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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
АС – административен съд 
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ГПУ - Гранично полицейско управление 

ГТС – граждани на трети страни 

ДАБ – Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет 

ДДЗ – декларация за доброволно завръщане 

ЗПОГ – заповед за принудително отвеждане до границата на РБ 

ЗПН – заповед за принудително настаняване 
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ОДМВР – Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
      
 
През 2015 г. повече от 50 милиона чужди граждани са посетили континента Европа и са 

осъществили над 200 милиона пресичания на външните граници на Европейския съюз. Освен 
тези законови пътувания, военните конфликти по света са предизвикали още 1,8 милиона 
незаконни преминавания на границите на европейските държави. 

 
Драстичното увеличение през последните няколко години на броя на мигрантите, пресичащи 
националните граници на България по нерегламентиран начин, постави на дневен ред 
въпросите за  управлението и регулирането на миграционните потоци като част от въпросите за 
националната сигурност. Темата за контрола върху имиграцията се пренесе от политическия в 
обществения дебат. Понастоящем всички европейски държави в различна степен също са 
изправени пред идентичната дилема. Европейските граждани очакват засилени мерки, които да 
допринесат за гарантиране на вътрешната сигурност и обществения ред. По тази причина 
вниманието на европейските и националните институции и администрации е концентрирано 
върху развитието и прилагането на силови политики, които да координират ефективното 
управление на миграцията в общ пакет с мерките за борба с тероризма и организираната 
престъпност. 
 
В същото време държавите от Европейския съюз като цяло заявяват, че продължават да 
поддържат разбирането, че защитата на основните права на индивида е измежду най-значимите 
достижения на европейската цивилизация, от която не следва да се правят отстъпления. Така на 
мерките за засилване на имиграционния контрол се противопоставя необходимостта  от 
ефективни гаранции за спазването на човешките права на индивида, при това - без значение на 
гражданството, произхода, пола, религията, образованието, другите индивидуални 
характеристики и особености или начина на тяхното влизане и пребиваване.  
 
Поради това се приема, че нормативните и практическите разрешения следва да отговарят на 
изискването за постигане на баланс между контрола върху имиграцията и основните права на 
имигрантите, между които с особен интензитет на закрила са бежанците, лицата без 
гражданство и уязвимите категории граждани на трети страни. 
 
В този контекст през последното десетилетие се наблюдава постепенно, но експонентно 
увеличение на използването на административното задържане като средство за контрол на 
миграцията и за намаляване на броя на нередовните мигранти и на търсещите закрила във 
всички европейски държави. Докато първоначално административното задържане е използвано 
единствено с цел изпълнение на действия по извеждане (депортиране) от територията на 
съответната държава, днес то все по-широко се прилага и за новопристигнали имигранти, както 
и за търсещи закрила по време на производството им по предоставяне на международна 
закрила. Така, от мярка за обезпечаване на депортирането административното задържане на 
граждани на трети страни се превърна в превантивна мярка, чиято цел е да обезкуражи 
имигрантите и да ги откаже от незаконно влизане на територията на европейските държави. В 
резултат на тази тенденция се смята, че понастоящем хиляди мигранти са задържани, въпреки, 
че точният им брой към всеки един конкретен момент остава неизвестен и неизмерим.1 

                                                           
1 The Uncounted: The detention of migrants and asylum seekers in Europe, Global Detention Project Report, 

публикуван на 17.12.2015, виж, на: the uncounted  

http://www.globaldetentionproject.org/publications/special-report/uncounted-detention-migrants-and-asylum-seekers-europe
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От друга страна обаче редица изследвания показват, че задържането само по себе си не е 
достатъчно ефективно като способ за превенция на незаконната миграция и намаляване на броя 
на незаконно влизащите или пребиваващите чужденци. 2  Освен това, най-често властите 
обосновават миграционното задържане с необходимостта от обезпечаване на връщането. Тази 
цел не винаги може да бъде достигната по време на задържането и така то се превръща в 
ненужно. Това основно се отнася до мигранти в процедура по връщане в страните им на 
произход или на местоживеене, които се намират в ситуация на задържане за продължителен 
период от време, но без реални изгледи да бъдат върнати на практика. През 2015 г. в България 
на 24 684 чужденци са издадени заповеди за принудително отвеждане до границата (връщане) 
съгласно националното законодателство. От тях мерките са изпълнени на практика само спрямо 
736 (3%) незаконно пребиваващи лица. Сходни, макар и не толкова ниски са нивата на 
изпълнение в останалите европейски държави. 

 
Ето защо, въпреки широко разпространеното използване на административно задържане на 
незаконните мигранти в Европа, през последните години също се наблюдава и по-интензивно 
прилагане на алтернативи на задържането. В този смисъл са и изискванията на редица 
универсални и регионални (европейски) нормативни актове, които очертават правната рамка на 
алтернативите на задържане. Основната причина обаче се корени във високата цена на 
административното задържане във всичките му аспекти. От една страна финансовите разходи са 
значителни доколкото по време на задържането следва да се осигурят най-малкото средства за 
хранене, медицински грижи, охрана и друг административен персонал на центровете за 
задържане и съдебни разноски за превод и процесуално представителство по време на 
осъществявания периодичен контрол върху необходимостта от продължаване на задържането. 
От друга страна, в чисто човешки аспект задържането, особено ако е продължително, има трайни 
негативни последици върху физическото и психическото здраве на личността от ограничаването 
на свободата и правото на свободно движение3, което освен останалото може да предизвика 
процеси на алиенация и радикализация в ущърб на националната и общоевропейската 
сигурност.   
 
