерес на детето. Както е посочено в член 12, параграф 2 от 
Регламента за изпълнение, въпреки че „обстоятелството, че продължителността на процедурите за 
настаняване на малолетното или непълнолетно лице може да доведе до неспазване на сроковете“ по 
Регламент „Дъблин III“, това „не съставлява безусловна пречка за продължаване на процедурата за 
определяне на компетентната държава членка или за осъществяване на прехвърлянето“(14).

(14) Както е определено в член 2, буква й), от Регламент „Дъблин III“, „непридружен ненавършил пълнолетие“ означава ненавършил пълнолетие, 
който пристига на територията на държавите членки и не е придружен от пълнолетен, който отговаря за него съгласно правото или практиката 
на съответната държава членка, за времето през което той не е ефективно поставен под грижите на пълнолетен; това определение включва 
също така ненавършилите пълнолетие, които са оставени без придружител, след като са влезли на територията на държавите членки“.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO%20Practical%20Guide%20on%20Family%20Tracing.pdf
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Показател 39.5: Органът на държавата членка разполага с подходящо обучен персонал и съответните 
средства за незабавно започване на обмен на информация с други държави членки и използване на 
съответните образци от Регламента за изпълнение.

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Съображения 13, 16, 24, 35,
член 6, параграф 3 и член 8, 
параграф 4

Член 12

СТАНДАРТ 40: Когато не бъдат открити членове на семейството или роднини на 
ненавършилия пълнолетие, пребиваващи законно на територията на държавите 
членки, държавата членка, в която ненавършилият пълнолетие понастоящем 
пребивава, преценява висшия интерес на детето въпреки това, за да потвърди 
дали тя трябва да разгледа молбата за предоставяне на международна закрила.

Показател 40.1: Органът на държавата членка има установена процедура за консултиране със 
съответните органи или организации (например служби за закрила на детето и т.н.) относно висшия 
интерес на детето.

Допълнителна забележка: Съответните органи и организации включват службите за закрила на 
детето и социалните работници, натоварени с грижите за непридружени ненавършили пълнолетие.

Показател 40.2: Органът на държавата членка разполага с подходящи средства и процедура за 
събиране на допълнителна информация от детето.

Допълнителна забележка: Пример за подходящо средство за събиране на допълнителна 
информация е интервюто по Регламента „Дъблин“ или допълнително такова интервю.

Показател 40.3: Органът на държавата членка има достъп до източници, за да може своевременно да 
събира информация от други лица, ако е приложимо.

Допълнителна забележка: Посочените тук други източници могат да включват например братя 
и сестри и/или други лица, с които ненавършилият пълнолетие е пътувал до държавата членка, в която 
понастоящем пребивава.

Показател 40.4: Органите на държавите членки разполагат с достатъчен брой обучени служители 
и други подходящи средства за започване на обмен на информация с други държави членки без 
забавяне и с използване на съответните образци от Регламента за изпълнение.
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8. Зависими лица и дискреционни клаузи
Регламентът „Дъблин“ съдържа една разпоредба за зависимите лица и две разпоредби, които позволяват 
прилагането на правото на преценка на държавата членка. Това са средства, с чиято помощ държавите 
членки могат да поемат отговорност за разглеждане на молба за международна закрила и които по 
своята същност се различават от критериите в глава III до такава степен, че оправдават отделен раздел от 
настоящото ръководство.

Ситуации на зависимост
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 16 Член 11

СТАНДАРТ 41: Органите на държавите членки следва да са запознати със своите 
специфични отговорности по отношение на зависими или уязвими лица.

Показател 41.1: Персоналът, отговарящ за подобни случаи, е получил необходимото ниво на обучение 
за изпълнението на своите задачи и отговорности, свързани със зависимостта и уязвимостта.

Показател 41.2: Когато се обръща внимание на зависимостта или уязвимостта, властите имат достъп 
до подходящ експертен опит за консултации и съвети.

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 7, параграф 3 и член 16 Член 11

СТАНДАРТ 42: На всеки етап от процедурата държавите членки преценяват дали 
са представени доказателства относно зависимостта до момента на приемане 
и съответно прилагат член 16.

Показател 42.1: Специално определеният служител за случая е в състояние да разпознае признаци за 
зависимост в конкретния случай и предприема подходящите действия.

Показател 42.2: Органът на държавата членка има достъп до съответния експертен опит, за да оценява 
и потвърждава всички документи (например медицински сертификати) и предоставената убедителна 
информация.

Показател 42.3: Органът на държавата членка се стреми въпросните лица да изразят своето съгласие 
в писмена форма.

Дискреционни клаузи
Стандартите по-долу обхващат членовете, които се прилагат изцяло по преценка на участващите държави 
членки. Следователно няма да се отбелязват конкретни обстоятелства или условия, при които посочените 
в този конкретен параграф членове могат да се прилагат или използват.

Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 17, параграф 1

СТАНДАРТ 43: Компетентният орган е подготвен да прилага дискреционната 
клауза по член 17, параграф 1 на всеки етап от процедурата по своя преценка.

Показател 43.1: Органът на държавата членка има достъп до съответния експертен опит, за да оценява 
и потвърждава всички документи и друга предоставена информация.
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Показател 43.2: Органът на държавата членка разполага със средства за достъп до съответния 
експертен опит за оценка на представените документи.

Показател 43.3: Където е приложимо, държавата членка, която реши да разгледа молба в съответствие 
с член 17, параграф 1, става компетентната държава членка и информира предишната компетентна 
държава членка, като използва системата за електронната комуникация DubliNet.

Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 17, параграф 2

СТАНДАРТ 44: Във всеки един момент преди вземането на първото решение по 
случая компетентният орган преценява дали може да бъде приложен член 17, 
параграф 2.

Показател 44.1: Използването на член 17, параграф 2 е по преценка на двете държави членки.

Показател 44.2: Ако органите на държавата членка решат, че може да бъде приложен член 17, 
параграф 2, органът на държавата членка се стреми да получи писмено съгласие от въпросното лице.

Допълнителна забележка: Пропускането на първоначалния срок за прилагане на обвързващите 
критерии само по себе си не следва да представлява причина за прилагането на дискреционната 
клауза по член 17, параграф 2.

Добра практика, свързана с националните насоки за прилагане на член 17, параграф 2

Държавите членки разполагат с национални насоки за прилагане на член 17, параграф 2 
в подходящите случаи.

Преустановяване на прехвърлянето
Регламент „Дъблин ІІІ“ ХОП
Съображения 17 и 21 Член 4

СТАНДАРТ 45: Държавите членки се въздържат от прехвърляне на въпросното 
лице, ако са налице основателни опасения да се смята, че прехвърлянето би 
довело до реален риск въпросното лице да понесе нечовешко или унизително 
отношение в замолената държава членка(15).

Показател 45.1: Молещата държава членка оценява случая за достоверни доказателства относно 
основателни опасения, че кандидатът може да бъде изправен пред реален риск да претърпи 
нечовешко или унизително отношение след прехвърлянето.

Показател 45.2: Когато е целесъобразно, молещата държава членка взема предвид индивидуалните 
гаранции, предоставени от замолената държава членка, с цел оценка на вероятността от реален риск 
от нечовешко или унизително отношение.

Допълнителна забележка: Служителите винаги трябва да имат предвид, че критериите относно 
компетентността по Регламента „Дъблин“ (включително член 3, параграф 2) трябва да се прилагат 
в съответствие с Европейската харта на основните права („Хартата“), както е тълкувана от Съда на 
Европейския съюз. Правата по Хартата, които съответстват на правата, гарантирани от Европейската 
конвенция за правата на човека, в съответствие с член 52, параграф 3 от Хартата, трябва да се тълкуват 
с оглед на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, включително член 3 от 
Конвенцията за правата на човека.

(15) За приложима съдебна практика вж. решение на Съда на Европейския съюз от 21 декември 2011 г., съединени дела C-411/10 и C-493/10, N.S. 
и други/Secretary of State for the Home, EU:C:2011:865; решение на Съда на Европейския съюз от 16 февруари 2017 г., дело C-578/16, C.K. и други/
Република Словения, EU:C:2017:127; и Решение на Европейския съд по правата на човека от 21 януари 2011 г., № 30696/09, M.S.S./Белгия и Гърция, 
CE:ECHR:2011:0121JUD003069609.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=BG
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=bg&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=bg&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["BUL"],"appno":["30696/09"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"],"itemid":["001-128342"]}
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9. Лица, които не са подали молба
Когато компетентният орган на държава членка задържи гражданин на трета държава или лице без 
гражданство, което се намира в тази държава членка без документ за пребиваване, на този орган се 
разрешава да извърши търсене в системата Евродак, за да определи потенциален случай по Регламента 
„Дъблин“. Такова търсене се разрешава, за да се помогне за идентифицирането на въпросното лице и за 
да се провери дали лицето е подало молба за международна закрила в друга държава членка.

Компетентният орган, извършващ такова търсене в Евродак, може да изпрати искане за обратно 
приемане до държавата членка, която счита за компетентна, с цел преместване на въпросното лице на 
територията на компетентната държава членка.

Държавите членки следва да предоставят на лицето, което не е подало молба, възможност да подаде 
молба за международна закрила след задържането му. Правата и задълженията, изложени в Регламента 
„Дъблин III“, се прилагат еднакво и по отношение на лицата, които не са подали молба

Добра практика, свързана с лицата, които не са подали молба

Когато въпросното лице не желае да подаде нова молба в държава членка, компетентните органи 
записват това в официален доклад.

Сравнение в Евродак
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент „Евродак ІІ“
Член 24, параграфи 1, 2 и 3 Член 17

СТАНДАРТ 46: Ако държавата членка, на чиято територия се намира лице без 
документ за пребиваване, реши да извърши търсене в системата Евродак 
в съответствие с член 17 от Регламента „Евродак II“, което доведе до 
определянето на друга държава членка като вероятно компетентна, в рамките 
на указания срок трябва да бъде изпратено искане за обратно приемане.

