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Пети доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция 

 
Въведение 

 

Изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г.1 продължава вече почти година и 

настоящият пети доклад2 показва за пореден път, че резултатите от Изявлението са осезаеми въпреки 

трудните обстоятелства. Броят на преминаванията след приемането на Изявлението продължава да 

намалява съществено и бяха предотвратени човешки жертви. 

 

Докато ЕС и държавите членки продължиха да полагат усилия за подобряване на капацитета на 

гръцката администрация за управление на миграцията и за обработка на молбите за убежище, след 

Четвъртия доклад броят на новопристигналите лица на гръцките острови намаля до по-малко от 50 

души на ден. Въпреки това към настоящия момент броят на новопристигналите лица на гръцките 

острови все още надвишава броя на връщанията от гръцките острови в Турция. Условията на живот в 

претоварената инфраструктура за прием на островите продължиха да бъдат много тежки, особено по 

време на необичайно суровата зима.  

 

Допълнителен напредък е постигнат и по други аспекти на Изявлението, включително установяване 

на стабилно темпо на презаселване на сирийски бежанци от Турция и по-интензивна работа по линия 

на Механизма за бежанците в Турция. Плащанията нараснаха на 750 милиона евро (от 677 милиона 

евро). От отпуснатите през 2016—2017 г. средства в размер на 2,2 милиарда евро досега са подписани 

договори за 39 проекта, чиято стойност достигна 1,5 милиарда евро и представлява почти половината 

от общата сума от три милиарда евро. Изпълнението на всички тези проекти вече започна. Също така 

през декември 2016 г. Комисията представи на Съвета проект на указания за водене на преговори за 

модернизиране на съществуващия митнически съюз ЕС—Турция с цел търговските и 

икономическите отношения между ЕС и Турция да се задълбочат в още по-голяма степен. 

 

На заседанието си на 15 декември 2016 г. Европейският съвет отново заяви своята ангажираност към 

Изявлението на ЕС и Турция, изтъкна значението на едно пълно и недискриминационно изпълнение 

на всички аспекти и одобри съвместния план за действие за изпълнение на Изявлението, договорен 

между Гърция и Комисията3. Настоящият пети доклад описва трайния напредък, постигнат след 8 

декември 2016 г., както и мерките, които все още е необходимо да бъдат предприети за пълното 

изпълнение на Изявлението. 

 

1. Актуално положение 

 

След Четвъртия доклад общият брой на лицата, пристигнали от Турция на гръцките острови, беше 

3 449 (между 8 декември 2016 г. и 26 февруари 2017 г.), или средно по 43 новопристигнали на ден. 

Броят на новопристигналите продължава да бъде значително по-нисък в сравнение със същия период 

на миналата година (почти 200 000 души за период от два месеца от 8 декември 2015 г. до 26 

февруари 2016 г.), както и в сравнение с месеца, предшестващ Изявлението (когато средният брой на 

новопристигналите надвишаваше 1 700 души на ден). След Изявлението на ЕС и Турция са били 

регистрирани 70 жертви и безследно изчезнали лица в Егейско море4. Тези цифри продължават да 

бъдат израз на една човешка трагедия, но спадът е значителен, като се има предвид, че през същия 

период на 2015—2016 г. са загинали около 1 100 души. 

                                                            
1  http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 
2  След COM(2016) 231 final от 20 април 2016 г. („Първият доклад“), COM(2016) 349 final от 15 юни 2016 г. 

(„Вторият доклад“), COM(2016) 634 от 28 септември 2016 г. („Третият доклад“) и COM(2016) 792 final от 8 

декември 2016 г. („Четвъртият доклад“). 
3  http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/ 
4  По данни на Международната организация по миграция; данните са за периода от 1 април 2016 г. до 23 

февруари 2017 г.  
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Засилена координация и сътрудничество 

 

Координаторът на ЕС работи в тясно сътрудничество с гръцките органи, агенциите на ЕС, 

международните организации и държавите членки по прилагането на съвместния план за действие5 за 

изпълнение на Изявлението на ЕС и Турция. Координаторът на ЕС продължи също така да 

проследява всекидневната работа по Изявлението съвместно с гръцките и турските органи, агенциите 

на ЕС, международни организации и държавите членки, стремейки се към ускоряване на процедурите 

за предоставяне на убежище, увеличаване на броя на мигрантите, които се връщат от гръцките 

острови в Турция, и въвеждане на подходящи мерки за сигурност в горещите точки. Беше обърнато 

специално внимание на подобряването на условията на живот и на създаването на подходяща 

инфраструктура за подслон на островите, включително затворени центрове, както и на повишаването 

на производителността на апелативните комитети6. 

 

                                                            
5  Оперативните мерки, посочени в съвместния план за действие между Гърция и Комисията, включват: ускоряване 

на обработката на молбите за убежище, включително на етапа на обжалване; подобряване на координацията, 

управлението, безопасността и сигурността на островите; увеличаване на връщанията на кандидатите за 

убежище, чиито молби са обявени за недопустими или са отхвърлени, в Турция или в техните държави на 

произход чрез подпомогнати доброволни връщания, за които са предложени по-големи стимули; създаване на 

допълнителен капацитет за прием и задържане на островите и подобряване на инфраструктурата, намираща се на 

тях; и прехвърляне на мигранти, които са задействали обичайната процедура за убежище, включително уязвими 

лица, в специални центрове, намиращи се в континентална Гърция. Сред основните партньори в изпълнението на 

съвместния план за действие са Гръцката служба по въпросите на убежището, Службата за прием и установяване 

на самоличността, апелативният орган, гръцката полиция, Европейската служба за подкрепа в областта на 

убежището и Европейската гранична и брегова охрана. Координаторът на ЕС следи отблизо изпълнението, като 

на всеки две седмици изготвя мониторингов доклад (вж. приложение 1) и при необходимост оказва подкрепа, за 

да може изпълнението да се осъществи в обявените срокове. 
6  Координирането на дейностите продължи да се осъществява посредством заседания на ръководния комитет, 

провеждани на всеки две седмици, междуведомствени срещи, провеждани също на всеки две седмици, и 

седмични заседания на Регионалната работна група на Европейския съюз. Понастоящем Регионалната 

работна група на Европейския съюз се стреми към засилване на ролята си във връзка с оперативната 

координация с цел да се превърне в основната платформа за обсъждане на подбрани ключови теми от 

областта на миграцията и сигурността и на оперативните предизвикателства в горещите точки. В тази връзка 

в бъдеще ще се свикват междуведомствени срещи на ad hoc основа, на които ще се обсъждат действия, 

свързани с участието на конкретни заинтересовани страни. 
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Европейският съвет многократно призна, че участието на държавите членки е от ключово значение за 

ефективността на предоставяната от агенциите на ЕС подкрепа за изпълнението на Изявлението на 

ЕС и Турция. Хуманитарните рискове и рисковете за обществения ред, произтичащи от присъствието 

на голям брой незаконни мигранти и кандидати за убежище на островите, които разполагат с 

ограничен капацитет за прием, засилват необходимостта държавите членки да предприемат спешни 

действия за посрещане на нуждите, набелязани от Европейската служба за подкрепа в областта на 

убежището и Европейската гранична и брегова охрана. Ефективността на командированите 

служители на място също може да бъде максимално увеличена, като се осигурят служители с най-

подходящ профил в отговор на поканите за изразяване на интерес, както и чрез изпращането им за 

по-дълъг период с цел постигане на ефективни действия. 