В същото време съществуващата национална алтернатива на задържането – ежеседмично 
явяване в полицейското управление по местоживеене (т.нар. полицейска подписка) не може да 
се приложи към новопристигналите имигранти по обективни причини, а именно липсата на 
роднини или познати на територията на страната, които да станат техни гаранти като им 
предоставят място за живеене и издръжка докато тече процедурата по връщане (депортиране).  
Това обстоятелство генерира корупция и измамни практики по предоставянето на фалшиви 
гаранции или по съдействие за подаване на ненужни молби за убежище и закрила, което наред 
с престъпния характер на тези дейности подкопава и ефективността на имиграционния контрол.  
 
Целта на настоящия доклад е да направи анализ на ефективността на националната практика по 
прилагане на административно задържане на чужденците и на възможните нови алтернативи 
на задържането, които при въвеждане в употреба биха допринесли както за по-ефективен 
имиграционен контрол, така и за по-ниската му финансова и човешка цена.  

                                                           
2 A. Edwards, UNHCR, ‘Back to Basics: The Right to Liberty and Security of Persons and ‘Alternatives to 

Detention’ of Refugees, Asylum-Seekers, Stateless Persons and Other Migrants’ (Април 2011г.) 
http://www.refworld.org/docid/4dc935fd2.html 
3 Becoming Vulnerable in detention, DEVAS Report, JRS Europe (Юни 2010г.), Глави 9 и 10 от доклада, 
http://detention-in-europe.org/images/stories/DEVAS/jrs-
europe_becoming%20vulnerable%20in%20detention_june%202010_public_updated%20on%2012july10.pdf 
 

http://www.refworld.org/docid/4dc935fd2.html
http://detention-in-europe.org/images/stories/DEVAS/jrs-europe_becoming%20vulnerable%20in%20detention_june%202010_public_updated%20on%2012july10.pdf
http://detention-in-europe.org/images/stories/DEVAS/jrs-europe_becoming%20vulnerable%20in%20detention_june%202010_public_updated%20on%2012july10.pdf
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Обобщеният доклад по националната практика за принудително настаняване (задържане) на 
граждани на трети страни е изработен и аргументиран въз основа на данни, събрани при 
изпълнението на следните дейности: 
 

 Полево проучване – с основна цел „картографиране“ за период от 6 месеца (1 ноември 2015 
- 30 април 2016) на населението от нередовни мигранти, задържани чрез наложена им мярка 
по „принудително настаняване“ в центровете за административно задържане на чужденци – 
специалните домове за временно настаняване на чеждунци (СДВНЧ) към Дирекция 
„Миграция“ на МВР. Целта на картографирането е да установи и анализира доколко в 
практиката намира приложение уредената в закона една-единствена алтернатива на 
задържането и дали имиграционните органи изобщо обсъждат нейното приложение преди 
постановяването на крайната принудителна мярка – принудително настаняване (задържане) 
в СДВНЧ. Проучва се, също така, продължителността на задържането и наличието на реални 
правни гаранции. Обследва се ефективността на регулярния съдебен контрол върху 
задържането на 6-ти и 12-ти месец за решаване на необходимостта от неговото 
продължаване. Накрая, анализира се дали задържането на чужденците отговаря на 
законоустановената му цел – да обезпечи изпълнението на процедурата по депортиране чрез 
връщане в страната на произход или реадмисия до съседна държава, която да го изпълни. 

 

 Сравнително изследване – чиято цел е да идентифицира добри европейски практики по 
прилагане на алтернативи на административното задържане на чужденци,  които биха могли 
да бъдат пренесени без особени затруднения в националната практика с оглед на 
съществуващите институционални и финансови ограничения. 

 

 Стратегически дела – чиято цел е да генерира по-консистентна съдебна практика на 
съдилищата, осъществяващи контрола върху задържането, която да установи правните 
стандарти  досежно основанията, продължителността и целта на задържането, както и да 
стимулира обсъждането и прилагането на възможните алтернативи.  

 

 Национална експертна група –  съставена от представители на всички релевантни органи, 
институции и организации от законодателната, изпълнителната и съдебната власти, както и 
представители на гражданското общество и академичните среди,  които да ръководят 
методологически горните дейности, да резюмират техните резултати, изводи и препоръки, 
да подпомогнат изготвянето на настоящия обобщен доклад и да съгласуват ключовите 
заключения и препоръки, които да обосноват национален План за действие по алтернативите 
на задържането и при необходимост, препоръки за изменение и допълнение на 
законодателството за въвеждането на нови алтернативи. 

 
За нуждите на настоящия доклад терминът „алтернативи на административното 

задържане“ се използва като обобщаващ за всяка законодателна, политическа или практическа 
инициатива, позволяваща на имигрантите да пребивават извън полицейските центрове за 
задържане в процеса на разглеждане на правото им за престой или докато чакат изпълнението 
на наложената принудителна мярка по депортиране (връщане или реадмисия). 