Показател 46.1: Инструкции и информация са на разположение на полицията, граничните служители, 
служителите в центровете за задържане и другите служителите, които първи установяват контакт, за 
да се установи потенциален случай по Регламента „Дъблин“.

Показател 46.2: Органът на държавата членка има достъп до Евродак за идентифициране на 
потенциален случай по Регламента „Дъблин“, както и до други съответни бази данни.

Показател 46.3: Специализирано звено или орган е определено(определен) като 
компетентно(компетентен) за случаите по Регламента „Дъблин“ и дъблинската процедура, което дава 
възможност за изпращане на случаите към този орган.

Показател 46.4: Когато е необходимо, държавата членка е разработила вътрешни насоки за това как 
служителите, които първи установяват контакт, могат да представят даден случай пред компетентните 
органи по Регламента „Дъблин“.

Допълнителна забележка: Ако гражданин на трета държава или лице без гражданство се върне 
в молещата държава членка от замолената държава членка, в която е бил прехвърлен по-рано (след 
отхвърляне на молбата му за международна закрила) и въпросното лице не притежава документ за 
пребиваване, молещата държава членка може да изпрати искане за обратно връщане до замолената 
държава членка. въпросното лице не може да бъде прехвърлено въз основа на приемането на 
предишното искане за обратно приемане/поемане на отговорност, като винаги трябва да се отправя 
ново искане.

Сроковете за изпращане на искането текат от момента, в който молещата държава членка е узнала, че 
въпросното лице се е върнало на нейна територия.
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Когато искането за обратно приемане не е отправено в рамките на определените срокове, молещата 
държава членка става компетентна, в случай че въпросното лице подаде молба за международна 
закрила в молещата държава членка. Молещата държава членка трябва да даде на въпросното лице 
възможност да подаде нова молба. Ако на въпросното лице бъде дадена възможност да подаде 
молба и то откаже да направи това, молещата държава членка все още може да отправи искане за 
обратно приемане.

Тази практика произтича от тълкуването от Съда на Европейския съюз на член 24 от Регламент 
„Дъблин III“ в решението му от 25 януари 2018 г., дело C-360/16, Bundesrepublik Deutschland/Aziz Hasan 
(EU:C:2018:35).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6720C072D9E6EBAB6B23CDCFD061FEEF?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=711423


46 EASO Ръководство на ЕАSO относно дъблинската процедура: оперативни стандарти и показатели 

10. Уведомление за решението 
за прехвърляне и средства за защита
Всеки път, когато бъде определена компетентната държава членка, въпросното лице трябва да бъде 
уведомено за решението за прехвърляне и наличните средства за правна защита. В някои държави 
членки подаването на жалба срещу решението за прехвърляне може да има автоматично суспензивно 
действие по отношение на прехвърлянето, докато в други държави членки въпросното лице следва да 
поиска спиране на прехвърлянето до окончателното решение. Независимо от различните практики по 
отношение на уведомяването и наличните средства за защита, в Регламента са определени минимални 
изисквания, които трябва да се вземат предвид и да се спазват от всички държави членки.

Преди уведомлението
Регламент „Дъблин ІІІ“
Членове 26 и 27

СТАНДАРТ 47: Органът на държавата членка гарантира, че са изпълнени всички 
условия за издаване на решение за прехвърляне.

Показател 47.1: Определянето на компетентността е правилно проучено и приключено от молещата 
държава членка.

Показател 47.2: Приемането и съобщаването (на кандидата) на решението за прехвърляне не се 
извършва преди замолената държава членка да даде изрично или подразбиращо се съгласие във 
връзка с искането(16).

Показател 47.3: Държавата членка издава решение за прехвърляне само ако са изпълнени всички 
законови изисквания за подобно решение.

Добра практика, свързана с надзора на случаите

Държавите членки се уверяват, че досието по случая е прегледано от втори служител, за да се 
провери за грешки и пропуски преди съобщаване на решението.

Навременно уведомяване

СТАНДАРТ 48: Органът на държавата членка следва да гарантира, че за 
решението е изпратено уведомление в разумен срок.

Показател 48.1а: Ако въпросното лице няма правен съветник, органът на държавата членка уведомява 
лицето за решението на език, който кандидатът разбира или за който с основание се предполага, че 
разбира.

ИЛИ

Показател 48.1б: Ако въпросното лице има правен или друг съветник, органът на държавата 
членка може да избере да съобщи решението на съветника, представляващ лицето, в съответствие 
с националната практика.

Показател 48.2: Органът на държавата членка разполага със система за управление на случаите или 
календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете и предупреждаване за наближаващи 
крайни срокове, за да се гарантира, че уведомлението за прехвърляне е изпратено в рамките на 
установения срок.

(16) Съд на Европейския съюз, решение от 31 май 2018 г., дело C-647/16, Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais, EU:C:2018:368.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6DC567485CB95A5C24ED399676845E98?text=&docid=202412&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=617907
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Средства за правна защита

СТАНДАРТ 49: Въпросното лице трябва да бъде запознато със средствата за 
правна защита, налични по член 27.

Показател 49.1: Информация за наличните средства за правна защита се съдържа в решението за 
прехвърляне.

Показател 49.2: Предоставена е информация за сроковете, приложими за търсенето на такива 
средства за защита и за извършване на прехвърлянето.

Показател 49.3: Предоставена е информация за това как в държавата членка може да бъде приложено 
суспензивно действие.

Показател 49.4: Уведомлението съдържа и информация за физически или юридически лица, които 
могат да предоставят правна помощ на въпросното лице, когато тази информация все още не 
е съобщена.

СТАНДАРТ 50: Държавите членки трябва да осигурят достъп до правна помощ, 
а когато е необходимо, и до езикова помощ.

Показател 50.1: Органът на държавата членка следва да гарантира, че правната помощ се предоставя 
безплатно при поискване, когато въпросното лице не може да си позволи разходите, освен когато 
обжалването или преразглеждането нямат голяма перспектива за успех, без произволно да се 
ограничава достъпът до правна помощ.

Показател 50.2: Правната помощ включва най-малкото изготвянето на необходимите процесуални 
документи и представителство пред съда или трибунала.

Показател 50.3: Органът на държавата членка разполага с процедури за достъп до правна помощ, 
установени в националното законодателство.

Комуникация във връзка с жалби със суспензивно действие
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 29, параграф 1 Член 9

СТАНДАРТ 51: Цялата информация относно процедурите за обжалване или 
преразглеждане, които имат суспензивно действие, и относно прекратяването 
на това действие следва да бъде предоставена на компетентната държава 
членка възможно най-бързо.

Показател 51.1: Молещата държава членка е запозната със суспензивното действие, ако е приложимо, 
и с неговото начало и край.

Показател 51.2: Молещата държава членка изпраща информация, че е започнало суспензивно 
действие в рамките на първоначалния срок за прехвърляне.

Показател 51.3: Молещата държава членка изпраща информация за края на суспензивното действие 
веднага след приключване на мярката.

Показател 51.4: Информацията се изпраща чрез мрежата за електронна комуникация DubliNet.

Добра практика, свързана с уведомяването за суспензивно действие

Молещата държава членка съобщава информацията по ясен и недвусмислен начин.



48 EASO Ръководство на ЕАSO относно дъблинската процедура: оперативни стандарти и показатели 

11. Задържане
В Регламента „Дъблин III“ са определени конкретни процедурни правила в случаите, когато дадено 
лице бъде задържано. В тези случаи по отношение на дъблинската процедура са договорени следните 
стандарти.

Допълнителна забележка: Дадено лице не може да бъде задържано единствено въз основа на 
дъблинската процедура. Задържането трябва да се основава на индивидуална оценка, трябва да бъде 
пропорционално и да се прилага само когато не могат ефективно да бъдат приложени други по-малко 
принудителни алтернативни мерки.

Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 28

СТАНДАРТ 52: В случаите на задържане в съответствие с Регламента „Дъблин III“ 
държавите членки гарантират стриктното спазване на сроковете за задържане 
на лицата и прилагането на съкратените срокове за изпращане и отговаряне на 
искания за прехвърляне.

Показател 52.1: Инструкции и информация, свързани с дъблинската процедура, са на разположение 
на служителите в центровете за задържане, за да могат да разберат дъблинската процедура и да 
информират задържаните лица, за които се прилага Регламента „Дъблин III“.

Показател 52.2: Органът на държавата членка разполага със система за управление на случаите и/или 
календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете и предупреждаване за наближаващи 
крайни срокове.

Показател 52.3: Системата за управление на случаи може да постави приоритет на крайните срокове 
и да предупреждава за спешни случаи, например когато въпросното лице е задържано.

Показател 52.4: Когато изпраща искане за прехвърляне по случай, в който въпросното лице 
е задържано в съответствие с член 28 от Регламента „Дъблин III“, молещата държава членка уведомява 
замолената държава членка за въпросното лице и за неотложността на случая.

Добра практика, свързана с приоритизиране на случаите на задържане

Съкратените срокове за отговор на искане за прехвърляне в член 28, параграф 3, от Регламент 
„Дъблин III“ трябва да се считат за последната възможна дата за изпращане на отговор. Счита се 
за добра практика да се даде приоритет на тези искания и да се отговори възможно най-бързо, 
независимо от сроковете, като се гарантира, че въпросното лице е задържано за възможно най-
кратък срок.
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12. Прехвърляне
Последната стъпка от дъблинската процедура е организирането и провеждането на прехвърлянето на 
въпросното лице в компетентната държава членка. Стандартите, основаващи се на разпоредбите относно 
този процес, са отразени по-долу.

Договорености
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Членове от 29 до 32 Членове 7 и 10

СТАНДАРТ 53: Преди да изпрати уведомление за прехвърляне до компетентната 
държава членка изпращащата държава членка предприема всички необходими 
мерки, така че прехвърлянето да може да протече безпроблемно.

Показател 53.1: Органът на държавата членка разполага със система за управление на случаите и/или 
календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете и предупреждаване за наближаващи 
крайни срокове.