 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището призова държавите членки да осигурят 

експерти за резервата за намеса в областта на убежището, както и да оказват помощ във всеки един 

момент и с достатъчен брой служители на държавите членки на предна линия. Освен това тя изработи 

широкообхватна пилотна програма за обучение, предвиждаща възможността служители с ограничен 

опит на национално равнище да бъдат изпратени в помощ на гръцките органи. Въпреки това 

посочените в предишните доклади недостатъци все още не са напълно преодолени. Към 27 февруари 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището е изпратила 118 устни преводачи в Гърция 

и 89 експерти от държавите членки, от които 73 са изпратени в горещите точки, като 59 от тях са 

служители, обработващи молби. Това означава, че към момента има недостиг на 77 експерти. 

 

Що се отнася до граничната подкрепа, Европейската гранична и брегова охрана е разположила 790 

служители в Гърция, в това число 70 служители, които помагат за дейностите по обратното приемане 

като част от изпълнението на Изявлението. За целите на ескортирането и обратното приемане няма 

недостиг на служители, но за наблюдението на границите не достигат служители и техническо 

оборудване. От страна на Европол бе създадена група от 116 служители, командировани от държавите 

членки и обучени от Европол, които ще оказват помощ при необходимост. От септември 2016 г. 

групата е разположена на ротационен принцип в продължение на три месеца в петте горещи точки в 

Гърция. Вследствие на втора покана за изразяване на интерес Европол провежда понастоящем 

процедура за подбор, като целта е групата да бъде увеличена до около 250 командировани служители. 

Броят на командированите служители варира всяка седмица; понастоящем за извършването на 

проверки за сигурност на втора линия в горещите точки в Гърция са разположени 12 души. Освен тях 

още трима служители са изпратени в Регионалната работна група на Европейския съюз в Пирея с цел 

да извършват координационна дейност. Разполагането на европейски служител за връзка по въпросите 

на миграцията в Турция от 1 февруари също спомогна за координирането. 

 

НАТО участва в международните усилия за спиране на контрабандата и незаконната миграция чрез 

разузнавателни данни, наблюдение и разузнаване в Егейско море. Операцииите на Европейската 

гранична и брегова охрана и НАТО включват дейности за ранно предупреждение, наблюдение и 

споделяне на оперативна информация с гръцката и турската брегова охрана. Европейската гранична и 

брегова охрана и морското командване на НАТО продължават да работят съвместно за изготвянето на 

общ анализ на ситуацията. Целта е да се натрупа информация за случаите и маршрутите на контрабанда, 

да се подобри обменът на информация и в крайна сметка да се повиши разкриваемостта и да се увеличат 

арестите на контрабандисти. НАТО предостави оборудване, чрез което Европейската гранична и брегова 

охрана получи достъп до нейната регионална ограничена мрежа. От своя страна, Агенцията също 

предостави достъп до приложението си за докладване за целите на обмена на информация, а 

командирован в НАТО служител за връзка осигурява непрекъсната оперативна координация7. 

 

Информационни инициативи 

 

Създадената от Комисията работна група за изготвянето на информационна стратегия за мигрантите 

положи основите за изграждането на известен медиен консорциум, който да създаде многоезиков 

онлайн информационен портал InfoMigrants.net. Целта е порталът да бъде достъпен за милиони 

                                                            
7  Освен това седалището на Европейската гранична и брегова охрана и морското командване на НАТО 

редовно организират стратегически оперативни срещи. 
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потенциални мигранти по целия свят и да ги информира за опасностите и правните реалности. 

Втората версия на портала се очаква да бъде пусната през март 2017 г. 

 

Гърция създаде информационни центрове на островите Хиос и Лесбос с цел да се отправя единно 

послание до мигрантите. Понастоящем страната възнамерява да предприеме подобни действия и в 

останалите горещи точки. В сътрудничество с гръцките органи, Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището, Международната организация по миграция и Върховния комисариат на ООН за 

бежанците се подготвят документи и брошури, които съдържат основна информация и предават ясно и 

единно послание. Тези материали ще бъдат раздавани системно на мигрантите при пристигането им. 

 

Основни предизвикателства и следващи стъпки  

 Държавите членки трябва незабавно да осигурят персонал за посрещане на нуждите, набелязани 

от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Европейската гранична и 

брегова охрана, включително служители с най-подходящ профил и служители за по-

дългосрочно командироване.  

 

 

2. Връщане на всички нови незаконни мигранти от Гърция в Турция 

 

В Изявлението се предвижда връщането на всички нови незаконни мигранти и търсещи убежище лица, 

чиито молби са били обявени за недопустими или неоснователни и които са преминали от Турция в 

гръцките острови след 20 март. Тези мерки се изпълняват стриктно в съответствие с изискванията на 

ЕС и международното право и при пълно зачитане на принципа на забрана за връщане.8 

 

Актуално положение 

 

След Четвъртия доклад съгласно Изявлението на ЕС и Турция до 24 февруари са били върнати 151 

лица, влезли в Гърция през Турция, включително 64 сирийски граждани. Другите върнати мигранти 

са пакистанци (35), алжирци (17), мароканци (10), бангладешци (7), иранци (6), нигерийци (5), 

иракчани (3), афганистанци (2), египтяни (1) и палестинци (1). Общият брой на мигрантите, върнати в 

Турция от датата на Изявлението на ЕС и Турция, възлиза на 1 487 души. Върнатите лица са 

получили отрицателни решения за предоставяне на убежище (включително отрицателни 

второинстанционни решения), оттеглили са молбата си за убежище или молбата си за международна 

закрила, или не са подали молба за убежище в първата държава на влизане. 

 

Въпреки извършваните връщания от гръцките острови в Турция броят на върнатите лица продължава 

да бъде много по-нисък от броя на пристигащите, което създава допълнителен натиск върху 

инфраструктурата, разположена в горещите точки на островите. Това се дължи на натрупаното 

закъснение в обработката на всички нива на подадените молби за убежище на гръцките острови и 

трудното откриване на местонахождението на мигрантите на различните етапи от процедурите за 

убежище и връщане. Някои от мерките, посочени в съвместния план за действие, са насочени към 

решаването на този въпрос: създаване на ефикасна система за проследяване на отделните случаи, 

продължаване на прилагането на географски ограничения по отношение на мигрантите на островите и 

изграждане на достатъчен капацитет за прием, включително затворени центрове на островите. Работата 

по тези мерки тече и следва да бъде ускорена, за да се постигне напредък във връзка с връщанията. 