            
 

По изготвянето на доклада работиха: Антоанета Дедикова (председател, Асоциация за 
бежанци и мигранти), Владимир Панов (консултант), Десислава Тянева (профайлър), Дияна 
Христова (профайлър), Мартин Христов (адвокат), Мая Пъркова (началник сектор „ШИС“, 
Дирекция „Миграция“, Министерство на вътрешните работи), Росица Грудева (директор, 
Дирекция „Правно-нормативна дейност“, Министерство на вътрешните работи) и Илиана Савова 
(директор, Програма за правна защита на бежанци и мигранти, Български хелзинкски комитет). 
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ЧАСТ ПЪРВА 
       

 
ПОЛЕВО ПРОУЧВАНЕ 

 
1.1. ПАРАМЕТРИ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 

 За периода 01.11.2015 г. до 30.04.2015 г. екипът на проучването осъществи интервюта с 
граждани на трети страни, принудително настанени в специалните домове за временно 
настаняване на чужденци (СДВНЧ) към Дирекция „Миграция“ на Министерство на вътрешните 
работи, а именно - СДВНЧ-София и СДВНЧ-Любимец, анализ на статистическите данни, 
предоставени от администрацията на СДВНЧ, разговори с служителите в СДВНЧ (интервюисти, 
психолози, охрана, медицински персонал) и анализ на относимите към конкретните случаи 
документи. Интервюираните лица са избирани на принципа на представителна извадка от 
населението в центровете за задържане, с основен фокус върху продължително настанените 
(над 1 месец) лица, но също така и върху уязвимите групи, повторно настанените лица, лицата с 
окончателен отказ за предоставяне на международна закрила от Държавна агенция за 
бежанците, лицата без реална перспектива за извеждане от страната и други подобни данни.  
 
Събирането на информация за конкретните лица бе основано на лични интервюта, извършени с 
преводачи от съответните езици, лично наблюдение на екипа над интервюираните, запознаване 
с видовете документи – настанителна заповед, заповед за отвеждане до границата на РБ, 
приемно-предавателни протоколи, анкетни карти, документи за самоличност, молба за закрила, 
декларация за доброволно завръщане, жалби, искове, молби за външен адрес, молби за отказ 
от доброволно завръщане в страната на произход, молби за закрила и декларации за 
оттеглянето им, протоколи за обиск и изземване на вещи, съдебни определения, решения, 
разпореждания, призовки, съобщения, регистрационни карти от ДАБ, решения на ДАБ и други.  
 
Въз основа на полевото проучване бяха изготвени два статистически анализа – един на 
цялостното население на двата центъра за задържане за горепосочения 6-месечен период, а 
другият на база извършена селекция по предварително определените критерии, описани по-
горе, както и интервюта със селектираните лица.  
 
Анализът на цялостното население се основава на следните параметри - пол, националност, 
възраст, орган, налагащ принудителната административна мярка, дни престой, категория (лица 
с подадена молба за закрила на вход или във вътрешността на  страната, лица с подадени молби 
за закрила на изход, лица с подадени повторни молби за закрила, лица в производство и лица с 
хуманитарен/бежански статут), наличие на молба за закрила и основание за освобождаване.  
 
Анализът на интервюираните лица се изготвя на база проведени интервюта (въпросник) и се 
основава на следните параметри, разделени в три категории:  
 
І. Лични дани: пол, националност, възраст, семейно положение, образование, професия, 
местопребиваване на семейството (съпруг/а и деца), наличие на адрес на територията на РБ, 
наличие на семейни връзки в РБ, принадлежност към уязвима група (непридружени деца, 
бременни жени, инвалиди, лица с психически разстройства или хронични заболявания, 
многодетни родители, самотни родители).  
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ІІ. Задържане: място на задържане, орган, налагащ принудителната административна 
мярка, искане на гражданина на трета страна (молба за закрила, молба за доброволно 
завръщане, друго), наличие на приложена алтернатива на задържането преди настаняването в 
центъра, поискана алтернатива след задържането, данни за гаранта, наличие на национални 
документи, комуникация с посолството на страната по произход през първо, второ и трето 
шестмесечие, продължителност на задържането и основание за освобождаване.  
 
ІІІ. Съдебен контрол: наличие на адвокат при задържането,  резултат от служебния контрол 
на 6 и 12 месец, назначаване на служебен адвокат в съда, довеждане до съда, наличие на 
преводач, наличие на лична жалба срещу настанителната заповед, резултат от обжалването 
(освобождаване, отхвърляне на жалбата).  
 

1.2. ОБЩ ПРОФИЛ НА НАСТАНЕНИТЕ В СДВНЧ ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ 
 

1.2.1.  Профил на задържаните лица 
 
За периода 01.11.2015-31.03.2016г. в двата специализирани дома за временно 

принудително настаняване на чужденци към Дирекция „Миграция“ на Министерството на 
вътрешните работи, а именно СДВНЧ-София и СДВНЧ-Любимец, са били настанени 3465 лица, 
граждани на трети страни от следните националности:  

 

 
 
 
Спрямо Афганистан като причини за преселване и имиграция в Европа бяха идентифицирани 
продължаващите повече от 30 години както повсеместни, така и локалиризирани въоръжени 
конфликти, в резултат на които милиони граждани на тази държава са я напусналит и да 
потърсили убежище в съседните й страни (Пакистан, Иран). В резултат на настъпилата в 
последните години политическа нестабилност и рестриктивна имиграционна политика в тези 
две традиционно приемащи афганистанските граждани държави, понастоящем налице е 
вторична, последваща миграция основно към страните от Европа.  
 
