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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

 

Управление на кризата с бежанците: актуално състояния във връзка с 

изпълнението на приоритетните действия в рамките на Европейската програма за 

миграцията 
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Приложение 6 — Прилагане на Общата европейска система за убежище 

 

  

Директива 

2013/32/ЕС 

относно 

процедурите за 

убежище   

Директива 

2013/33/ЕС 

относно условията 

за приемане   

Директива 

2011/95/ЕС 

относно 

признаването  

Регламент 

EС/603/2013 за 

Евродак   

Директива 

2008/115/ЕО 

относно 

връщането  

  Етап на процеса Етап на процеса Етап на процеса Етап на процеса Етап на процеса 

Австрия   

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

Получено е уведомление за 

частично транспониране 

      

Белгия 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

    

 Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

България 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е МС за 

липса на 

уведомяване за 

транспониране 

  

 Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Кипър 

Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Получено е уведомление за 

частично транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

Получено е уведомление за 

частично транспониране 

 

Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Получен отговор 

  

Хърватия          

Чешка 

република 

Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

   

 Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Дания Не се прилага Не се прилага Не се прилага    

Естония 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

     

Финландия          

Франция 

Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Получено е уведомление за 

пълно транспониране на 

директивата — в процес на 

оценка 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

Получено е уведомление за 

пълно транспониране на 

директивата — в процес на 

оценка 

   

 Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Германия 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

 

Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Получен отговор 

Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Гърция 

Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране  

Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Получен отговор 

Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

  
Изпратено е второ допълнително ОУП за неправилно 

прилагане 

Унгария 

Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

 
Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Получен отговор 

  

Изпратено е административно писмо относно спазването на 

новоприетото законодателство 
 

Ирландия Не се прилага Не се прилага Не се прилага   Не се прилага 

Италия    

Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Получен отговор 

Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Получен отговор 

Латвия 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

     

Литва 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

     

Люксембург 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

     

Малта 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

   

 Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 
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относно прилагането 

Нидерланди

я 
       

 Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Полша 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

     

Португалия        

 Изпратено е 

административно писмо с 

искане за разяснения 

относно прилагането 

Румъния 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

     

Словакия          

Словения 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

     

Испания 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

Получено е уведомление за 

пълно транспониране на 

директивата — в процес на 

оценка 

Изпратено е МС за 

липса на 

уведомяване за 

транспониране 

Получено е 

уведомление за 

частично 

транспониране 

   

Швеция 
Изпратено е ОУП за липса 

на уведомяване за 

транспониране 

Изпратено е ОУП за липса на 

уведомяване за 

транспониране 

      

Обединено 

кралство 
Не се прилага Не се прилага Не се прилага   Не се прилага 

40 нови решения от 23 септември 2015 г. 

насам 

ОУП = официално уведомително писмо 

МС = мотивирано становище 

 

Забележка: Актуализациите се отнасят за периода между 24 септември и 10 октомври 2015 г. 

 