Показател 53.2: Органът на държавата членка има установена процедура за управление на 
прехвърляния и проверява дали са изпълнени всички предпоставки.

Допълнителна забележка: Предпоставките включват например получаване на приемане, 
информация за специални потребности и проверка за наличието на документи на лицето, което ще 
бъде прехвърлено.

Показател 53.3: Когато бъдат установени специални потребности, включително специални 
здравословни потребности, те своевременно се включват в уведомлението до замолената държава 
членка.

Допълнителна забележка: В случай на здравословни проблеми тази информация се обменя, като се 
използва приложение IX, при условие че кандидатът се е съгласил с обмена на тази информация. Всяка 
обменена медицинска документация трябва да бъде актуална и възможно най-пълна. В случай че 
кандидатът не се съгласи с обмена на гореспоменатите данни, описание на ситуацията и медицинските 
потребности се включват в поле „Друга приложима информация“ в приложение VI.

Показател 53.4: Всички лични документи на кандидата, когато има такива, се предават от изпращащата 
държава членка на компетентната държава членка в момента на прехвърлянето. В случай на 
документи, които не са изпратени в момента на прехвърлянето, изпращането им се договаря между 
двете държави членки на по-късен етап.

Добра практика, свързана с изпращането на документация

Документите се изпращат с обратна разписка след консултация с компетентната държава членка, за 
да се гарантира, че са изпратени на правилния орган, като се използва валиден и актуален адрес.

Добра практика, свързана с прехвърлянето на групи

Когато се извършва прехвърляне на групи, участващите държави членки сключват (двустранно) 
споразумение, в което ще бъдат подробно описани специалните договорености, необходими за това 
прехвърляне.
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Час и място на пристигане
Регламент за изпълнение
Член 8

СТАНДАРТ 54: Държавите членки следва да вземат предвид часа и мястото на 
пристигане, както и конкретните дати, на които прехвърлянето не може да се 
осъществи по национални причини.

Показател 54.1: Държавите членки поддържат актуална информация за часа и мястото на пристигане 
и предават тази информация по най-ефективния начин.

Добра практика във връзка с използването на платформата „Дъблин“

Държавите членки съобщават тази информация както чрез DubliNet, така и чрез платформата на 
EASO по Регламента „Дъблин“. Платформата на EASO по Регламента „Дъблин“ служи за тези цели, 
тъй като представлява подпомагана от EASO сигурна онлайн среда, използвана за двустранния 
и многостранния обмен на този тип информация. Таблицата с часовете на пристигане на прехвърляни 
лица съдържа всички обявени часове на пристигане и се актуализира винаги, когато е отправено 
подобно искане.

Показател 54.2: Изпращащата държава членка не организира прехвърляния в „неработни дни“.

Допълнителна забележка: Неработните дни са дни, в които компетентната държава членка не е в 
състояние да приеме входящи прехвърляния. Тези дати са съобщени на всички държави членки 
предварително.

Добра практика за неработните дни

Държавите членки избягват да имат продължителни периоди на неработни дни. Държавите членки 
се опитват да приемат прехвърляния в неработни дни в изключителни случаи, като например тези, за 
които крайният срок за прехвърляне на кандидата наближава, когато лицето е задържано или когато 
съществува висок риск от укриване.

Уведомление за прехвърляне
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 29 Член 8

СТАНДАРТ 55: Срокът за изпращане на уведомление за прехвърляне следва да бъде 
три работни дни.

Показател 55.1: Органът на държавата членка разполага със система за управление на случаите и/или 
календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете и предупреждаване за наближаващи 
крайни срокове.

Допълнителна забележка: В случай на задържане по член 28 от Регламента „Дъблин III“ държавите 
членки гарантират прилагането на по-кратките срокове, а самата процедура е възможно най-кратка.

Показател 55.2: Доколкото е възможно, компетентният орган разполага със специално определен 
служител за случая и процес за активно управление на случаите.

Показател 55.3: Държавите членки могат да се споразумеят за промяна на тридневния срок с цел да 
приложат практическите аспекти на прехвърлянето.
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Използване на DubliNet за изпращане на информация, свързана 
с прехвърляния

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение
Член 31 Член 15, член 19, член 20, параграфи 1 и 2

СТАНДАРТ 56: Цялата лична информация, свързана с прехвърлянията, трябва 
да бъде изпращана чрез DubliNet, освен ако кореспонденцията не се отнася до 
практическите условия по прехвърлянето, часа и мястото на пристигане.

Показател 56.1: Информацията, която се споделя чрез DubliNet, се обработва само от националните 
точки за достъп на съответните национални звена по Регламента „Дъблин“.

Показател 56.2: Специално определени служители имат достъп до системата DubliNet, за да могат да 
бъдат изпращани отговорите.

Показател 56.3: Специално определени служители са инструктирани за използването на посочената 
система и са в състояние да я използват.

Показател 56.4: Служителите по случая осигуряват получаването и документирането на доказателство 
за доставянето на всички съобщения, изпратени чрез DubliNet.

Показател 56.5: Съобщенията (включително отговорите) между държавите членки относно 
индивидуалното прилагане на Регламента „Дъблин“ винаги се изпращат чрез шифрованата система за 
електронна комуникация DubliNet.

Показател 56.6: Органът на държавата членка разполага с други алтернативни сигурни средства за 
комуникация, като например функционален електронен адрес, във връзка с практическите условия по 
прехвърлянето, часа и мястото на пристигане, които да се използват в най-неотложните случаи.

Прехвърляне на семейства
Регламент „Дъблин ІІІ“
Съображение 24

СТАНДАРТ 57: В съответствие с принципа на целостта на семейството и на 
принципа на висшия интерес на детето членовете на едно семейство трябва да 
бъдат прехвърляни заедно, доколкото е възможно.

Показател 57.1: В случай че между приемането и прехвърлянето се роди дете, държавите членки 
включват във формуляра цялата информация за детето заедно със свидетелство за раждане или други 
документи, предоставящи информация за раждането.

Допълнителна забележка: Не е необходимо да се изпраща ново искане за обратно приемане/
поемане на отговорност за новородено дете.

Добра практика, свързана с международните свидетелства за раждане

За да се подпомогне пълното разбиране на съдържащата се във формуляра информация, някои 
държави членки решават да приложат международно свидетелство за раждане към формуляра си, 
ако това е възможно.

Показател 57.2: Държавите членки проявяват гъвкавост при организирането на прехвърлянето 
в интерес на това членовете на семейството да останат заедно, особено когато се намират на различни 
етапи от дъблинската процедура.
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Гъвкавост при прехвърляне
Регламент за изпълнение
Член 9

СТАНДАРТ 58: Във всички съобщения относно случаи на забавяне, анулиране 
или отлагане участващите държави членки проявяват гъвкавост, за да 
реорганизират прехвърлянето.

Показател 58.1: Изпращащата държава членка незабавно уведомява приемащата държава членка. 
Държавите членки се споразумяват за нов срок на прехвърлянето, особено за прехвърляния, при които 
са необходими специални договорености (например лица със специални потребности).

Показател 58.2: Комуникацията се осъществява чрез мрежата за електронна комуникация DubliNet.

Показател 58.3: Доколкото е възможно, компетентният орган разполага със специално определен 
служител за случая (който има достъп до DubliNet) и процес за активно управление на случаите.

Допълнителна забележка: В случаите, когато става въпрос за непридружен ненавършил пълнолетие, 
следва да се гарантира висшият интерес на детето. Както е посочено в член 12, параграф 2 от 
Регламента за изпълнение, въпреки че „обстоятелството, че продължителността на процедурите за 
настаняване на малолетното или непълнолетно лице може да доведе до неспазване на сроковете“ по 
Регламент „Дъблин III“, това „не съставлява безусловна пречка за продължаване на процедурата за 
определяне на компетентната държава членка или за осъществяване на прехвърлянето“.

Прехвърляне по погрешка
Регламент „Дъблин ІІІ“
Член 29, параграф 3

СТАНДАРТ 59: В случай на прехвърляне по погрешка, след като узнае за 
ситуацията, държавата членка трябва незабавно да уведоми другата държава 
членка и да уреди обратното прехвърляне по взаимно съгласие.

Показател 59.1: Държавите членки, участващи в прехвърляне по погрешка, незабавно обменят цялата 
необходима информация по случая.

Показател 59.2: Комуникацията се осъществява чрез мрежата за електронна комуникация DubliNet.

Успешно прехвърляне
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент „Евродак ІІ“
Член 29, параграф 1 Член 10

СТАНДАРТ 60: Органът на държавата членка трябва да отбележи информацията 
за успешно прехвърляне в Евродак възможно най-скоро след пристигането.

Показател 60.1: Органът на държавата членка разполага с процедура за наблюдение на пристиганията 
на нейна територия във връзка с предходни искания за прехвърляне по Регламента „Дъблин“.

Показател 60.2: Органът на държавата членка има установена процедура за определяне на 
необходимите задачи на персонала, упълномощен да изпълнява задълженията, произтичащи от член 
10 от Регламента „Евродак II“.
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Доброволно прехвърляне
Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение Регламент „Евродак ІІ“ 
Съображение 24 Член 7, параграф 1, буква а) Член 10

СТАНДАРТ 61: В случай на прехвърляне, организирано от кандидата или други 
лица без участието на компетентните органи, държавите членки следва да се 
стремят да гарантират, че условията за доброволно прехвърляне отговарят на 
условията на редовните национални процедури за заминаване.

Показател 61.1: Кандидатът се инструктира да уведоми компетентния орган на изпращащата държава 
членка за подробностите относно договореностите му във връзка с пътуването.

Показател 61.2: Компетентната държава членка се уведомява за доброволния характер на 
прехвърлянето.

Показател 61.3: След уреждане на прехвърлянето изпращащата държава членка предоставя на 
кандидата документи за пътуване, ако е приложимо.