След падането на режима на Саддам Хюсейн през 2003 г. държавата Ирак се намира в състояние 
на постоянна нестабилност и несигурност – икономическа, политическа и социална. 
Настъпването през 2014 г. на т.нар. Ислямска държава на Ирак и Леванта (ИДИЛ), известна също 
така и като ДАЕШ, принуждава допълнително хиляди иракчани да напуснат родните си места и 
да търсят закрила в съседните на Ирак държави и Европа.  

0

500

1000

1500

2000
1961

745

423

128 45 35 21 15 13 8 71



 

 

 
 

╢Проект „Алтернативи на задържането на ГТС“╫„Free To Go: Detention as the last resort” Project╟ 

 

 

9 

 

От 2011 г. Сирия също е в състояние на гражданска война, която предизвиква вълна от над 3 
милиона бежанци. По-голямата част от тях се намират в съседните страни, но стотици хиляди 
вече са на територия на държавите от Европа и в частност, Европейския съюз.  
Поради това обяснимо 91% от установените принудително настанени лица в двата СДВНЧ 
произхождат именно от тези три страни - Афганистан (56%), Ирак (21%) и Сирия (14%). Освен тях, 
в центровете са идентифицирани принудително настанени лица от още 36 държави, сред които 
има търсещи и получили убежище и международна закрила, икономически мигранти, лица с 
изтекло разрешително за пребиваване и др. 
-------------------- 
 
Установен бе следният демографски профил на населението в СДВНЧ за изследвания период: 

 
По отношение на пола на задържаните ГТС: 

 

 
 
Мъжете съставляват 85% от населението в СДВНЧ, а жените – 15%. Като главен обуславящ фактор 
за това разпределение се идентифицира обстоятелството за произхода на преобладаващото 
мнозинство от имигрантите от традиционни патриархални общества, където правата на жените 
са ограничени, а инициативата принадлежи на мъжа и в които не е прието жените да пътуват 
самостоятелно без придружител от мъжки пол – баща, съпруг или син. Мнозинството от жените 
са пристигнали със своите съпрузи и близки роднини. Изключително малък до статистически 
пренебрежим е установеният брой на жените без придружител (0,1%).  

 
По отношение на възрастовата структура разпределението е следното: 

 

 
 
Видимо от статистическите данни, преобладават лица на възраст от 18 до 64 г., повечето от които 
са мъже. От лицата под 18 години, непридружените малолетни и непълнолетни са 660 лица или 
19% от всички настанени в СДВНЧ. 
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Профилът на настанените лица е обусловен от демографските показатели в съответните страни 
по произход. Статистическите данни от трите страни, които формират основния човекопоток към 
България през разглеждания период (Афганистан, Ирак и Сирия), се характеризират с висок 
процент на млади хора до 14-годишна възраст и сходен брой на възрастни до 64 г., а именно: 

 

Възраст Афганистан Ирак Сирия 

под 14 г. 44% 40% 36% 

от 15 до 64 г. 53% 53% 61% 

над 65 г. 2% 3% 3,5% 

  
Изхождайки от тези данни, тези страни имат висок коефициент на раждаемост както досежно 
общата раждаемост, така и в отделните семейни единици. Този висок коефициент е особено 
изразен в Афганистан, който се явява и един от най-високите в света – средно 6 раждания на 
една жена. В Ирак и Сирия данните сочат също висок коефициент на раждаемост – сътоветно 4 
и 3 раждания. За сравнение в България този коефициент е 1,50.  
 
Като причина за високия коефициент на раждаемост се идентифицира комбинация от 
консервативно-религиозни и културно-патриархални ценности, които влияят върху решенията 
на мониторираното население и техните общества за приемливия брой на децата в семейството. 
За Афганистан основен обуславящ фактор е кратката продължителност на живота (40-44 г. 
средна продължителност на живота). За Ирак и Сирия високата раждаемост се обуславя 
предимно от културни особености, доколкото в тези държави продължителността на живота е 
значително по-висока, а именно: 60-64 г. за Ирак и 70-71 г. за Сирия, които са близки до средната 
продължителност на живота в България (72 -73 г.).  
 
По отношение на мястото на задържане разпределението е следното: 

 

 
 
Въз основа на извадките, предоставени от Дирекция „Миграция” на МВР се наблюдава, че под 
10% от задържаните лица са установени от органите на Гранична полиция по протежение на 
турско-българската граница, което е необичайно с оглед на статистическата картина през 
предходните години, но най-вече – с оглед на обстоятелството, че в преобладаващото си 
мнозинство мигрантите са влезли в страната именно от територията на Република Турция. За 
този нисък процент като причина се установява обстоятелството, че както мигрантите, а също 
така и търсещите закрила възприемат България като транзитна държава и не желаят да подават 
молба за международна закрила тук (100% от новопристигналите интервюирани лица). Поради 
това тяхното първоначално старание е на всяка цена да избегнат контакт с официалните власти, 
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за да предотвратят задържане и нуждата да подадат молба за закрила като способ за спиране 
на връщане в страната им на произход или реадмисията в държавата, от която са влезли в 
България (основно, Република Турция). Тази тенденция се потвърждава от високия процент 
(54%) на задържане на ГТС във вътрешността на страната (основно в гр. София, но също така и в 
област Пазарджик, Хасково, Бургас и др.) при изчакването им на удобен момент да напуснат 
България по нелегален начин. Допълнителен аргумент в същата насока съставлява и процента 
на лицата, задържани на изход (34%) – основно на границата с Република Сърбия (33%). 
  
