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Молбите за убежище през 2018 г. отбелязват спад до нивата 
отпреди кризата, но броят на висящите молби остава висок 
 
Броят на молбите за убежище в държавите от ЕС+ през 2018 г. намалява за трета 
поредна година, достигайки нивата отпреди кризата. Въпреки увеличението на 
молбите през първите пет месеца на 2019 г. все още е твърде рано да се заключи, 
че в последните тенденции е настъпила значителна промяна в дългосрочен план. 
 
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) публикува своя годишен 
доклад за 2018 г. относно положението в областта на убежището в държавите от EC+ на 
24 юни 2019 г. в Брюксел. Докладът представлява водеща референтна публикация, чиято цел е 
да се представи всеобхватен преглед на положението в областта на убежището в държавите от 
ЕС+ и функционирането на общата европейска система за убежище (CEAS) на практика. 
 
Както EASO съобщи по-рано през годината, с оглед на получените 664 480 молби за 
международна закрила в държавите от ЕС+ през 2018 г. се отчита спад за трета поредна година, 
този път с 10 %. Приблизително 9 % от тези молби са на кандидати, които подават повторно 
молба. Въпреки че броят на молбите се запазва изключително стабилен през цялата 2018 г., зад 
относителната стабилност на равнище ЕС+ се крият огромни различия между държавите членки 
и между отделните гражданства. 
 
Общият процент на признаване с решения на първа инстанция в държавите от ЕС+ през 2018 г. 
е 39 %, като бележи намаление със 7 процентни пункта спрямо предходната година. Макар че 
като цяло са издадени по-малко положителни решения, нараства делът на положителните 
решения, с които се предоставя статут на бежанец (55 % от положителните решения). 
 
Сирия (13 %), Афганистан и Иран (по 7 % за всяка от тези държави) са трите основни държави по 
произход на кандидатите, подали молби в държавите от ЕС+ през 2018 г. На първите 10 места по 
гражданство на кандидатите са също Пакистан, Нигерия, Иран, Турция (по 4 % за всяка от тези 
държави), Венецуела, Албания и Грузия (по 3 % за всяка от тези държави). През 2018 г. близо 
една пета от всички молби са подадени от граждани на държави, освободени от изискванията 
за виза за влизане в Шенгенското пространство, включително граждани на Венецуела, 
Колумбия, Албания и Грузия. 
 
Що се отнася до приемащите държави, през 2018 г. най-много молби за убежище са подадени в 
Германия, Франция, Гърция, Италия и Испания. В тези пет държави, взети заедно, са постъпили 
приблизително три четвърти от всички молби, подадени в държавите от ЕС+. 

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
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За седма поредна година най-много молби са получени в Германия (184 180), въпреки отчетения 
спад със 17 % в сравнение с 2017 г. Във Франция молбите през 2018 г. са се увеличили за 
четвърта поредна година, като са достигнали 120 425, което е най-високото регистрирано във 
Франция равнище до момента. Гърция заема третото място по брой на молбите, подадени в 
държавите от ЕС+ през 2018 г., като броят им се увеличава за пета поредна година и достига 
66 965 молби. 
 
Приемащите държави, които заемат първите пет места на глава от населението, са Кипър, 
Гърция, Малта, Лихтенщайн и Люксембург. 
 
В края на 2018 г. броят на висящите молби остава висок, като в държавите от ЕС+ окончателно 
решение се очаква по приблизително 896 560 молби. В сравнение с края на 2017 г. се отчита 
незначителен спад от едва 6 %. 
 
 
Увеличението в началото на 2019 г. не означава непременно, че в последните тенденции е 
настъпила значителна промяна в дългосрочен план. 
 
През първите пет месеца на 2019 г. в държавите от ЕС+ са регистрирани над 290 000 молби за 
международна закрила. Това се равнява на увеличение с 11 % спрямо същия период през 
2018 г. През този период основните държави по произход са били Сирия (8 %), Афганистан и 
Венецуела (по 7 % за всяка от тези държави), като на тях се пада една на всеки четири молби, 
подадени в държавите от ЕС+. 
 
През този период е отчетено и увеличение на молбите, подадени от граждани на държави от 
Латинска Америка. Гражданите на Венецуела са подали около 18 400 молби за убежище, почти 
два пъти повече в сравнение със същия период през 2018 г., докато при гражданите на Колумбия 
увеличението е трикратно. Ръст се наблюдава и при гражданите на Ел Салвадор, Хондурас, 
Никарагуа и Перу. 
 
Увеличението в началото на 2019 г. следва да бъде разгледано в контекста на драстичния спад 
на молбите през последните три години, и по-специално в контекста на връщането към нивата 
от 2014 г. през изминалата година. На този етап няма признаци, че неотдавнашното умерено 
увеличение на молбите представлява значителна промяна в цялостните тенденции, тъй като е 
нормално броят на молбите да варира в отделните месеци. 
 
 
Приложения: 
 

- Ключови констатации от годишния доклад за 2018 г. 
- Резюме [достъпно на 23 езика на ЕС] 
- Годишен доклад за 2018 г. относно положението в областта на убежището в държавите 

от ЕС+ 
- Приложение: Кандидати за убежище по държави от ЕС+ и основно гражданство 
 

 
 
Допълнителна информация може да бъде получена от Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището на следния адрес на електронна поща: press@easo.europa.eu 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/key-findings-AR2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018/executive-summary
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/AR-2018-Annex-1.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/AR-2018-Annex-1.pdf
mailto:press@easo.europa.eu