Показател 61.4: Държавите членки използват стандартния формуляр (приложение VI) за съобщаване 
на подробности относно прехвърлянето.

Показател 61.5: Държавите членки не прилагат доброволно прехвърляне за случаи, които пораждат 
особени опасения (напр. от съображения за сигурност).

Допълнителна забележка: На компетентната държава членка се разрешава да отхвърли доброволно 
прехвърляне и може да поиска отпътуване с придружител или под наблюдение.

Добра практика, свързана с опасното поведение на въпросното лице

В случай че според изпращащата държава членка има основание да се смята, че въпросното 
лице може да бъде опасно или да прояви насилие, е важно тя да съобщи това на получаващата 
държава членка. Тази информация се съобщава на приемащата държава членка по подходящ начин 
и възможно най-скоро.

Показател 61.6: Приемащата държава членка уведомява изпращащата държава членка чрез DubliNet 
за успешното прехвърляне или за факта, че кандидатът не се е явил в указания срок.

Добра практика, свързана с необявеното пристигане

Ако въпросното лице пристигне в компетентната държава членка без предварително уведомление 
и бъде посрещнато от компетентните органи, тези органи информират молещата държава членка 
и дъблинската процедура може да бъде приключена по взаимно съгласие.

СТАНДАРТ 62: В случай на доброволно прехвърляне приемащата държава членка 
уведомява изпращащата държава членка за успешното прехвърляне или за 
факта, че кандидатът не се е явил в определения срок.

Показател 62.1: Органът на държавата членка разполага с процедура за наблюдение на пристиганията 
на нейна територия във връзка с предходни искания за прехвърляне по Регламента „Дъблин“.

Показател 62.2: Приемащата държава членка уведомява изпращащата държава членка за успешното 
прехвърляне чрез мрежата за електронна комуникация DubliNet.

Допълнителна забележка: След пристигането приемащата държава членка трябва да въведе 
информацията за прехвърлянето в Евродак в съответствие с член 10 от Регламент „Евродак II“.
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Приложение — Обобщена таблица: 
оперативни стандарти и показатели

1. Процедурни гаранции за лица, попадащи в обхвата 
на дъблинската процедура

Поверителност
Стандарт Показател
1.  Органът на държавите членки следва да гарантира поверителността на случаите, попадащи в обхвата на 

дъблинската процедура.

1.1. Персоналът на компетентния орган е запознат с националните законови 
и подзаконови актове относно поверителността на дъблинската процедура.

1.2. Базите данни и системите за регистриране на случаи във всяка държава членка 
се защитават и поддържат в съответствие със съответното законодателство.

1.3. Цялата информация за отделните кандидати и/или лица, които не са подали 
молба, се обменя между компетентните органи само чрез DubliNet.

1.4. Държавите членки не споделят информация по случая с лица, които не са 
упълномощени да узнаят такава информация.

1.5. Интервютата с въпросното лице се провеждат в достатъчно оборудвани 
отделни стаи, които гарантират поверителността на казаното по време на 
интервюто.

Предоставяне на информация
Стандарт Показател
2.  На съответното лице се предоставя цялата съответна процедурна информация, по-специално съответната 

брошура при подаване на молба в държава членка.

2.1. Органът на държавата членка предава информацията по ясен и нетехнически 
начин и на език, който въпросното лице разбира или се предполага, че 
разбира. Компетентният орган трябва да се увери, че въпросното лице разбира 
предоставената информация.

2.2. Информацията се предоставя в съответствие със специалните потребности 
и личните обстоятелства на въпросното лице.

2.3. Органът на държавата членка предоставя на въпросното лице информацията за 
Регламента „Дъблин III“ в съответната брошура.

Език
Стандарт Показател
3.  Индивидуалното интервю по дъблинската процедура трябва да се проведе на език, който въпросното 

лице разбира или се предполага, че разбира.

3.1. Органът на държавата членка има достъп до квалифицирани устни преводачи 
за най-разпространените езици.

3.2. На въпросното лице се задава въпрос дали разбира преводача по време 
на индивидуалното интервю. Ако отговорът е отрицателен въпреки всички 
подготвителни усилия, се предприемат подходящи мерки за разрешаването на 
проблема.
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Разбиране
Стандарт Показател
4.  Органът на държавата членка трябва да се увери, че въпросното лице разбира зададените въпроси 

и информацията, предоставена по време на индивидуалното интервю. 

4.1. При започването на интервюто на въпросното лице се обясняват целта 
и контекстът на интервюто.

4.2. На въпросното лице се задава въпрос дали разбира въпросите и информацията, 
предоставена по време на интервюто.

4.3. По време на интервюто на въпросното лице се дава възможност да даде 
обяснения за несъответствия, противоречия и/или липсващи елементи.

4.4. След интервюто въпросното лице се уведомява и му се дава възможност да 
поправи всички грешки и да коригира изявления, ако се налага. Тези поправки 
се документират.

4.5. След интервюто на въпросното лице и/или на неговия законен представител се 
предоставя писмено резюме на интервюто.

Притежаване и оценка на нова информация
Стандарт Показател
5.  Органът на държавата членка гарантира, че е възможно въпросното лице да представи съответната 

информация по своя случай по време на дъблинската процедура и че е лицето е уведомено за правото си 
да направи това.

5.1. На съответното лице се предоставя обща информация за това кога и на кого да 
изпрати документи и информация относно своя случай.

5.2. Въпросното лице е в състояние да представи на компетентния орган за 
разглеждане всички претенции и подкрепящи доказателства, включително 
медицински становища.

5.3. Органът на държавата членка има въведена процедура, така че служителят по 
случая да бъде уведомен за всяка нова информация по случая.

6.  Ако по време на дъблинската процедура се появи нова информация, по целесъобразност тя следва да 
бъде взета предвид от органа на държавата членка в съответния етап на процедурата.

6.1. Органът на държавата членка има въведен процес, който гарантира, 
че въпросното лице или друго лице (например негов представител) 
или организация могат да предоставят нова информация или промени 
в обстоятелствата в хода на случая.

6.2. Доколкото е възможно, компетентният орган разполага със специално 
определен служител за случая и процес за активно управление на случаите.

2. Идентифициране на потенциален случай по Регламента 
„Дъблин“

Стандарт Показател
7.  Органът на държавата членка, който може да попадне на потенциални случаи по Регламента „Дъблин“, 

разполага с подходящи средства за идентифицирането на такъв случай.

7.1. Органът на държавата членка има достъп до Евродак, както и до други 
съответни бази данни, а когато достъпът е разрешен, и до ВИС, за 
идентифициране на потенциален случай по Регламента „Дъблин“.

7.2. Специализирано звено или орган в рамките на всеки орган на държава членка 
е определено(определен) като компетентно(компетентен) за случаите по 
Регламента „Дъблин“ и дъблинската процедура, което дава възможност за 
изпращане на случаите към този орган.
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Стандарт Показател
8.  Служителите в органа на държавата членка, които попадат на потенциални случаи по Регламента 

„Дъблин“, имат достатъчно познания за Регламента „Дъблин III“ и могат да идентифицират потенциален 
случай по Регламента „Дъблин“ и да го изпратят за допълнителна оценка.

8.1. Персоналът на компетентния орган, който за първи път попада на потенциален 
случай по Регламента „Дъблин“, e осведомен за Регламента „Дъблин III“ и има 
основна представа за това какви признаци да търси, когато преценява дали 
Регламент „Дъблин III“ е приложим.

8.2. Персоналът на компетентния орган, който за първи път попада на потенциален 
случай по Регламента „Дъблин“, знае с кого да се свърже за повече информация 
или за започване на евентуална дъблинска процедура, като за предпочитане 
това е органът, който отговаря за дъблинската процедура. 

8.3. След като бъде установен случай по Регламента „Дъблин“, съществува 
установена процедура за изпращане на случая на органа, който отговаря за 
провеждането на дъблинската процедура.

8.4. Случаите, попадащи в обхвата на Регламента „Дъблин III“, възможно най-
бързо се изпращат до органа, който отговаря за провеждането на дъблинската 
процедура.

Системата Евродак
Стандарт Показател
9.  Когато се подава молба за международна закрила, дактилоскопичните отпечатъци на кандидата 

трябва да бъдат регистрирани възможно най-бързо като категория 1 и в рамките на 72 часа. В случай на 
неправомерно влизане отпечатъкът трябва да бъде регистриран като категория 2 в рамките на 72 часа 
след задържането.

9.1. Компетентният орган във всяка държава членка разполага с удобен достъп 
до достатъчно устройства за вземане на дактилоскопични отпечатъци 
и тяхното сравняване в базата данни Евродак скоро след подаването на 
молбата за международна закрила или неправомерното влизане в страната. 
Тези устройства трябва да бъдат разположени в близост до мястото, където 
е подадена молбата за международна закрила, или в близост до мястото на 
установяване на неправомерното влизане.

9.2. Резултатите от базите данни следва да бъдат на разположение на 
националния орган, който отговаря за провеждането на дъблинската 
процедура, малко след извършване на търсенето.

10. Ако компетентният орган на държавата членка реши да извърши търсене в Евродак на лице, което не 
е подало молба (търсене от категория 3), и резултатът от търсенето показва, че е приложим Регламентът 
„Дъблин III“, случаят трябва да бъде отнесен до органа на държавата членка, отговорен за дъблинската 
процедура.

10.1. Персоналът на националния орган, който извършва търсенето от категория 3, 
има основни познания по Регламент „Дъблин III“ и знае към кого да изпрати 
случая за допълнителни действия по дъблинската процедура.

11. Резултатите от търсенето в Евродак трябва да включват цялата налична информация от Евродак, като 
например предишно неразрешено преминаване на граница, предишни молби, дали държава членка 
е предоставила международна закрила, дали кандидатът е бил прехвърлен в друга държава членка 
и дали друга държава членка е приложила дискреционната клауза.

11.1. Органът на държавата членка използва систематично оформление на 
резултатите, което му дава възможност незабавно да прочете цялата налична 
информация от Евродак.