По отношение на съответствие с целта на принудителното настаняване (задържане): 
 
Прилагането на принудителното настаняване в съответствие с целта на закона като 
обезпечителна мярка за изпълнение на принудителна административна мярка „принудително 
отвеждане до границата на Република България“ и „експулсиране“ е постигнато при малко над 
3% от задържаните (принудително настанените) в СДВНЧ лица (3,4%), които са изведени 
доброволно или принудително от територията на България. От тях 87 лица (2,5%) са депортирани 
в страните си на произход, а 33 лица (0,9%) са реадмитирани до трети (съседни) държави по 
съществуващите двустранни или многостранни спогодби за реадмисия.  
 
За периода на полевото проучване, въз основа на статистическата извадка, получена от 
Дирекция „Миграция“, от всички налични и новопостъпили и в двата СДВНЧ, на основание 
подадена молба за закрила са освободени 96% от принудително настанените. Много малък 
брой лица са освободени след изтичане на максималния срок от 18 месеца – 8 лица; 10 граждани 
на трети страни са освободени с решение на съда и двама  - на основание подадена декларация 
за външен адрес/гаранция.  
 

 
 

Установено бе, че в преобладаващото си мнозинство и при липса на друга законова алтернатива 
за освобождаване от СДВНЧ, задържаните ГТС са били принудени масово да подават молба за 
международна закрила с цел да бъдат изведени от центровете за задържане, независимо от 
обстоятелството, че също така преобладаващото си мнозинство заявяват тях България не е 
желаната дестинация – 99,8% от настанените за шестмесечния период на проучването.  
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Подадена молба за закрила 

Статус: СДВНЧ-София СДВНЧ-Любимец ОБЩО 

Да 2182 1142 3324 

Не 96 45 141 

 
По отношение на място на подаване на молбата, 61% са на лица, задържани на вход или във 
вътрешността на страната, 38% от лицата, подали молбата към ДАБ, са задържани на изход.  Сред 
тях немалък е процентът на непълнолетните и малолетни непридружени лица, които 
съставляват 19%. Минимален е броят на задържаните, подали повторна молба за закрила – под 
1% от населението в СДВНЧ.  

 
1.2.2. Профил на интервюираните лица 
 
В периода от 01.11.2015 г. до 30.04.2016 г. екипът по проучването в двата СДВНЧ е 

интервюирал общо 524 лица, чийто профил в основните си характеристики кореспондира на 
общия профил на принудително настанените (задържаните) в СДВНЧ граждани на трети страни.  

 

 
 

Проучването обхвана както лица, отговарящи на общия профил, така и върху продължително 
настанените, лицата от уязвими групи и специфичните случаи. Първо място, както при общата 
статистика, така и при индивидуалните случаи, принадлежи на Афганистан, със завидните 55%. 
На второ място е отново Ирак, с 20%, а на трето – Пакистан с 14%. Причината третото място на 
Сирия да бъде изместено от Пакистан е, че през проучвания период, огромното мнозинство от 
гражданите на Сирия са освобождавани в рамките на седмица след задържането, тъй като при 
тях обстоятелствата за приемане на молба за закрила са ясни. Бяха констатирани и изключения 
от тази обща практика, обусловени от съображения на ДАНС за евентуални рискове за 
националната сигурност или обществения ред на Република България. 

  
По признак на пол съотношението между мъжете и жените съответства почти изцяло с това на 
общото население в двата СДВНЧ – 10:1 в полза на мъжете.  
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По отношение на възрастовата структура, въпреки преобладаващите пълнолетни лица, екипът 
се постара да интервюира достатъчен брой лица под 18 г., независимо дали става дума за 
придружени или непридружни малотетни и непълнолетни лица, с цел да се изяснят причините 
за тяхното задържане, както и техните специфични нужди и проблеми.  

 
Профил на анкетираните ГТС по възрастова структура: 

 

 
  

Семейно положение на анкетираните ГТС: 
 

 
 
Два основни фактора бяха идентифицирани като обуславящи за данните на посочените 
проценти – културните и религиозни особености  и семейния статус на ГТС.  
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Високият процент на несемейни мъже (70% от анкетираните лица) се установява като причинен 
от следните, най-често заявявани три основни причини: 
 
 -  хилядите километри, които анкетираните пресмятат, че следва да изминат след напускане на 
родината си до първоначално желаната крайна дестинация, както и неяснотата на начина на 
придвижване и достъпа до транспортни средства по пътя; 

   
- трудностите, които евентуално предвиждат да срещнат по маршрута до крайната дестинация 
време на пътуването до нея  (напр. неяснота за конкретните каналджии и трафиканти, чиито 
услуги ще се наложи да използват, климатичните условия, липса на елементарни битови условия 
за живот, хигиена и хранене); 