 

На 20 януари 2017 г. в Анкара се състоя първата тристранна среща между Комисията, Гърция и Турция с 

цел увеличаване на сътрудничеството и подобряване на операциите по връщане. Бяха обсъдени подробно 

извършените до момента операции по връщане, за да се набележат трудностите и решенията за в бъдеще. 

                                                            
8  Всяко лице, пристигнало на гръцките острови след 20 март, има право да кандидатства за убежище. Всяка 

молба се обработва поотделно с оглед на особеното положение на кандидата в съответствие с Директивата за 

процедурите за убежище. Това изключва каквато и да била форма на колективно експулсиране. Кандидатите 

имат правото да обжалват и правото на ефективна съдебна защита в случай на отрицателно решение по 

молбата им за убежище. И Гърция, и Турция предприеха подходящи правни мерки за гарантиране на пълното 

спазване на правото на ЕС и на международното право и понастоящем ги изпълняват. 
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Турция и Гърция определиха точки за контакт, за да се даде възможност за пряка комуникация, особено 

относно конкретни операции по връщане, и за да се следи работата по набелязаните пречки, и беше 

договорено, че тристранните срещи ще се организират редовно — на всеки два месеца. 

 

Необходимо е да се положат повече усилия, за да може мигрантите да разполагат с възможност за 

ефективно доброволно връщане в Турция или в държавата им на произход. Усилията за увеличаване 

на доброволните връщания от гръцките острови продължават, насърчавани от неотдавнашното 

активизиране на изпълнението на програмата за подпомагане на доброволното връщане и 

реинтеграция чрез включването на пакети за реинтеграция за всички участващи. През 12-те седмици, 

които изминаха след Четвъртия доклад, общо 283 мигранти са се върнали доброволно от островите в 

държавата си на произход (и още 900 от континентална Гърция) с помощта на програмата от Гърция. 

С това общият брой на мигрантите, които са използвали програмата за подпомагане на доброволното 

връщане и реинтеграция от началото на 2016 г., възлиза на около 7 000 души. Гърция бива 

насърчавана да участва пълноценно във финансирани от ЕС съвместни програми за връщане (по-

специално програмата „Европейска мрежа за реинтеграция“), като работи дейно и в тясно 

сътрудничество с основните изпълнителни агенции и използва в максимална степен наличното 

финансово и техническо подпомагане. 

 

Мигрантите, които не са сирийци, биват връщани от гръцките острови в Турция с кораб и прехвърляни 

в център за задържане в Къркларели, където биват информирани за своите права, включително за 

възможността да кандидатстват за закрила в Турция. Общо 55 души са кандидатствали за закрила пред 

турските органи досега9: на едно лице е бил даден статут на бежанец, по 43 молби се очаква да бъде 

взето решение, а по отношение на четирима души е взето отрицателно решение10. Общо 529 души, 

които не са кандидатствали за бежански статут, са били върнати в своята държава на произход. При 

неотдавнашно посещение на представители на ЕС беше установено, че ситуацията в центъра отговаря 

на изискваните стандарти. Сирийците биват връщани от гръцките острови със самолет и настанявани в 

бежански лагер в Дужици. Те имат право да кандидатстват за временна закрила и след бърза 

предварителна регистрация за такава закрила се освобождават от лагера и могат да се установят в 

провинция по свой избор или, ако предпочитат, да останат в лагера. Досега всички върнати сирийци са 

били предварително регистрирани, освен десет, които са решили да се върнат доброволно в Сирия; 133 

от тях са избрали да живеят извън лагера, а 16 са решили да останат в него. 

 

Правни мерки 

 

Гръцкият апелативен орган е сформирал понастоящем 13 апелативни комитета — седем комитета 

повече в сравнение с Четвъртия доклад. От тях работят 12 комитета, които вземат решения по жалби 

срещу първоинстанционни решения на Гръцката служба по въпросите на убежището, подадени след 

20 юли по процедурите за приемане и допустимост. 

 

По отношение на случаите на гръцките острови, общият брой жалби по допустимост и по същество 

срещу всички 11 75211 първоинстанционни решения, приети досега от Службата по въпросите на 

убежището, е 2 84612. Досега са приети 1 319 решения на втора инстанция по тези 2 846 апелативни 

дела (т.е. в 46 % от делата). От 439 решения по жалби за допустимост до момента 24 

второинстанционни решения са потвърдили първоинстанционните решения за недопустимост, а 415 

второинстанционни решения са отменили първоинстанционните решения за недопустимост13. Що се 

                                                            
9  По информация, получена от турските органи. 
10  Освен това седем молби са отбелязани в графа „друго“ (оттегляне и т.н.).  
11  От приемането на Изявлението до 19 февруари на гръцките острови са подадени общо 14 259 молби за 

убежище. По тези 14 259 молби Гръцката служба по въпросите на убежището е взела 11 752 решения в 

контекста на процедурите на островите след 20 март, включително 8 378 по въпросите на допустимостта и 3 

374 по същество. 
12  Към 19 февруари 2017 г. 
13  Общият брой включва второинстанционни решения, отменящи решения на първа инстанция за 

недопустимост, както и такива, предоставящи статут на бежанец. 
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отнася до 880-те второинстанционни решения по същество, 876 са потвърдили отрицателните 

първоинстанционни решения, а четири14 са отменили тези отрицателни решения. 

 

Новите апелативни комитети продължиха да работят бавно при вземането на решения. До момента те 

са издали 880 решения в контекста на Изявлението на ЕС и Турция: 21 по отношение на допустимостта 

и 859 по същество15. В решението си от 15 февруари 2017 г. по дело, заведено от двама сирийски 

граждани и гръцка неправителствена организация, четвъртото отделение на Гръцкия държавен съвет 
отправи запитване към пленарния състав на Държавния съвет дали решението на апелативния комитет 

да обяви молбата за убежище на жалбоподателите за недопустима въз основа на понятието за сигурна 

трета страна е съвместимо с гръцкото законодателство и законодателството на ЕС. Запитването се 

отнася и до това дали кандидатът е имал достъп до ефективна защита. Решението на пленарния състав 

на Държавния съвет се очаква. Пленарното заседание е обявено за 10 март 2017 г. 