11.2. Информацията от Евродак трябва да бъде ясна и лесна за тълкуване за всички 
държави членки, когато е включена в искане за обратно приемане/поемане на 
отговорност.



EASO Ръководство на ЕАSO относно дъблинската процедура: оперативни стандарти и показатели  57

Стандарт Показател
12. Органът на държавата членка следва редовно да актуализира информацията в базата данни на Евродак 

в съответствие с Регламента „Евродак II“. След прехвърляне органът на държавата членка следва да 
въведе следната информация в базата данни на Евродак: всяко прилагане на дискреционната клауза, 
експулсиране, предоставяне на международна закрила, издаване на документ за пребиваване, дали 
лицето е напуснало територията на държавите членки, дали е получило гражданство и/или дали статутът 
на международна закрила е отменен или прекратен и дали е отказано подновяване на статута.

12.1а. Органът на държавата членка разполага с автоматизирана система, която дава 
възможност на държавата членка да прехвърля информация от националната 
система за регистриране на случаи в базата данни на Евродак.

ИЛИ
12.1б. Ако органът на държавата членка не разполага с автоматизирана система за 

прехвърляне на съответната информация от националното досие в базата 
данни на Евродак, отговорният персонал на национално ниво има познания 
за това каква информация трябва да бъде прехвърлена в базата данни 
на Евродак, а властите разполагат със средства за ръчно прехвърляне на 
съответната информация към базата данни.

Визовата информационна система
Стандарт Показател
13. Когато е разрешен достъп, органът на държавата членка следва да извърши търсене в базата данни на 

ВИС, за да се установи дали на съответното лице е била предоставена виза от друга държава членка.

13.1. Когато законодателството на ЕС разрешава това, органът на държавата 
членка има достъп до базата данни на ВИС за идентифициране на случаи по 
Регламента „Дъблин“ и я използва като източник на информация.

13.2. Персоналът на органа на държавата членка, който определя случай по 
Регламента „Дъблин“, е запознат с визите, предоставяни като евентуално 
основание за отправяне на искане за обратно приемане/поемане на 
отговорност.

Документи, принадлежащи на въпросното лице
Стандарт Показател

14. Като част от процеса на събиране на информация компетентният орган следва да бъде наясно 
с важността и да вземе предвид всички съответни документи, предоставени от въпросното лице на всеки 
етап от текуща процедура, като фактор за идентифициране на случай по Регламента „Дъблин“.

14.1. Персоналът на органа на държавата членка, който получава документите, има 
достатъчно познания по Регламента „Дъблин III“ и знае на кого да изпрати 
случая за подходящите действия по Регламента „Дъблин III“.

14.2. Компетентният орган разполага с процедура и експертен опит за проверка на 
автентичността на документите.

15. Ако документ, получен на който и да е етап от текуща процедура, показва, че Регламентът „Дъблин III“ 
е приложим, случаят следва да бъде отнесен до органа, компетентен за провеждането на дъблинската 
процедура.

15.1. Персоналът на органа на държавата членка, който получава документа, има 
достатъчно познания по Регламента „Дъблин III“ и е в състояние да направи 
основна оценка на значението на документа съгласно Регламента. 

15.2. Персоналът на компетентния орган, който получава документа, знае на кого да 
изпрати случая за съответните действия съгласно Регламента „Дъблин III“.

Индивидуалното интервю
Стандарт Показател
16. Индивидуалното интервю се провежда преди издаването на решение за прехвърляне, освен ако лицето 

не се е укрило или цялата съответна информация вече е била предоставена от въпросното лице.

16.1. Органът на държавата членка отделя достатъчно средства за провеждане на 
интервюто.

16.2. Органът на държавата членка има установена процедура за насрочване 
на интервюта, която позволява да се даде приоритет на интервютата по 
Регламента „Дъблин“ по отношение на съответните срокове.
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Стандарт Показател
17.  Служителят внимателно проверява и проучва информацията по случая преди да проведе 

индивидуалното интервю.

17.1. Досието по случая е достъпно за служителя достатъчно време преди 
интервюто, за да му се даде възможност за подходяща подготовка.

17.2. При подготовката се вземат предвид всички елементи, които биха могли да 
помогнат за определянето на компетентната държава членка.

18. Индивидуалното интервю трябва да обхваща всички аспекти на Регламента „Дъблин III“, свързани 
с кандидата и дъблинската процедура.

18.1. Индивидуалното интервю се провежда, като се използва стандартизиран 
протокол за интервю, за да се гарантира, че са обхванати всички аспекти, 
приложими както за кандидата, така и за дъблинската процедура. 

18.2. По време на интервю се задават въпроси, свързани със семейството или 
роднините на територията на държавите членки, зависимите лица и маршрута 
на пътуване.

18.3. Стандартизираният протокол за интервю гарантира, че интервюто обхваща 
показателите по Регламента „Дъблин“, които не са достъпни чрез търсения 
в базите данни (Евродак, ВИС).

18.4. Персоналът, който провежда индивидуалното интервю, е подходящо обучен 
и има достатъчно познания по Регламента „Дъблин III“, за да знае кога да 
зададе допълнителни въпроси от стандартизирания протокол.

3. Искане на информация

Стандарт Показател
19. Искане за предоставяне на информация се отправя само в съответствие с член 6, параграф 5, член 16, 

параграф 4, и член 34 от Регламент „Дъблин III“. Органът на държавата членка следва да гарантира, че 
има достатъчно основания за отправяне на искането и че съответните срокове са спазени.

19.1. Компетентният орган използва съществуващия стандартен формуляр, за да 
поиска своевременна и достатъчна информация.

19.2. Служителите са в състояние да определят и прилагат достатъчните основания 
за изпращане на искания за предоставяне на информация.

19.3. В случай на изпращане на искания за информация в съответствие с член 6, 
параграф 5, и член 16, параграф 4 от Регламент „Дъблин III“ компетентният 
орган включва съответните участници, напр. служби за закрила на детето и т.н. 
при издирване на семейството.

20. Органът на държавата членка следва да отговори на искане на информация възможно най-скоро, но не 
по-късно от пет седмици. Отговорът следва да бъде в съответствие с член 6, параграф 5, член 16, параграф 
4 и член 34 от Регламент „Дъблин III“.

20.1. Компетентният орган разполага с образец на стандартен формуляр, за да се 
гарантира предоставянето на правилната информация своевременно и по 
ефективен начин.

20.2. Органът на държавата членка разполага със система за управление на 
случаите и/или календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи крайни срокове.

20.3. Членовете на персонала, които отговарят на исканията за предоставяне 
на информация, имат подходящ достъп до всички съответни бази данни, 
необходими за отговор.

20.4. Форматът на отговора трябва да бъде изпратен в прикачен файл като заключен 
за редакция документ, който не може да бъде редактиран по-късно.

20.5. Служителите са в състояние да определят и прилагат достатъчните основания 
за отговор на искания за предоставяне на информация.

20.6. В случай на отговор на искания за предоставяне на информация в съответствие 
с член 6, параграф 5, и член 16, параграф 4 националните органи включват 
съответните участници, напр. служби за закрила на детето и т.н. при издирване 
на семейството.
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Стандарт Показател
21. За да се ускори сигурната, бърза и надеждна комуникация между държавите членки, исканията за 

предоставяне на информация трябва да бъдат изпращани чрез DubliNet и на език, който обикновено се 
разбира от компетентните органи в двете държави членки.

21.1. Определените служители имат достъп до системата DubliNet, за да могат да 
бъдат изпращани исканията.

21.2. Определените служители са инструктирани за използването на посочената 
система и са в състояние да я използват.

21.3. Езикът за комуникация, използван между държавите членки, се договаря с цел 
намаляване на объркването, езиковите недоразумения или необходимостта от 
превод, което може да забави процеса.

21.4. Служителите по случая осигуряват получаването и документирането на 
доказателство за доставянето на всички съобщения, изпратени чрез DubliNet.

4. Оценка на компетентността

Осведоменост и обучение
Стандарт Показател
22. Компетентният орган, натоварен с оценката на компетентността, разполага с необходимите ресурси 

и познава своите отговорности, а служителите по случая са достатъчно обучени и запознати с йерархията 
на критериите, използвани за определяне на компетентността, и приложимите срокове.

22.1. Съществуват работен процес и процедура за последователно прилагане 
на йерархията на критериите за оценка на компетентността по Регламента 
„Дъблин“.

22.2. Компетентният орган проверява за допълнителна информация, свързана 
с определянето на компетентността.

22.3. Когато информацията относно оценката на компетентността е непълна 
или е необходимо разяснение и друга държава членка може да притежава 
полезна информация, компетентният орган отправя запитване по член 34 от 
Регламента „Дъблин III“ до съответната(ите) държава(и).

Изчерпателно досие
Стандарт Показател
23. Органът на държавата членка гарантира, че досието по случая съдържа всички доказателства, 

необходими за извършване на оценка на компетентността в съответствие с йерархията на критериите, 
посочени в Регламента „Дъблин III“.

23.1. Служителите по случая имат обща представа за цялата съответна информация, 
събрана във всеки отделен случай, включително представителства на 
кандидата, и съответно прилагат критериите за определяне от глава III.

23.2. Служителят по случая използва наличната информация, за да определи коя 
държава членка вероятно е най-компетентна.

23.3. Доколкото е възможно, служителите по случая документират своята оценка на 
конкретния случай.

Разрешаване и оценка на доказателствата
Стандарт Показател
24. Доказателствата, които могат да доведат до прилагането на критериите в членове 8, 10 или 16, следва да 

бъдат позволени и да бъдат разгледани от молещата държава членка преди друга държава членка да 
приеме искането за обратно приемане/поемане на отговорност. 

24.1. Органът на държавата членка има въведен процес, който гарантира, че 
въпросното лице или друго съответно лице от негово име може да представи 
нова информация или промени в обстоятелствата в хода на случая.