 
- финансовите средства, с които разполагат в началото на маршрута и с които планират да 
разполагат при пристигането си в държавата на крайна дестинация, които се преценяват като 
недостатъчни или дори оскъдни и които изключват възможността за пътуване заедно с 
останалите членове на семейството (възрастни родители, несемейни братя и сестри, баби и 
дядовци, роднини по съребрена линия от близка степен – чичо, леля, първи/втори братовчеди, 
а при семейните – съпруга и деца). Анкетираните заявяват почти единодушно, че освен по-лесно 
с оглед на препятствията и рисковете по пътя, също така е и несравнимо по-евтино за 
самостоятелно пътуващ мъж да преодолее дистанцията през няколко държави до крайната 
дестинация с оглед на свързаните с това разходи.  
 
Освен това, демонстрира се разбирането, че в патриархалните общества на държавите по 
произход на анкетираните без изключение жената е разглеждана в абсолютна зависимост от 
мъжа и нередно да бъде излагана на несигурностите по протежението на миграционните 
маршрути, освен ако няма абсолютна необходимост да напусне страната на произход –
непосредствен риск за живота и сигурността или при изцяло липсваща възможност да се осигури 
друго, заместващо лице от мъжки пол (баща, свекър, тъст, брат, друг пълнолетен роднина от 
мъжки пол), което да осигурява грижи и издръжка след отпътуването на принципно отговорното 
за жената лице от мъжки пол (баща, брат, съпруг).  
 
Единствено извън гореописаната ситуация се споделя разбиране, че зависимите лица от женски 
пол не следва да бъдат изоставяни сами в държавата на произход. Въпреки това, процентът на 
анкетираните семейни мъже е нисък – едва 27%, което идва да покаже, че в мнозинството си 
гражданите на трети страни от установения профил са по-склонни да емигрират в друга държава, 
ако не са семейни; както и че семейните ГТС предприемат емиграция в чужда държава само като 
крайно решение и при преимуществено принудителни обстоятелства. 
 
По отношение нивото на образованост на интервюираните ГТС, преобладават лицата без 
образование, следвани от тези с основно и средно образование.  
 
Най-нисък е процентът на лицата с начално и висше образование. Имайки предвид, че 55% от 
интервюираните произхождат от Афганистан, която е една от страните с най-ниско ниво на 
грамотност, високият процент интервюирани неграмотни отговоря на техния профил.  
 
Профил по отношение нивото на грамотност на анкетираните ГТС: 

 

Основни страни на произход: Афганистан Ирак Пакистан Сирия 

Ниво на грамотност 
 

38% 80% 59% 86% 
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Установено бе, че в страни като Ирак и Сирия, в които грамотността е традиционно висока, се 
наблюдава спад в нивото на основна грамотност, възникнал през последните години и причинен 
предвид нестабилното положение в тези държави и въоръжените действия и вътрешни 
конфликти, които сериозно препятстват достъпа до училищата и до основно образование и 
обучение.  

 

  
 
В пряка връзка с грамотността и нивото на образованост е установеният професионален профил 
на лицата, с които са проведени индивидуалните интервюта. 
  

 
 
Високият процент на неграмотност отговаря право пропорционално на почти идентичният 
процент безработни лица – над 1/3 от анкетираните лица. Немалък е и броят на лицата с 
непостоянна трудова заетост, които извършват неквалифицирана работа – 16 %. Около 9% от 
лицата са имали сезонна заетост в селскостопанския сектор.  Видно от графиката е, че останалите 
40 % от изследваните, са упражнявали в родината си някаква професия – търговец, занаятчия, 
шофьор, преводач, държавен служител или военен и други.  
 
При проведените интервюта, бяха установени общо 105 лица, принадлежащи към уязвима 
група, а именно – 93-ма принудително настанени непридружени непълнолетни лица, две 
самотни майки, 1 лице с хронично заболяване – диабет, 5 лица с физически увреждания, 4 лица 
– с умствени увреждания и едно лице над 65 години. Установено бе, че лицата от уязвими групи 
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съставлява значителен процент от анкетираното население, а именно 20% от всичките 524 
анкетирани ГТС в центровете за задържане. 
 

 
 
С всички лица от уязвими категории, и особено – с непридружените деца са проведени като 
правило повече от три анкети.  
 
По време на проведените беседи с непридружените непълнолетни, същите основно споделят, 
че семействата им умишлено са ги изложили на този риск като ми е било обяснено, че са 
изпращани сами и преди родителите и останалите членове на семейството с цел да получат 
международна закрила или друг вид закрила в някоя задължително западноевропейска или 
северноевропейска страна, което автоматично би дало право да поискат събиране със 
семейството им.   
 
При разглеждане на документите на настанените непридружени непълнолетни, екипът 
установи, че всички те са вписани в заповедите на несвързани с тях пълнолетни лица. 
„Прикачените“ деца споделят, че нямат никаква роднинска връзка с тези лица. Наблюдавани са 
случаи, в които непридружени деца са вписани в заповедите на пълнолетни лица от различна 
държава на произход, които формално са определени като техни „придружители“.  
 
