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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА БЪЛГАРСКИЯ ХЕЛЗИНКСКИ 
КОМИТЕТ 
Г-Н КРАСИМИР КЪНЕВ 
На Ваш изх. № А-133/22.05.2014 г. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, 

 
Във връзка с Ваше писмо под горепосочения номер относно изготвянето на доклад-

оценка за начина, по който се прилагат международните стандарти за деца, лишени от свобода 
в България и посочената необходимост от посещение на сътрудници на БХК в 
Разпределителния център-Елхово към дирекция „Миграция”, изразяваме следното становище: 

Като оценяваме дейността на Българския Хелзинкски комитет в областта на защитата 
на бежанци и мигранти, считаме, че в конкретния случай на Вашето изследване настанените в 
СДВНЧ към дирекция „Миграция” и РЦ-Елхово придружени малолетни и непълнолетни лица 
не могат да бъдат причислени към визираната от Вас категория „деца, лишени от свобода”. 
Изразяваме мнението, че настанените лица не могат да бъдат обект на осъществяваното от БХК 
изследване, което не предполага допускането на Вашата изследователската група в закритите 
центове към дирекция „Миграция”. 

Република България поддържа последователна политика на откритост и прозрачност в 
осъществяване на мониторинга върху дейността на центровете за настаняване на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни.  

За целта в СДВНЧ са осъществявани три пъти проверки от Комитета против 
изтезанията към Съвета на Европа. През периода 2010 г.– 2011 г. е извършен мониторинг върху 
дейността на специалните домове от Институт „Отворено общество”. Центровете към дирекция 
„Миграция” са посещавани от представители на Съвета по правата на човека към ООН.  

В края на 2013 г. и началото на 2014 г. е осъществена мисия на Европейската служба за 
подкрепа в областта на убежището в двата СДВНЧ и РЦ-Елхово.  

През 2012 г. и 2013 г. центровете към дирекция „Миграция” са проверявани от 
Омбудсмана на Република България в качеството му на национален превантивен механизъм по 
изпълнение на Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми 
на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. 



Съгласно подписано между дирекция „Миграция” и БХК споразумение Ваши 
представители ежеседмично посещават СДВНЧ, с цел предоставяне на правна помощ на 
настанени в домовете чужденци, които по време на престоя си подават молба за закрила 
съгласно Закона за убежището и бежанците. 

За съжаление обаче опитът показва, че политика на прозрачност не винаги води до 
обективни резултати. 

Бихме искали да обърнем внимание върху Ваше интервю от 07 май 2014 г., озаглавено 
„Страхът на българската граница”. В текста се посочва, че „свидетелствата за побоите над 
бежанците звучат съвсем правдоподобно” и позоваването на данни за „силови прийоми за 
контрол и изтезания”, събирани от чужденци „настанени в отдалечени един от друг български 
лагери – от Елхово и Любимец на турската граница до пернишкото село Ковачевци”. 

Приемаме това твърдение като некоректно по отношение на дейността на центровете 
от затворен тип към дирекция „Миграция” – СДВНЧ и РЦ-Елхово.  

Считаме, че неправителствена организация като БХК, с която МВР и в частност 
дирекция „Миграция” винаги са осъществявали коректно сътрудничество, следва да проявява 
обективност в публичните оценки на нашата дейност, а не да изказва безпочвени и недоказани 
с факти твърдения, които уронват престижа на институцията и водят до необективни 
обществени внушения. 

 
С уважение, 

 
 
ЗА ДИРЕКТОР:     /П/ 
КОМИСАР 
  Йотко Андреев 

 
 (Съгл. заповед рег.№ 5364з-5207/23.05.2014 г.) 
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Изпратено по ел.поща до адресата 
 
 