24.2. Доколкото е възможно, компетентният орган разполага със специално 
определен служител за случая и процес за активно управление на случаите.
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5. Изпращане на искането за обратно приемане/поемане 
на отговорност

Навременно искане
Стандарт Показател
25. Органът на държавата членка гарантира, че искането за обратно приемане/поемане на отговорност 

е отправено възможно най-скоро до държавата членка, която е най-вероятно да бъде компетентна. Във 
всеки случай искането се отправя в съответствие със сроковете, разрешени в съответните членове на 
Регламента.

25.1. Органът на държавата членка разполага със система за управление на 
случаите и/или календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи крайни срокове.

25.2. Исканията за спешен отговор до други държави членки са ясно обозначени 
като такива, заедно с причините за това.

Включване на преки и косвени доказателства
Стандарт Показател
26. За искането за обратно приемане/поемане на отговорност трябва да се използват стандартните 

формуляри и то трябва да включва преки или косвени доказателства(17) заедно с възможно най-много 
друга подходяща информация, която да даде възможност на замолената държава членка да прецени 
напълно дали е компетентна по случая.

26.1. Служителите имат достъп до различните предоставени стандартни образци на 
формуляри.

26.2. Служителите са инструктирани за постоянното използване на посочените 
стандартни образци на формуляри.

26.3. Служителите включват в искането си толкова информация, колкото 
е необходимо.

26.4. Служителите включват всички налични доказателства, когато има такива, а при 
липса на такива — косвени доказателства.

Използване на DubliNet за изпращане на искания
Стандарт Показател
27.  За да се ускори сигурната, бърза и надеждна комуникация между държавите членки, исканията се 

изпращат чрез DubliNet и на език, който обикновено се разбира от компетентните органи в двете държави 
членки.

27.1. Специално определени служители имат достъп до системата DubliNet, за да 
могат да бъдат изпращани исканията.

27.2. Специално определени служители са инструктирани за използването на 
посочената система и са в състояние да я използват.

27.3. Езикът за комуникация, използван между държавите членки, се договаря с цел 
намаляване на объркването, езиковите недоразумения или необходимостта от 
превод, което може да забави процеса.

27.4. Служителите по случая осигуряват получаването и документирането на 
доказателство за доставянето на всички съобщения, изпратени чрез DubliNet.

27.5. Съобщенията (включително исканията) между държавите членки относно 
индивидуалното прилагане на Регламента „Дъблин“ винаги се изпращат чрез 
шифрованата система за електронна комуникация DubliNet. 

27.6. За отправяне на искането компетентният орган използва подходящия 
стандартен формуляр, предоставен от Комисията.

(17) Както е описано в двата списъка, посочени в член 22, параграф 3, от Регламент „Дъблин II“.
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6. Отговор на искането за обратно приемане/поемане 
на отговорност

Навременни отговори
Стандарт Показател
28. Замолената държава членка трябва да отговори на искането за обратно приемане/поемане на 

отговорност в рамките на определените срокове.

28.1. Органът на държавата членка разполага със система за управление на 
случаите и/или календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи крайни срокове.

28.2. Системата за управление на случаи е в състояние да дава приоритет на 
различните крайни срокове и да подава спешни искания.

Ясна и недвусмислена формулировка
Стандарт Показател
29. Замолената държава членка следва да гарантира, че отговорът е ясен и недвусмислен по отношение на 

въпросното лице и положителния или отрицателния характер на отговора.

29.1. Компетентният орган разполага с образец или стандартен формуляр.

29.2. Отговорът е под формата на заключен за редакция документ, който не може 
да бъде редактиран по-късно.

29.3. Отговорът включва личните данни на въпросното лице, регистрирано 
в замолената държава членка.

Използване на DubliNet за изпращане на отговори
Стандарт Показател
30. За да се ускори сигурната, бърза и надеждна комуникация между държавите членки, отговорите се 

изпращат чрез DubliNet и на език, който обикновено се разбира от компетентните органи в двете държави 
членки.

30.1. Специално определени служители имат достъп до DubliNet, за да могат да 
бъдат изпращани отговорите.

30.2. Специално определени служители са инструктирани за използването на 
посочената система и са в състояние да я използват.

30.3. Езикът за комуникация, използван между държавите членки, се договаря с цел 
намаляване на объркването, езиковите недоразумения или необходимостта от 
превод, което може да забави процеса.

30.4. Служителите по случая осигуряват получаването и документирането на 
доказателство за доставянето на всички съобщения, изпратени чрез DubliNet.

30.5. Съобщенията (включително отговорите) между държавите членки относно 
индивидуалното прилагане на Регламента „Дъблин III“ винаги се изпращат 
чрез шифрованата система DubliNet. 

Положителен отговор
Стандарт Показател
31. Органът на държавата членка гарантира, че е посочен съответният член и в отговора са включени 

практическите подробности относно прехвърлянето.

31.1. Компетентният орган разполага с образец или стандартен формуляр за 
изпращане на положителен отговор на искания за обратно приемане/поемане 
на отговорност.

31.2. Отговорът включва личните данни на кандидата, регистриран в замолената 
държава членка.

31.3. Отговорът съдържа правното основание за приемането.

31.4. В отговора са посочени предпочитаното място на пристигане и времевата 
рамка.



62 EASO Ръководство на ЕАSO относно дъблинската процедура: оперативни стандарти и показатели 

Приемане по правило
Стандарт Показател
32. В случай на приемане по правило участващите държави членки следва да постигнат съгласие относно 

подробностите по прехвърлянето.

32.1. Молещата държава членка започва консултация със замолената държава 
членка относно организацията на прехвърлянето.

32.2. Ако молещата държава членка поиска това, замолената държава членка 
възможно най-скоро потвърждава писмено своята компетентност и съобщава 
практическите подробности относно прехвърлянето.

Отрицателен отговор
Стандарт Показател
33. Органът на държавата членка гарантира, че отказът съдържа пълна и подробна обосновка.

33.1. Компетентният орган разполага с образец или стандартен формуляр за 
изпращане на отрицателен отговор на искания за обратно приемане/поемане 
на отговорност.

33.2. Отговорът включва личните данни на кандидата, регистриран в замолената 
държава членка.

33.3. Държавата членка, която отхвърля искането, посочва правните основания 
и всички приложими факти, на които се основава отказът.

Процедура за преразглеждане
Стандарт Показател
34. Ако молещата държава членка не е съгласна с отхвърлянето на първоначалното си искане, тази държава 

членка може да реши да изпрати искане за преразглеждане. Тази опция трябва да бъде използвана 
в рамките на три седмици след получаване на отрицателен отговор.

34.1. Държавите членки разполагат със система за управление на случаите 
и/или календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи крайни срокове.

34.2. Системата за управление на случаи е в състояние да дава приоритет на 
различните крайни срокове и да подава спешни искания.

34.3. Държавата членка се позовава на правните основания за искането за 
преразглеждане.

34.4. Ако има допълнителни доказателства и те са целесъобразни, държавата 
членка ги прилага към искането за преразглеждане.

35. Замолената държава членка трябва да се стреми да отговори на искането за преразглеждане в рамките 
на две седмици(18).

35.1. Държавите членки разполагат със система за управление на случаите 
и/или календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи крайни срокове.

35.2. Системата за управление на случаи е в състояние да дава приоритет на 
различните крайни срокове и да подава спешни искания.

35.3. Държавата членка, която отхвърля искането, посочва правните основания, на 
които се основава отказът.

(18) За приложима съдебна практика вж. решение от 13 ноември 2018 г., съединени дела C-47/17 и C-48/17, X и X/Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie (EU:C:2018:900).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87A308C71AE62F90ADB803C77EB88836?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252121
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87A308C71AE62F90ADB803C77EB88836?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252121
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7. Непридружени ненавършили пълнолетие

Висш интерес на детето
Стандарт Показател
36. За органите на държавите членки висшият интерес на детето следва да бъде основен фактор и той следва 

да се оценява по време на цялата дъблинска процедура.

36.1. Служителите на органа на държавата членка са запознати със своите 
задължения и имат подходящо обучение, за да може да се гарантира висшият 
интерес на детето в контекста на поддържане на семейното единство, 
доколкото това е възможно.

36.2. Служителите на органа на държавата членка имат навременен достъп до 
съответният експертен опит по отношение на оценката на способността на 
роднина или възрастен да се грижи за дете.

36.3. Органът на държавата членка назначава възможно най-скоро квалифициран 
представител, който действа в името на висшия интерес на детето и който 
може да помогне за осигуряването на необходимата среда на доверие, за да 
може детето да разкрие информация за семейството си.

36.4. Компетентният орган има установена процедура, която да гарантира 
спазването на правото на детето на участие и изслушване на гледната му точка, 
която се преценява в зависимост от възрастта и зрелостта на детето.

Назначаване на представител
Стандарт Показател
37. Органът на държавата членка трябва да назначи представител на непридружения ненавършил 

пълнолетие възможно най-скоро.

37.1. TОрганът на държавата членка има установена процедура за назначаване на 
подходящ представител за детето.

37.2. Броят на наличните квалифицирани представители е достатъчен, за да се 
осигури навременното назначаване на представител за всяко непридружено 
дете и да се гарантира, че представителите не отговарят едновременно за 
твърде много случаи.

Издирване на членове на семейството, братя и сестри и/или други роднини
Стандарт Показател
38. Органът на държавата членка трябва да търси и взема предвид всяка информация, предоставена от 

ненавършилия пълнолетие или от друг надежден източник във връзка с наличието на членове на 
семейството, братя и сестри и/или други роднини на територията на държавите членки, и да включва 
представителите в издирването. Освен това органът на държавата членка трябва да се консултира с други 
държави членки за идентифициране на членове на семейството, установяване на семейни връзки и в 
случай на роднина, да прецени способността на този роднина да се грижи за детето.

38.1. Органът на държавата членка има установени практики и насоки за 
подпомагане на служителите в процеса на идентифициране на членове 
на семейството, братя и сестри и/или други роднини и проследяване на 
семейните връзки.