 

Оперативни мерки 

 

Гръцките органи, с подкрепата на Комисията, предприеха действия за справяне със ситуацията в 

горещите точки и за преодоляване на трудните условия за мигрантите, местното население и 

работещите на островите. Според гръцките органи понастоящем на островите има 14 37116 мигранти, 

докато капацитетът на официалните приемни центрове е едва 7 450 места и допълнителни 1 564 

места по схемата за наемане на ВКБООН. Сериозният натиск, на който са подложени гръцките 

органи заради присъствието на общо около 62 300 мигранти в континенталната част на страната и на 

островите, също усложнява контролирането на ситуацията в горещите точки. 

 

Гърция предприе редица действия за подобряване на ситуацията — страната работи за адаптирането 

на центровете и въведе по-ефикасни процедури. С подкрепата на Комисията бяха взети мерки за 

осигуряване на подходящи за зимни условия приемни центрове за всички мигранти и за предоставяне 

на хуманитарна помощ, включваща храна, дрехи, медицинско обслужване и чиста вода и санитарни 

услуги. Понастоящем на Лесбос всички мигранти, които живееха в импровизирани самостоятелни 

палатки, са преместени в инфраструктура, която е по-подходяща за зимни условия, като паралелно с 

това продължават строителните дейности за подобряване на условията на живот в лагера Мориа и за 

увеличаване на капацитета в лагера Кара Тепе. По-конкретно мигрантите бяха преместени в хотели и 

апартаменти, в лагера Кара Тепе, в по-подходящи за зимни условия палатки и в шатрова 

конструкция, разположена в близост до лагера Мориа. На Самос също се извършват строителни 

дейности — в съществуващата гореща точка се създават нови съоръжения за подслон. 

 

Действията за подобряване на условията и за намаляване на мигрантите в горещите точки включваха също 

така преместване на уязвими мигранти и на семейства в хотели или наети жилища по схемата за наемане на 

ВКБООН. Бежанците и мигрантите, които не могат да бъдат върнати в Турция, като уязвимите групи и 

непридружените ненавършили пълнолетие лица, също биват прехвърляни в континентална Гърция17. 

Понастоящем около 5 400 такива лица са прехвърлени в континентална Гърция18. 

 

                                                            
14  Този общ брой не включва второинстанционни решения, предоставящи статут на бежанец, нито такива, 

отменящи решения на първа инстанция за недопустимост. Този метод е различен от използвания в 

Четвъртия доклад. 
15  С които се потвърждават отрицателните първоинстанционни решения по 876 дела и се отменя решението по 

четири дела. 
16  Към 27 февруари 2017 г. 
17  Такива прехвърляния се извършват само в конкретни случаи — когато молбата за убежище е била 

разгледана на първа инстанция и е трябвало да бъде прехвърлена към обичайната процедура за предоставяне 

на убежище за по-нататъшно обработване. 
18  Към 10 февруари 2017 г. Тези хора са насочени към схемата за наемане на ВКБООН или към места за 

настаняване в континенталната част, или сами са си осигурили жилище в континенталната част. 

Осигуряването на подходящо настаняване на непридружените ненавършили пълнолетие лица остава 

първостепенен приоритет за Комисията, която е осигурила финансиране за допълнителен приемен 

капацитет и насърчава държавите членки да ускорят преместването на отговарящите на условията 

непридружени ненавършили пълнолетие лица от Гърция и Италия. 
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Гръцките постоянни координатори, които към 20 февруари бяха поели функциите си във всичките 

горещи точки, отговарят за общото управление на горещите точки, и по-конкретно предприемат 

действия за отстраняване на притесненията, свързани с безопасността и обществения ред. Съвместно 

с Регионалната работна група на Европейския съюз и Гръцката служба за прием и установяване на 

самоличността бяха изготвени ръководства за спешни ситуации, включително инструкции за 

евакуиране. Гръцката полиция е в процес на изготвяне на общи планове относно сигурността за всяка 

гореща точка, в които ще бъде застъпена безопасността както на служителите, така и на мигрантите, 

и които ще съдържат официални планове за евакуация и на служителите, и на мигрантите. 

 

Що се отнася до ефикасността на процедурите, една от целите на съвместния план за действие за 

изпълнение на Изявлението е този въпрос да бъде решен чрез ускоряване на процедурите за убежище 

на първа и втора инстанция. Гръцката служба по въпросите на убежището също увеличи капацитета 

си и по-голям брой служители се изпращат в горещите точки на островите. 

 

Въпреки действията, предприети в контекста на изпълнението на съвместния план за действие, все още 

са необходими допълнителни усилия за справяне със ситуацията на островите. Службата за 

регистрация и установяване на самоличността следва приоритетно да финализира и приеме стандартни 

оперативни процедури за горещите точки, като се съобрази изцяло с Изявлението на ЕС и Турция. 

Освен това срокът между подаването и внасянето на молбата следва да бъде съкратен в съответствие с 

член 6, параграф 2 от Директивата за процедурите за убежище, който предвижда, че лице, което подава 

молба за убежище, разполага с действителна възможност да внесе своята молба възможно най-скоро. 

Европейската гранична и брегова охрана съфинансира разполагането на 280 гръцки полицаи в 

горещите точки, но координираното и ефективно използване на тези служители трябва да бъде 

улеснено и планирано, за да се осигури възможно най-високата степен на сигурност в съоръженията. 

 

Финансова подкрепа от ЕС за Гърция 

 

Преразглеждането на националните програми на Гърция за периода 2014—2020 г. по линия на фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ приключи, а преразглеждането във връзка с фонд „Вътрешна 

сигурност“ е в процес на приключване и Гърция най-сетне започна да използва ресурсите на тези 

програми. В този контекст Комисията продължава да приканва гръцките органи да използват по-

активно националните си програми19 по ефикасен и ефективен начин. Гръцките органи следва да 

приемат всички необходими законодателни, административни и оперативни мерки, да подобрят 

координирането между съответните заинтересовани страни, да увеличат оперативния капацитет и да 

подобрят механизмите за изпълнение, включително чрез оптимизиране на процедурите за обществени 

поръчки. Спешната помощ за Гърция, предоставяна чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 

фонд „Вътрешна сигурност“, нарасна на 356,8 милиона евро — смята се, че приблизително 70 милиона 

евро от тях са подпомогнали пряко изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция, като са били 

предоставени директно на гръцките органи или чрез агенции на ЕС и международни организации20. 