По отношение на лицата от останалите уязвими групи, настаняването в СДВНЧ е установено като 
крайно нежелателно поради специфичните им потребности  – продължително лечение, 
медицинско наблюдение и други, които не могат да бъдат адекватно обгрижени в условията на 
задържане. Отбелязва се, че самите имиграционни органи се стремят към намиране на способи 
за освобождаването и извеждането им от СДВНЧ в кратки срокове, което обяснява ниския брой 
и процент на задържаните от тази група, както и обобщено краткия срок на тяхното задържане.  
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1.3. ЗАДЪРЖАНЕ (ПРИНУДИТЕЛНО НАСТАНЯВАНЕ В СДВНЧ) 
 
1.3.1.  Органи  

 
Според данните от проведените интервюта и събраната информация от документите на 

беседваните лица, на първо място по издадени актове за задържане на ГТС (принудително 
настаняване) се открояват полицейските органи в гр. София и областта с над 30% задържани лица 
– преимуществено от органи на СДВР и ОДМВР-София област. Лицата споделят, че са преминали 
безпрепятствено турско-българската граница и са се прекачили на превозни средства, които са 
ги отвели до столицата София или околността й. Съгласно документите, основните места на 
задържане на ГТС в столицата са на входа на гр. София (Автомагистрала „Тракия“), в хостели и на 
адреси в района на площад „Лъвов мост“ и Женски пазар. Причината, която анкетираните 
изтъкват за престоя им в София, е организиране на последващото пътуване към държавата  на 
крайна дестинация в Европа и изчакването на удобен момент за неговото осъществяване.  
 
На второ място по издадени актове за задържане на ГТС (принудително настаняване) се 
нареждат орагните по границата на Република България с Република Сърбия, 19% от 
интервюираните лица от следните органи на ГД „Гранична полиция“ – РДГП „Драгоман“, ГПУ-
Белоградчик, ГПУ-Брегово, ГПУ-Калотина, ГПУ-Олтоманци, ГПУ-Трън и ГПУ-Чипровци. Лицата 
споделят същия горепосочен маршрут, който се явява единствения сухоземен такъв към 
Западноевропейските страни.  
 
Следващ поред регион и област на масово издаване на актове за принудитлено настаняване 
(задържане) на ГТС е гр. Хасково и околността, включително територията на град Харманли и 
едноименния РПЦ на ДАБ с 16%, основно от полицейските органи на ОДМВР-Хасково. Близостта 
до турско-българската граница и наличието на настанителен център на ДАБ предпоставя високия 
брой на задържания в тази област. Лицата споделят разнообразни причини за задържането си в 
конкретната област – от нелегален престой в страната след преминаване на границата с 
Република Турция, както и завръщане в центъра на ДАБ за подновяване на регистрационна 
карта, получаване на решение и др. 
 
На четвърто място, изненадващо поради неочаквано ниския процент на издадени актове за 
задържане, е границата на България с Република Турция – едва 13% от общо издадените и 
принудителни административни мерки на мониторираното в СДВНЧ население. Мерките са 
основно наложени от следните органи на ГД „Гранична полиция“ – ГПУ-Елхово, ГПУ-Малко 
Търново, ГПУ-Средец, ГПУ-Свиленград и ГПУ-Лесово. Предвид обществено достъпните данни за 
това, че сухоземната границата с Република Турция е основния входен пункт на нелегална 
миграция за страната, предварителните предположения логично предпоставяха най-висок 
процент на задържане от граничните и други полицейски органи в тази област, което 
предположение бе категорично опровергано.  
 
В непосредствена близост до турската граница е територията на ОДМВР-Бургас, която на пето 
място сред органите, наложили принудително настаняване (задържане) на мониторираното 
население в СДВНЧ за шестмесечния период на наблюдение – 6% от анкетираните лица. След 
разговорите се установи, че това са лица, които са заловени недалеч от границата, но извън 
нейната зона, или лица, които са укривали, в очакване да организират по-нататъшното си 
придвижване.  
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Минимален и статистически пренебрежим е установеният брой на заловените и задържани ГТС 
по останалите граници или на територията на други области – основно областите Варна, 
Пазарджик, Сливен, Стара Загора и др.  
 

  
 
 
1.3.2. Причини за задържане (основания) 

 
След проучване на документите на принудително настанените (задържани) граждани на 

трети страни, прави впечатление че почти 100% от наложените заповеди за принудително 
отвеждане до границата на Република България са на основание „незаконно влизане на 
територията на Република България“. Наличието на подобно основание на заповедта за 
задържане по принцип предполага реадмисия в кратки срокове на тези лица от Република 
България към съседните държави, от които са влезли в случай че не подадат молба за закрила. 
Едно от възможните обяснения за липсата на проведена реадмисия и прилагане на задържане 
вместо нея, е обстоятелството че в процентно отношение броят на ГТС задържани на изход, 
превишава значително броя на задържаните на вход. Същото прави както правно, така и 
фактически неприложимо изпълнение на реадмисия, тъй като гражданите на трети страни са 
задържани от органите на ГД „Гранична полиция“ на територията на страната при опит да я 
напуснат незаконно - не по установения ред или извън установените за това места. 
 