38.2. Представителите, които помагат на детето, имат бърз и безпроблемен достъп 
до органа, който отговаря за провеждането на дъблинската процедура, и са 
в състояние своевременно да предоставят информация или документи за 
членовете на семейството, братята и сестрите и/или други роднини на детето.

38.3. Органът на държавата членка предприема необходимите мерки и включва 
представителите в издирването на членовете на семейството, братята 
и сестрите и/или другите роднини на непридруженото дете на територията на 
друга държава членка възможно най-скоро.

38.4. Националните органи потвърждават семейните връзки, ако в друга държава 
членка бъдат намерени членове на семейството, братя и сестри и/или други 
роднини на детето.
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Стандарт Показател
39. Когато членове на семейството, братя и сестри и/или други роднини на ненавършилия пълнолетие 

пребивават законно на територията на друга държава членка, но няма законно пребиваващи роднини 
в държавата членка, в която понастоящем пребивава ненавършилия пълнолетие, съответната държава 
членка следва да прецени дали възстановяването на семейните връзки е във висшия интерес на детето.

39.1. Органът на държавата членка има установена процедура за консултиране със 
съответните органи или организации (например служби за закрила на детето 
и т.н.) относно възможността за събиране на семейството.

39.2. Органът на държавата членка разполага с подходящи средства и процедура 
за събиране на допълнителна информация от детето (например интервю по 
Регламента „Дъблин“).

39.3. Органът на държавата членка има достъп до източници, за да може 
своевременно да събира информация от други лица, ако е приложимо 
(например братя и сестри, други лица, с които е пътувало детето и т.н.).

39.4. За да се улесни оценката на висшия интерес на детето, компетентният 
орган прави справки за членове на семейството, братя и сестри и/или други 
роднини, пребиваващи в друга държава членка.

39.5. Органът на държавата членка разполага с подходящо обучен персонал 
и съответните средства за незабавно започване на обмен на информация 
с други държави членки и използване на съответните образци от Регламента 
за изпълнение.

40. Когато не бъдат открити членове на семейството или роднини на ненавършилия пълнолетие, 
пребиваващи законно на територията на държавите членки, държавата членка, в която ненавършилият 
пълнолетие понастоящем пребивава, преценява висшия интерес на детето въпреки това, за да потвърди 
дали тя трябва да разгледа молбата за предоставяне на международна закрила.

40.1. Органът на държавата членка има установена процедура за консултиране със 
съответните участници (например служби за закрила на детето и т.н.) относно 
висшия интерес на детето.

40.2. Органът на държавата членка разполага с подходящи средства и процедура за 
събиране на допълнителна информация от детето.

40.3. Органът на държавата членка има достъп до източници, за да може 
своевременно да събира информация от други лица, ако е приложимо.

40.4. Органите на държавите членки разполагат с достатъчен брой обучени 
служители и други подходящи средства за започване на обмен на информация 
с други държави членки без забавяне и с използване на съответните образци 
от Регламента за изпълнение.

8. Зависими лица и дискреционни клаузи

Ситуации на зависимост
Стандарт Показател
41. Органите на държавите членки следва да са запознати със своите специфични отговорности по 

отношение на зависими или уязвими лица.

41.1. Персоналът, отговарящ за подобни случаи, е получил необходимото ниво на 
обучение за изпълнението на своите задачи и отговорности, свързани със 
зависимостта и уязвимостта.

41.2. Когато се обръща внимание на зависимостта или уязвимостта, властите имат 
достъп до подходящ експертен опит за консултации и съвети.

42. На всеки етап от процедурата държавите членки преценяват дали са представени доказателства относно 
зависимостта до момента на приемане и съответно прилагат член 16.

42.1. Специално определеният служител за случая е в състояние да разпознае 
признаци за зависимост в конкретния случай и предприема подходящите 
действия.

42.2. Органът на държавата членка има достъп до съответния експертен опит, 
за да оценява и потвърждава всички документи (например медицински 
сертификати) и предоставената убедителна информация.

42.3. Органът на държавата членка се стреми въпросните лица да изразят своето 
съгласие в писмена форма.
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Дискреционни клаузи
Стандарт Показател
43. Компетентният орган е подготвен да прилага дискреционната клауза по член 17, параграф 1 на всеки етап 

от процедурата по своя преценка.

43.1. Органът на държавата членка има достъп до съответния експертен опит, за да 
оценява и потвърждава всички документи и друга предоставена информация.

43.2. Органът на държавата членка разполага със средства за достъп до съответния 
експертен опит за оценка на представените документи.

43.3. Където е приложимо, държавата членка, която реши да разгледа молба 
в съответствие с член 17, параграф 1, става компетентната държава членка 
и информира предишната компетентна държава членка, като използва 
системата за електронната комуникация DubliNet.

44. Във всеки един момент преди вземането на първото решение по случая компетентният орган преценява 
дали може да бъде приложен член 17, параграф 2.

44.1. Използването на член 17, параграф 2 е по преценка на двете държави членки.

44.2. Ако органите на държавата членка решат, че може да бъде приложен член 
17, параграф 2, органът на държавата членка се стреми да получи писмено 
съгласие от въпросното лице.

Преустановяване на прехвърлянето
Стандарт Показател
45. Държавите членки се въздържат от прехвърляне на въпросното лице, ако са налице основателни 

опасения да се смята, че прехвърлянето би довело до реален риск въпросното лице да понесе нечовешко 
или унизително отношение в замолената държава членка(19).

45.1. Молещата държава членка оценява случая за достоверни доказателства 
относно основателни опасения, че кандидатът може да бъде изправен 
пред реален риск да претърпи нечовешко или унизително отношение след 
прехвърлянето.

45.2. Когато е целесъобразно, молещата държава членка взема предвид 
индивидуалните гаранции, предоставени от замолената държава членка, 
с цел оценка на вероятността от реален риск от нечовешко или унизително 
отношение.

9. Лица, които не са подали молба

Сравнение в Евродак
Стандарт Показател
46. Ако държавата членка, на чиято територия се намира лице без документ за пребиваване, реши да 

извърши търсене в системата Евродак в съответствие с член 17 от Регламента „Евродак II“, което доведе 
до определянето на друга държава членка като вероятно компетентна, в рамките на указания срок трябва 
да бъде изпратено искане за обратно приемане.

46.1. Инструкции и информация са на разположение на полицията, граничните 
служители, служителите в центровете за задържане и другите служителите, 
които първи установяват контакт, за да се установи потенциален случай по 
Регламента „Дъблин“.

46.2. Органът на държавата членка има достъп до Евродак за идентифициране на 
потенциален случай по Регламента „Дъблин“, както и до други съответни бази 
данни.

46.3. Специализирано звено или орган е определено(определен) като 
компетентно(компетентен) за случаите по Регламента „Дъблин“ и дъблинската 
процедура, което дава възможност за изпращане на случаите към този орган.

46.4. Когато е необходимо, държавата членка е разработила вътрешни насоки за 
това как служителите, които първи установяват контакт, могат да представят 
даден случай пред компетентните органи по Регламента „Дъблин“.

(19) За приложима съдебна практика вж. решение на Съда на Европейския съюз от 21 декември 2011 г., съединени дела C-411/10 и C-493/10, N.S. 
и други/Secretary of State for the Home, EU:C:2011:865; решение на Съда на Европейския съюз от 16 февруари 2017 г., дело C-578/16, C.K. и други/
Република Словения, EU:C:2017:127; и Решение на Европейския съд по правата на човека от 21 януари 2011 г., № 30696/09, M.S.S./Белгия и Гърция, 
CE:ECHR:2011:0121JUD003069609.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=BG
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=bg&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=bg&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["BUL"],"appno":["30696/09"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"],"itemid":["001-128342"]}
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10. Уведомление за решението за прехвърляне и средства 
за защита

Преди уведомлението
Стандарт Показател
47.  Органът на държавата членка гарантира, че са изпълнени всички условия за издаване на решение за 

прехвърляне.

47.1. Определянето на компетентността е правилно проучено и приключено от 
молещата държава членка.

47.2. Приемането и съобщаването (на кандидата) на решението за прехвърляне 
не се извършва преди замолената държава членка да даде изрично или 
подразбиращо се съгласие във връзка с искането(20).

47.3. Държавата членка издава решение за прехвърляне само ако са изпълнени 
всички законови изисквания за подобно решение.

Навременно уведомяване
Стандарт Показател
48. Органът на държавата членка следва да гарантира, че за решението е изпратено уведомление в разумен 

срок.
48.1а. Ако въпросното лице няма правен съветник, органът на държавата членка 

уведомява лицето за решението на език, който кандидатът разбира или за 
който с основание се предполага, че разбира.

ИЛИ 
48.1б. Ако въпросното лице има правен или друг съветник, органът на държавата 

членка може да избере да съобщи решението на съветника, представляващ 
лицето, в съответствие с националната практика.

48.2. Органът на държавата членка разполага със система за управление на 
случаите или календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи крайни срокове, за да се гарантира, че 
уведомлението за прехвърляне е изпратено в рамките на установения срок.

Средства за правна защита
Стандарт Показател
49. Въпросното лице трябва да бъде запознато със средствата за правна защита, налични по член 27.

49.1. Информация за наличните средства за правна защита се съдържа в решението 
за прехвърляне.

49.2. Предоставена е информация за сроковете, приложими за търсенето на такива 
средства за защита и за извършване на прехвърлянето.

49.3. Предоставена е информация за това как в държавата членка може да бъде 
приложено суспензивно действие.

49.4. Уведомлението съдържа и информация за физически или юридически лица, 
които могат да предоставят правна помощ на въпросното лице, когато тази 
информация все още не е съобщена.

50. Държавите членки трябва да осигурят достъп до правна помощ, а когато е необходимо, и до езикова 
помощ.

50.1. Органът на държавата членка следва да гарантира, че правната помощ се 
предоставя безплатно при поискване, когато въпросното лице не може да си 
позволи разходите, освен когато обжалването или преразглеждането нямат 
голяма перспектива за успех, без произволно да се ограничава достъпът до 
правна помощ.