 

Освен това през 2016 г. Комисията сключи договори на стойност 192 милиона евро по линия на новия 

инструмент за спешна подкрепа, насочени към работа с международни и неправителствени 

организации за удовлетворяване на хуманитарните нужди на бежанците в Гърция. През 2017 г. ще 

бъдат предоставени още 253,6 милиона евро чрез този инструмент, за да може оказването на помощ 

да продължи. По-голямата част от това финансиране е предназначено за лица, намиращи се в 

континенталната част на страната, но чрез него се подпомагат и действия на островите, където 

                                                            
19  За периода 2014—2020 г. са предвидени 509 милиона евро по линия на тези национални програми.  
20  Съществената финансова помощ от ЕС е използвана за осигуряване на подслон, жилища, здравни услуги, 

транспорт и друга инфраструктура в горещите точки и на други места на островите чрез финансиране на 

Министерството на отбраната и ВКБООН; за увеличаване на капацитета на Министерството на вътрешните 

работи и административната реформа за обработка на молбите за убежище и предоставяне на услуги на 

граждани от трети държави; за увеличаване на персонала на центровете за първоначално приемане; и за 

укрепване на капацитета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището при обработката на 

молби за убежище и снемането на пръстови отпечатъци. 
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помощта е под формата на отпускане на пари в брой за различни цели и предоставяне на здравни 

услуги, храна, санитарни условия и други услуги от първа необходимост. 

 

Основни предизвикателства и следващи стъпки 

 Спешно ускоряване на обработването на молбите за убежище и увеличаване на броя на взетите 

решения от всеки апелативен комитет, даване на приоритет на островите и ускоряване на темпа 

на връщане в Турция съгласно Изявлението на ЕС и Турция; 

 Осигуряване на необходимия капацитет за прием, включително затворени центрове на островите; 

 Финализиране и приемане на стандартни оперативни процедури за горещите точки при пълно 

съобразяване с Изявлението на ЕС и Турция; 

 Спешно въвеждане на всички необходими законодателни, административни и оперативни 

мерки за целите на ефикасното и ефективно използване на финансирането от ЕС, предоставено 

по линия на националните програми на Гърция. 

 

 

3. Презаселване от Турция в ЕС на принципа „един за един“ 

 

Актуално положение 

 

Към 27 февруари 2017 г. общият брой сирийски граждани, презаселени от Турция в ЕС съгласно 

схемата „един за един“, е 3 565 души. След Четвъртия доклад 954 сирийци са били презаселени в 

девет държави членки (Белгия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Италия, Латвия, 

Люксембург, Нидерландия)21. Към настоящия момент общият брой на лицата, които са одобрени и 

очакват презаселване, е 965 души. Както и при предишния отчетен период темпът на презаселване е 

напреднал значително в сравнение с темпа на връщане от гръцките острови и се наблюдава постоянен 

темп на презаселване22, който трябва да бъде поддържан и засилен. 

 

Държавите членки напредват добре с подготовката на още операции по презаселване, която включва 

командироването на техни служители в Турция за провеждането на събеседвания с кандидатите за 

презаселване. Турските органи също изпълниха ангажимента си за предоставянето на по-дълги списъци с 

лица за презаселване. От началото на годината те са предоставили на ВКБООН нови списъци с над 11 000 

лица за презаселване. Паралелно с това държавите — членки на ЕС, вече започнаха да съобщават на 

ВКБООН своите квоти за презаселване за тази година. В този контекст следва да се отбележи, че взетите 

наскоро решения от Съединените американски щати могат да се отразят на ЕС заради същественото 

намаляване на законните алтернативи, предлагани на почти 300 000 лица, които не са граждани на Сирия, 

регистрирани са във ВКБООН в Турция и проявяват интерес към презаселване.  

 

Оперативни мерки 

 

Непосредствено след приемането на Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета23 Комисията получи 

първоначална информация от държавите членки за броя на сирийците, намиращи се в Турция, които 

ще бъдат законно приети от държавите членки по силата на това решение. Въз основа на това 

държавите членки планират да приемат над 34 000 сирийски граждани от Турция, включително чрез 

презаселване от Турция в ЕС по схемата „един за един“. В резултат на този предварително поет 

ангажимент Комисията преразгледа националните програми на засегнатите държави членки по линия 

                                                            
21  По данни към 27 февруари 2017 г. В допълнение към това Норвегия е презаселила 150 сирийци от Турция от 

4 април досега. Въпреки че страната прилага договорените с Турция стандартни оперативни процедури за 

презаселване съгласно схемата „един за един“, броят на презаселванията в Норвегия по тази схема не взема 

предвид връщанията на сирийци от Гърция. 
22  COM(2017) 74 final от 8 февруари 2017 г. и COM(2017) 202 final от 2 март 2017 г. 
23  Приетото на 29 септември Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета позволява на държавите членки да изпълнят 

задълженията си по силата на Решение (ЕС) 2015/1601, като използват 54 000 неразпределени места и 

приемат кандидати за международна закрила от Италия и Гърция или сирийски граждани, които очевидно 

се нуждаят от международна закрила и се намират на територията на Турция, чрез презаселване или други 

форми на законен прием.  
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на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да включи общо около 213 милиона евро за 

приемането на сирийски граждани, намиращи се в Турция. Половината от тези средства вече са 

предоставени като предварително финансиране. 

 

Основни предизвикателства и следващи стъпки 

 Поддържане на темпа на презаселване. 

 

 

4. Предотвратяване на появата на нови морски или сухопътни маршрути за незаконна миграция 

 

Малко са доказателствата, че усилията за контролиране на потоците по маршрута през Източното 

Средиземноморие са довели до съществена промяна на маршрута през Турция. През отчетния 

период, въпреки продължаващата операция на Турция Safe Med24, от Турция в Италия са пристигнали 

седем лодки с общо 580 мигранти, а три лодки с общо 123 мигранти са пристигнали в Кипър25 — 

почти всички от тези мигранти са били сирийци. 

 

Разкриването на незаконни преминавания на сухопътните граници на Турция с България и Гърция през 

последните шест месеца се запази слабо: на ден са регистрирани средно по около осем незаконни 

преминавания на границата с Гърция и по пет незаконни преминавания на границата с България. През 

октомври 2016 г. стартира операция на Европейската гранична и брегова охрана, в резултат на която на 

границата между България и Турция понастоящем са разположени 114 служители. 

 

5. Доброволна схема за хуманитарно приемане 

 

След проведеното неотдавна посещение на експерти в Турция Комисията очаква бързо да 

финализира със Съвета и Турция стандартните оперативни процедури за доброволната схема за 

хуманитарно приемане. След като стандартните оперативни процедури бъдат договорени, следва да 

бъде преценено дали са изпълнени условията за задействане на схемата. В Изявлението на ЕС и 

Турция се посочва, че схемата ще бъде задействана, след като спрат или поне значително и трайно 

намалеят незаконните преминавания между Турция и ЕС. Въвеждането на схемата възможно най-

скоро ще насърчи изпълнението на Изявлението, като осигури на сирийските граждани безопасна и 

законна алтернатива на незаконната миграция в ЕС.  

 

6. Либерализиране на визовия режим 

 

Що се отнася до изпълнението на пътната карта за либерализиране на визовия режим, все още остава 

да бъдат изпълнени седем целеви условия, както беше подчертано в предходните доклади: 

  

 издаване на биометрични документи за пътуване, изцяло съвместими със стандартите на ЕС;  

 приемане на предвидената в пътната карта мярка за предотвратяване на корупцията;  

 сключване на споразумение за оперативно сътрудничество с Европол;  

 преразглеждане на законодателството и практиките за борба с тероризма в съответствие с 

европейските стандарти;  

 привеждане на законодателството за защита на личните данни в съответствие със 

стандартите на ЕС;  

 предлагане на ефективно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси на всички 

държави — членки на ЕС;  

 изпълнение на всички разпоредби на Споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция. 

  

                                                            
24  Според информацията, получена от турските органи, в операцията Safe Med участват 1 100 души, 21 

плавателни съда и четири хеликоптера/самолета на турската брегова охрана, както и сухопътни превозни 

средства с мобилни радари. 
25  След приемането на Изявлението на ЕС и Турция общият брой незаконни мигранти от Турция към Кипър е 

447 души. 
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Както беше посочено по-рано, Комисията продължава да насърчава усилията на Турция да изпълни 

възможно най-скоро всички оставащи целеви условия от пътната карта за либерализиране на визовия 

режим. Комисията и Турция продължават задълбочения диалог за намиране на решения, както и за 

определяне на законодателните и процедурните промени, необходими за изпълнението на всички 

оставащи целеви условия. 

 

Що се отнася до целевото условие относно биометричните документи за пътуване, от ноември 2016 г. 

временно се издават паспорти от второ поколение, а през второто тримесечие на 2017 г. се очаква да 

започне издаването на паспорти от трето поколение (съфинансирано от ЕС и при безусловно спазване 

на стандартите на ЕС и на целевото условие от Пътната карта за либерализиране на визовия режим). 

 

Комисията продължи да приканва Турция да продължи да изпълнява двустранните си споразумения за 

обратно приемане с Гърция, България и Румъния. През септември 2016 г. бяха сключени практически 

договорености между България и Турция относно обратното приемане на граждани на трети държави, 

но до този момент от исканията на България за обратно приемане на 735 лица Турция е приела 19 

искания и са били извършени шест връщания. Що се отнася до двустранния протокол за обратно 

приемане между Гърция и Турция, и двете страни по протокола съсредоточиха ресурсите си върху 

изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция и върху извършването на връщания от островите. 

   

На 7 декември 2016 г. съзаконодателите постигнаха споразумение по предложението на Комисията26 

за укрепване на съществуващия механизъм за суспендиране, в който се посочват обстоятелствата, 

водещи до евентуално суспендиране на безвизовото пътуване на гражданите на всички държави, за 

които визовият режим е либерализиран. До края на март 2017 г. се очаква да влезе в сила 

изменението на Регламент (ЕО) № 539/200127. 

 

7. Механизъм за бежанците в Турция 

 

След Четвъртия доклад Комисията продължи усилията си за посрещане на най-належащите нужди на 

бежанците и приемащите ги общности в Турция. Общата изразходвана сума28 по линия на Механизма както 

за хуманитарна, така и за нехуманитарна помощ нарасна на 750 милиона евро. От отпуснатите за периода 

2016—2017 г. средства в размер на 2,2 милиарда евро за рекорден срок бяха сключени договори за 39 

проекта на стойност 1,5 милиарда евро, което увеличи размера на договорените суми. Това представлява 

половината от общата сума от 3 милиарда евро за 2016—2017 г. Вследствие на хуманитарните дейности, 

които са предвидени за обсъждане на следващото заседание на ръководния комитет през март, общият 

размер на предоставените средства ще нарасне на приблизително 3 милиарда евро. 

 

На последното заседание на ръководния комитет, състояло се на 12 януари 2017 г., беше посочено, че 

координираното посредством Механизма финансиране продължава да има значителен реален ефект 

на място. Положителното отражение на проектите се доказва от редица резултати, постигнати към 

момента: над 250 000 бежанци вече са получили подпомагане чрез Мрежата за социална закрила при 

извънредни обстоятелства, били са наети и обучени 5 200 преподаватели по турски език и 1 800 

директори на училища са преминали обучение за интеграцията на сирийски ученици29. Комисията 

работи в тясно сътрудничество с турските органи и други партньори за допълнително ускоряване на 

сключването на договори, на тяхното изпълнение и на изплащането на средствата.  

                                                            
26  СОМ(2016) 290 final от 4 май 2016 г. 
27  Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани 

трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито 

граждани се освободени от това изискване. 
28  Средствата ще бъдат изцяло изплатени, на траншове, до приключването на проектите и в съответствие с 

принципите на добро финансово управление. Като част от дейностите за осигуряване на видимост на Механизма е 

изготвена интерактивна карта, която позволява директна визуализация на мястото на изпълнение на различните 

проекти и очакваните резултати от тях: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm. 
29  Първи обучения по линия на договора за директна безвъзмездна помощ с Министерството на националното 

образование на Турция на стойност 300 милиона евро, които започнаха през октомври 2016 г.  
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Хуманитарна помощ 

 

Комисията продължи да изпълнява своята хуманитарна стратегия в рамките на Механизма30. Стойността на 

сключените договори се увеличи на 551 милиона евро (от предвидените към момента 595 милиона евро) 

чрез договарянето на 28 хуманитарни проекта с 19 партньори — тези проекти са насочени към посрещане 

на основните нужди на мигрантите, закрила, образование, здравеопазване, храна и подслон. От тези 551 

милиона евро, за които са сключени договори, до момента са изплатени 411 милиона евро. 

 

След Четвъртия доклад използването на Мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства 

значително нарасна. Получени бяха приблизително 200 000 молби, което съответства на почти един 

милион уязвими бежанци, кандидатствали да получат месечната сума от 100 турски лири на човек в 

брой. За около една трета от тези случаи беше установено, че отговарят на критериите на Мрежата за 

социална закрила при извънредни обстоятелства. До края на февруари 2017 г. над 250 000 бежанци са 

получили подпомагане по тази програма. Понастоящем текат дискусии със Световната 

продоволствена програма, Турския червен полумесец и съответните турски министерства за 

адаптиране на критериите за ориентиране на помощта и евентуално на трансферната стойност с цел 

максимално да се разшири обхватът на най-голямата хуманитарна програма на ЕС и да се постигне 

максимално въздействие от нея. 

 

В областта на закрилата беше финализиран широкообхватният план за реагиране и в момента тече 

изпълнението на широк спектър от интервенционни мерки за закрила. Съвсем наскоро, в края на 

декември 2016 г., беше подписан договор на стойност 5 милиона евро с неправителствената 

организация Mercy Corps. Проектът е насочен към подобряване на защитната среда за 50 000 бежанци 

чрез засилване на капацитета им (самозащита) и изграждане на общностни мрежи за защита с цел 

улесняване на безопасния достъп до услуги като здравеопазване, издаване на документи, 

подпомагане на доходите (например Мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства), 

правни консултации, образование, писмени преводи и транспорт. 