50.2. Правната помощ включва най-малкото изготвянето на необходимите 
процесуални документи и представителство пред съда или трибунала.

50.3. Органът на държавата членка разполага с процедури за достъп до правна 
помощ, установени в националното законодателство.

(20) Съд на Европейския съюз, решение от 31 май 2018 г., дело C-647/16, Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais, EU:C:2018:368.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6DC567485CB95A5C24ED399676845E98?text=&docid=202412&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=617907
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Комуникация във връзка с жалби със суспензивно действие
Стандарт Показател
51. Цялата информация относно процедурите за обжалване или преразглеждане, които имат суспензивно 

действие, и относно прекратяването на това действие следва да бъде предоставена на компетентната 
държава членка възможно най-бързо.

51.1. Молещата държава членка е запозната със суспензивното действие, ако 
е приложимо, и с неговото начало и край.

51.2. Молещата държава членка изпраща информация, че е започнало суспензивно 
действие в рамките на първоначалния срок за прехвърляне.

51.3. Молещата държава членка изпраща информация за края на суспензивното 
действие веднага след приключване на мярката.

51.4. Информацията се изпраща чрез мрежата за електронна комуникация DubliNet.

11. Задържане
Стандарт Показател
52. В случаите на задържане в съответствие с Регламента „Дъблин III“ държавите членки гарантират 

стриктното спазване на сроковете за задържане на лицата и прилагането на съкратените срокове за 
изпращане и отговаряне на искания за прехвърляне. 

52.1. Инструкции и информация, свързани с дъблинската процедура, са на 
разположение на служителите в центровете за задържане, за да могат да 
разберат дъблинската процедура и да информират задържаните лица, за 
които се прилага Регламента „Дъблин III“.

52.2. Органът на държавата членка разполага със система за управление на 
случаите и/или календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи крайни срокове.

52.3. Системата за управление на случаи може да постави приоритет на крайните 
срокове и да предупреждава за спешни случаи, например когато въпросното 
лице е задържано.

52.4. Когато изпраща искане за прехвърляне по случай, в който въпросното лице 
е задържано в съответствие с член 28 от Регламента „Дъблин III“, молещата 
държава членка уведомява замолената държава членка за въпросното лице 
и за неотложността на случая.

12. Прехвърляне

Договорености
Стандарт Показател
53. Преди да изпрати уведомление за прехвърляне до компетентната държава членка изпращащата 

държава членка предприема всички необходими мерки, така че прехвърлянето да може да протече 
безпроблемно.

53.1. Органът на държавата членка разполага със система за управление на 
случаите и/или календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи крайни срокове.

53.2. Органът на държавата членка има установена процедура за управление на 
прехвърляния и проверява дали са изпълнени всички предпоставки.

53.3. Когато бъдат установени специални потребности, включително специални 
здравословни потребности, те своевременно се включват в уведомлението до 
замолената държава членка.

53.4. Всички лични документи на кандидата, когато има такива, се предават от 
изпращащата държава членка на компетентната държава членка в момента 
на прехвърлянето. В случай на документи, които не са изпратени в момента на 
прехвърлянето, изпращането им се договаря между двете държави членки на 
по-късен етап.
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Час и място на пристигане
Стандарт Показател
54. Държавите членки следва да вземат предвид часа и мястото на пристигане, както и конкретните дати, на 

които прехвърлянето не може да се осъществи по национални причини.

54.1. Държавите членки поддържат актуална информация за часа и мястото на 
пристигане и предават тази информация по най-ефективния начин.

54.2. Изпращащата държава членка не организира прехвърляния в „неработни дни“.

Уведомление за прехвърляне
Стандарт Показател
55. Срокът за изпращане на уведомление за прехвърляне следва да бъде три работни дни.

55.1. Органът на държавата членка разполага със система за управление на 
случаите и/или календар за обратно отброяване за изчисляване на сроковете 
и предупреждаване за наближаващи крайни срокове.

55.2. Доколкото е възможно, компетентният орган разполага със специално 
определен служител за случая и процес за активно управление на случаите.

55.3. Държавите членки могат да се споразумеят за промяна на тридневния срок 
с цел да приложат практическите аспекти на прехвърлянето.

Използване на DubliNet за изпращане на информация, свързана с прехвърляния
Стандарт Показател
56. Цялата лична информация, свързана с прехвърлянията, трябва да бъде изпращана чрез DubliNet, освен 

ако кореспонденцията не се отнася до практическите условия по прехвърлянето, часа и мястото на 
пристигане.

56.1. Информацията, която се споделя чрез DubliNet, се обработва само от 
националните точки за достъп на съответните национални звена по 
Регламента „Дъблин“.

56.2. Специално определени служители имат достъп до системата DubliNet, за да 
могат да бъдат изпращани отговорите.

56.3. Специално определени служители са инструктирани за използването на 
посочената система и са в състояние да я използват.

56.4. Служителите по случая осигуряват получаването и документирането на 
доказателство за доставянето на всички съобщения, изпратени чрез DubliNet.

56.5. Съобщенията (включително отговорите) между държавите членки относно 
индивидуалното прилагане на Регламента „Дъблин“ винаги се изпращат чрез 
шифрованата система за електронна комуникация DubliNet. 

56.6. Органът на държавата членка разполага с други алтернативни сигурни 
средства за комуникация, като например функционален електронен адрес, 
във връзка с практическите условия по прехвърлянето, часа и мястото на 
пристигане, които да се използват в най-неотложните случаи.

Прехвърляне на семейства
Стандарт Показател
57.  В съответствие с принципа на целостта на семейството и на принципа на висшия интерес на детето 

членовете на едно семейство трябва да бъдат прехвърляни заедно, доколкото е възможно.

57.1. В случай че между приемането и прехвърлянето се роди дете, държавите 
членки включват във формуляра цялата информация за детето заедно със 
свидетелство за раждане или други документи, предоставящи информация за 
раждането.

57.2. Държавите членки проявяват гъвкавост при организирането на прехвърлянето 
в интерес на това членовете на семейството да останат заедно, особено когато 
се намират на различни етапи от дъблинската процедура.
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Гъвкавост при прехвърляне
Стандарт Показател
58. Във всички съобщения относно случаи на забавяне, анулиране или отлагане участващите държави членки 

проявяват гъвкавост, за да реорганизират прехвърлянето.

58.1. Изпращащата държава членка незабавно уведомява приемащата държава 
членка. Държавите членки се споразумяват за нов срок на прехвърлянето, 
особено за прехвърляния, при които са необходими специални договорености 
(например лица със специални потребности).

58.2. Комуникацията се осъществява чрез мрежата за електронна комуникация 
DubliNet.

58.3. Доколкото е възможно, компетентният орган разполага със специално 
определен служител за случая (който има достъп до DubliNet) и процес за 
активно управление на случаите.

Прехвърляне по погрешка
Стандарт Показател
59. В случай на прехвърляне по погрешка, след като узнае за ситуацията, държавата членка трябва незабавно 

да уведоми другата държава членка и да уреди обратното прехвърляне по взаимно съгласие.

59.1. Държавите членки, участващи в прехвърляне по погрешка, незабавно обменят 
цялата необходима информация по случая.

59.2. Комуникацията се осъществява чрез мрежата за електронна комуникация 
DubliNet.

Успешно прехвърляне
Стандарт Показател
60. Органът на държавата членка трябва да отбележи информацията за успешно прехвърляне в Евродак 

възможно най-скоро след пристигането.

60.1. Органът на държавата членка разполага с процедура за наблюдение на 
пристиганията на нейна територия във връзка с предходни искания за 
прехвърляне по Регламента „Дъблин“.

60.2. Органът на държавата членка има установена процедура за определяне 
на необходимите задачи на персонала, упълномощен да изпълнява 
задълженията, произтичащи от член 10 от Регламента „Евродак II“.

Доброволно прехвърляне
Стандарт Показател
61. В случай на прехвърляне, организирано от кандидата или други лица без участието на компетентните 

органи, държавите членки следва да се стремят да гарантират, че условията за доброволно прехвърляне 
отговарят на условията на редовните национални процедури за заминаване.

61.1. Кандидатът се инструктира да уведоми компетентния орган на изпращащата 
държава членка за подробностите относно договореностите му във връзка 
с пътуването.

61.2. Компетентната държава членка се уведомява за доброволния характер на 
прехвърлянето.

61.3. След уреждане на прехвърлянето изпращащата държава членка предоставя на 
кандидата документи за пътуване, ако е приложимо.

61.4. Държавите членки използват стандартния формуляр (приложение VI) за 
съобщаване на подробности относно прехвърлянето.

61.5. Държавите членки не прилагат доброволно прехвърляне за случаи, които 
пораждат особени опасения (напр. от съображения за сигурност).

61.6. Приемащата държава членка уведомява изпращащата държава членка чрез 
DubliNet за успешното прехвърляне или за факта, че кандидатът не се е явил 
в указания срок.



Стандарт Показател
62. В случай на доброволно прехвърляне приемащата държава членка уведомява изпращащата държава 

членка за успешното прехвърляне или за факта, че кандидатът не се е явил в определения срок.

62.1. Органът на държавата членка разполага с процедура за наблюдение на 
пристиганията на нейна територия във връзка с предходни искания за 
прехвърляне по Регламента „Дъблин“.

62.2. Приемащата държава членка уведомява изпращащата държава членка за 
успешното прехвърляне чрез мрежата за електронна комуникация DubliNet.



За контакт с представители на ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът 
на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази 
служба:
—  чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват 

обаждането),
—  или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
—  по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/

contact_bg

За да намерите информация за ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта 
Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://op.europa.eu/
bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или 
от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички 
официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп 
до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както 
за търговски, така и за нетърговски цели.

https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/index_bg
https://op.europa.eu/bg/publications
https://op.europa.eu/bg/publications
https://europa.eu/european-union/contact_bg
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/bg
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