 

Неотдавна беше подписан договор на стойност 34 милиона евро с УНИЦЕФ за обвързан с условия 

трансфер на средства в брой за образование. Този проект ще бъде свързан с Мрежата за социална 

закрила при извънредни обстоятелства и ще допринесе за увеличаване на записванията и 

посещаемостта в училище за най-уязвимите деца. 

 

Нехуманитарна помощ 

 

Стойността на сключените договори за нехуманитарна помощ в рамките на Механизма се увеличи на 

944 милиона евро, а плащанията към партньорите в изпълнението — на 339 милиона евро. 

Мобилизираните средства (около 1,6 милиарда евро) са почти напълно разпределени. 

 

През декември 2016 г. бяха подписани два допълнителни договора на обща стойност 200 милиона евро с 

германската банка за развитие KfW и със Световната банка, предвиждащи изграждането и оборудването 

на 70 нови училища в провинциите, в които има голяма концентрация на сирийски бежанци. Проектите 

ще обхванат 50 000 сирийски деца. Вследствие на договорите следва също така да се увеличат 

изпълнителният и управленският капацитет на Министерството на националното образование31. 

 

На 2 февруари 2017 г. беше подписан още един договор по линия на Регионалния доверителен фонд 

на ЕС в отговор на кризата в Сирия. Този проект е на стойност 5,9 милиона евро, изпълнява се от 

нидерландската неправителствена организация Spark и е насочен към по-голямо участие и по-

равнопоставен достъп на уязвими сирийски младежи до допълнително и висше образование. Целите 

                                                            
30  Предоставянето на хуманитарна помощ по Механизма продължава да се извършва в съответствие със 

законодателството на ЕС в областта на хуманитарната помощ и принципите, залегнали в Европейския 

консенсус относно хуманитарната помощ. 
31  Проектите се изпълняват успоредно с подобна инициатива на стойност 70 милиона евро за построяването и 

оборудването на 26 допълнителни училища, която обаче не се осъществява по линия на Механизма. 
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му включват предоставяне на пълни стипендии, в това число средства за транспорт и издръжка, за 

обучение до бакалавърска степен на 484 сирийски учащи се.  

 

Вследствие на достъпа до образователни проекти за деца бежанци в училищна възраст, намиращи се 

в Турция, по линия на Механизма бяха закупени училищни комплекти за 60 000 деца и бяха 

създадени стимули за приблизително 8 000 сирийски учители, училищни съветници и други педагози, 

работещи на доброволни начала. Проектите са насочени към осигуряване на официално образование 

за 500 000 деца и на училищен транспорт за 40 000 деца. 

 

Комисията работи по допълнителни дейности по Механизма в сферите на социално-икономическата 

подкрепа, общинската инфраструктура и инфраструктурата, свързана със здравеопазването, за които 

следва да бъдат подписани договорености през първата половина на 2017 г. Договорите следва да се 

изпълняват с помощта на международни финансови институции.  

 

Третата специална мярка от юли 2016 г. също предвиждаше механизъм за подготвяне на проекти. 

Максималният бюджет на мярката възлиза на 25 милиона евро и целта ѝ е да помогне за набелязването 

на бъдещи проекти за инвестиции в приоритетни области (здравеопазване, образование и общинска 

инфраструктура) в определени провинции в Турция. Комисията си е поставила за цел да подпише 

договорите до пролетта на 2017 г. Понастоящем тя разглежда заявленията, подадени към механизма за 

подготвяне на проекти, и следва да предприеме необходимите последващи действия със съответните 

международни финансови институции в консултация с турските органи. 

 

Също така продължава работата по Рамката за резултатите от Механизма32, която след последното 

заседание на ръководния комитет е в процес на финализиране. Като част от системата за наблюдение 

и оценка на Механизма в рамката се посочват резултатите от него и се потвърждава техният ефект. 

Финализирана беше и комуникационна стратегия за Механизма. 

 

Паралелно с настоящия пети доклад се представя първият годишен доклад за Механизма, който 

съдържа по-подробна информация33. 

 

Основни предизвикателства и следващи стъпки 

 Допълнително ускоряване на сключването на договори за всички планирани действия, 

включително неизпълнените действия по Плана за изпълнение на хуманитарни дейности за 

2016 г., и осигуряване на ефективното им изпълнение в съответствие с принципите на добро 

финансово управление; 

 Прилагане на механизма за подготвяне на проекти през пролетта на 2017 г.; 

 Публикуване на Плана за изпълнение на хуманитарни дейности за 2017 г. и сключване на 

първите договори за хуманитарни дейности за 2017 г. през второто тримесечие на 2017 г.; 

 Пускане в действие на системата за наблюдение и оценка на Механизма до лятото на 2017 г.; 

 Предприемане на комуникационни дейности, свързани с Механизма. 

 

 

8. Усъвършенстване на митническия съюз 

 

Комисията приключи своята вътрешна подготвителна работа през декември 2016 г. и публикува 

оценка на въздействието34 и свързано с нея външно проучване35, в които бяха изтъкнати 

съществените икономически ползи от един модернизиран и разширен митнически съюз както за ЕС, 

така и за Турция. Турция е петият по големина партньор на ЕС в търговията със стоки. Стойността на 

                                                            
32  Рамката трябва да бъде подлежащ на развитие документ, който позволява непрекъснат преглед на 

актуалността на действията по Механизма и на резултатите от тях. Следователно системата за наблюдение и 

оценка на Механизма има три цели: тя служи едновременно като механизъм за отчетност, като инструмент 

за наблюдение на изпълнението и като инструмент за управление на информацията. 
33  СОМ(2017) 130 final от 2 март 2017 г. 
34  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/swd_2016_0475_en.pdf 
35  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/turkey_anx6_en.pdf 
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двустранната търговия със стоки е нараснала над четири пъти от 1996 г. насам и понастоящем 

възлиза на 140 милиарда евро годишно. ЕС е с положителен баланс от 17 милиарда евро. Все още 

обаче има неизползван потенциал в търговските и икономическите отношения между ЕС и Турция.  

 

През декември 2016 г.36 Комисията прие предложение до Съвета за започването на преговори с Турция 

относно моденизирана рамка за двустранна търговия. Целта е на първо място да се разшири обхватът 

на двустранната преференциална търговия, включвайки нови области, по-специално допълнително 

либерализиране на търговията със селскостопански и рибарски продукти, цялостно включване на 

услугите, възлагане на обществени поръчки и правила за подпомагане на бизнеса и инвестициите, 

включително във връзка с устойчивото развитие. На второ място, усилията за модернизиране са 

насочени към подобряване на функционирането на митническия съюз чрез преодоляване на срещаните 

от Турция трудности при привеждането на търговската ѝ политика и техническото ѝ законодателство, 

свързано с митническия съюз, в съответствие с тези на ЕС посредством усъвършенствани механизми за 

консултации. Друга цел е установяването на модерен механизъм за уреждане на спорове в рамките на 

митническия съюз за по-ефективно справяне с настоящите пречки пред търговията и за 

предотвратяване на бъдещи такива. Съветът започна да разглежда предложението и преговорите с 

Турция ще стартират, след като бъдат приети указанията за воденето им. 

 

9. Процес на присъединяване 

 

В рамките на преговорите за присъединяване досега са отворени 16 глави, като една от тях е 

временно затворена.  

 

Продължава техническата работа в ключови области, като съдебната власт и основните права и 

правосъдието, свободата и сигурността (глави 23 и 24). Тези глави обхващат редица важни въпроси, 

включително основни права, като свобода на словото, съдебна система, политика за борба с 

корупцията, миграция и убежище, визови правила, управление на границите, полицейско 

сътрудничество и борба с организираната престъпност и тероризма. ЕС очаква от Турция да спазва 

най-високите стандарти по отношение на демокрацията, върховенството на закона и зачитането на 

основните свободи, включително свободата на изразяване.  

 

Още през миналата пролет пред Съвета бяха представени подготвителни документи в областта на 

енергетиката (глава 15), образованието и културата (глава 26), външната политика и политиката на 

сигурност и отбрана (глава 31), без да се засягат позициите на държавите членки в съответствие с 

действащите разпоредби.  

 

Комисията описа общата ситуация в Турция в своя доклад от 9 ноември 2016 г.37 

 

10. Хуманитарни условия в Сирия 

 

Влязлото в сила споразумение за прекратяване на огъня в Алепо, изглежда, се спазва само частично, 

тъй като се съобщава за възобновяване на насилието — бомбардировки, артилерийски обстрел и 

сухопътни офанзиви в източната част на Ghouta, Idleb, Al Waer, Hama, Wadi Barada и Daraa, а в 

Северна Сирия продължават военните операции срещу ИДИЛ.  

 

ЕС приветства прекратяването на въоръжените действия; ангажимента на гарантите на 

прекратяването на огъня за улесняване на хуманитарния достъп; възобновяването на Резолюцията на 

Съвета за сигурност на ООН, даваща възможност за трансгранични действия за предоставяне на 

помощ, включително от Турция; и всички усилия за възстановяването на мира в Сирия. В 

хуманитарен план тези мерки биха могли да предоставят възможност за достъп до обсадените и 

спорни територии, въпреки че все още предстои прекратяването на въоръжените действия и 

възобновяването на Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН да доведат до значително 

увеличаване на достъпа за хуманитарната помощ и хуманитарните работници. Това е от основно 

                                                            
36  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4468_bg.htm 
37  SWD(2016) 366 final. 
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значение, за да се допринесе за смекчаване на отражението от сериозно влошените условия на живот 

за населението както в областите под контрола на правителството, така и в областите, контролирани 

от опозицията. Във всички части на Сирия хуманитарната ситуация е тежка, а разрушенията — 

масови; налице е огромна и повсеместна нужда от основни услуги, защита и инфраструктура както в 

градските, така и в селските райони. Основни приоритети са предоставянето на здравна и хранителна 

помощ, вода, осигуряването на санитарни и хигиенни условия, подслон, гориво и предмети, 

необходими през зимата. Насърчаването на достъпа на хуманитарни работници (агенции на ООН, 

международни организации и неправителствени организации) до нуждаещото се население вътре в 

Сирия продължава да бъде от жизненоважно значение. 

 

ЕС и неговите държави членки ръководят съвместно предоставянето на международна помощ във 

връзка с кризата в Сирия. Над 9,4 милиарда евро са били мобилизирани за оказване на помощ и 

възстановяване на сирийците вътре в страната от всяка възможна входна точка и на бежанците и 

приемащите ги общности в съседните държави Ливан, Йордания, Ирак, Турция и Египет. 

Хуманитарната помощ от ЕС, предназначена за кризата в Сирия, на стойност 445 милиона евро за 

2016 г. и 425 милиона евро за 2017 г. удовлетворява нуждите в Сирия и тези на сирийските бежанци и 

приемащите ги общности в съседните държави посредством подпомагане на хуманитарните 

партньори при предоставянето на животоспасяваща помощ, в това число храна и безопасна питейна 

вода, нехранителни стоки, подслон, спешно медицинско лечение и защита за най-уязвимите лица. 

 

ЕС ще продължи да призовава за безпрепятствен и безусловен достъп до всички нуждаещи се, за 

зачитане на международното хуманитарно право и за защита на цивилното население в цялата страна. 

 

11. Заключение 

 

Почти година след влизането в сила на Изявлението на ЕС и Турция резултатите от него са 

консолидирани, а тенденцията на значително намаляване на незаконните и опасните преминавания и 

на смъртните случаи в Егейско море се запазва. 

 

По всички елементи на Изявлението на ЕС и Турция беше постигнат напредък, но за изпълнението са 

необходими постоянни усилия и ангажимент. Успешното изпълнение зависи предимно от 

политическата решимост на всички страни да предприемат необходимите действия. 

 

Резултатите от проектите за подпомагане на сирийските бежанци и приемащите ги общности по 

линия на Механизма за бежанците в Турция вече се усещат на място. Възможно е обаче темпът на 

сключване на договори и на изпълнение на проекти да бъде ускорен още повече. Освен това 

настоящото презаселване на сирийски бежанци от Турция в Европа може да бъде засилено 

посредством бързо договаряне на процедурите по доброволната схема за хуманитарно приемане и 

вземане на решение за нейното активиране. 

 

Необходимо е ЕС и държавите членки да продължат да полагат усилия за подпомагане на капацитета 

на гръцката администрация за управление на миграцията и за обработка на молбите за убежище, по-

специално с цел да се гарантира, че извършваните понастоящем всекидневни връщания се 

осъществяват при пълно спазване на правилата на ЕС и международните правила и че темпът на 

връщанията се ускорява. За тази цел е необходим траен ангажимент от страна на гръцките органи, 

агенциите на ЕС и държавите членки, за да може ситуацията на гръцките острови незабавно да се 

подобри. Съвместният план за действие между Комисията и гръцките органи така, както е приет от 

Европейския съвет, полага основите за това. 

 

Турция следва да предприеме необходимите мерки за изпълнение във възможно най-кратък срок на 

оставащите условия за либерализиране на визовия режим, за да може ЕС да отмени изискванията за 

визи за турски граждани. 

 

Комисията ще продължи да насърчава работата по тези точки и ще представи шестия си доклад 

относно постигнатия напредък през юни 2017 г. 
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