От горното заключение единственото изключение за периода на проучването съставлява 
границата с  Република Турция, тъй като двустранният българо-турски протокол за прилагане на 
реадмисионното споразумение с ЕС бе подписан на 5 май 2016 г., а приложението му се планира 
за началото на месец юни 2016 г. – тоест, след приключване на полевото проучване. 
 
Сравнително малък е броят на наложените актове за задържане на основания, различни от 
горепосоченото като в повечето случаи такива основания са – поради изтичане на разрешения 
срок на пребиваване в страната – 1 лице;  чужденци, пребиваващи от много години в страната, 
които никога не са имали разрешително за пребиваване – 1 лице; чужденци  с наложена заповед 
за експулсиране от ДАНС – 4 лица; чужденци, изтърпели присъда лишаване от свобода (в 
мнозинството – за опит за незаконно излизане от РБ) – 2 лица и чужденци търсещи закрила, 
върнати от чужбина съгласно Регламент Дъблин – 10 лица.  
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Въпреки наложената заповед, 96% от настанените подават молба за закрила, едва 4% - молба за 
доброволно завръщане или реадмисия и 1% - за единствената законова алтернатива на 
задържането на ГТС – подписка.   
 

 
 
1.3.3. Обсъждане на алтернатива на задържане 
 
При издаване на заповедта за принудително настаняване в СДВНЧ в 99,9% от 

арестуваните лица не е обсъдена алтернатива на задържането от издаващия орган, а единствено 
спрямо едно от всички анкетирание лица е даден 30-дневен срок да напусне доброволно 
страната.   

 
След задържането в рамките до 6-тия месец от 6 лица е поискана единствената приложима 
законова алтернатива на задържането - ежеседмично явяване на чужденеца в  териториалната 
структура на Министерството на вътрешните работи по местопребиваването му, съгласно 
декларацията, подадена от надлежен гарант. От поисканите алтернативни мерки такава е 
одобрена за 1 лице, на останалите лица поисканата алтернатива е отказана или са освободени 
на друго основание. През периода на проучването, не са интервюирани лица, пребивавали на 

територията на СДВНЧ над 6 месеца, които същевременно да са подавали молба за гаранция. 
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1.3.4. Действия по изпълнение на връщането  
 
Действията по издаване и налагане на Заповедта за ПОГ и Заповедта за ПН в СДВНЧ имат 

една единствена цел : ГТС да бъдат върнати / депортирани в страната си на произход, като до 
изпълнението на Заповедта за ПОГ, лицата биват принудително настанени в СДВНЧ. След 
използване на различни методи за събиране на необходимите данни по време на полевото 
проучване, се оказва че мнозинството от ГТС нямат лични документи (74%) и не искат 
доброоволно завръщане в страната си, която току-що са напуснали. От това следва, че процентът 
на лицата, комуникирали с Посолство, с цел доброволно връщане в родината си, е незначителен 
- през първото шестмесечие от задържането е едва 5 %, а до дванадесетия месец –  е под 1 % от 
задържаните.  

 

   
 
От задържаните лица, настанени за 6 и повече месеци, 73% не са пожелали да комуникират с 
посолството на съответната им държава на произход.  
 
Продължителността на задържане на ГТС настанени в двата СДВНЧ през проучвания период, в 
процентово отношение, след разбивка на 6, 12 и до 18 месечния престой, е както следва:  
 

 
 
Преобладаващ период на продължителност на задържането на ГТС е около 1 месец след 
издаване на Заповедта, през който от дома са изведени 80% от задържаните.  
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Според данните от проведеното проучване се наблюдава най-висок процент на освободените 
на основание подадена молба за международна закрила в Република България с пренасочване 
към регистрационно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците (ДАБ) – 472 
лица или 90%. ЗПОГ е приложена на едва 12 ГТС (4%). Подалите декларация за доброволно 
завръщане са настанени в СДВНЧ за период от средно 3 месеца до извеждането от страната.  
 
Въз основа на реадмисионните спогодби с Република Гърция и Република Турция 9 лица са 
върнати към момента на изследването. Четири (4) са лицата, изкарали максимално допустимият 
18 месечен срок на задържане в СДВНЧ. Четири са лицата освободени с решение на Съда. Сред 
мнозинството принудително настанени ГТС само две (2) лица са освободени на основание 
подаден външен адрес/гаранция.  
 

1.4.      ЕФЕКТИВНОСТ НА СЪДЕБНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАДЪРЖАНЕТО  
 
1.4.1.   Правни гаранции при задържането  
 
От анкетираните лица, въз основа на проведените 524 анкети и събраната информация 

от техните лични дела, е видно че при над 99% не е имало служебен адвокат при задържането.  
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Едва седемдесет от интервюираните лица (13 %) са обжалвали лично настанителната си заповед 
в 14-дневен срок, сред които 84% са го сторили с помощта на неправителствена организация за 
правна помощ (основно БХК) и 16% - чрез нает адвокат, със собствени средства.  
 

 

 
 
На първо място сред държави на произход на жалбоподателите отново е Афганистан с 41%, 
следван от Иран и Пакистан (по 17% лица), Сирия – 6%, Мароко – 3%, а останалите държави – с 
по един гражданин.  
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По отношение на съдилищата, най-много образувани дела има в  Административен съд – София 
град (52%), следван от Административен съд – София област (40%), Върховен административен 
съд (15%) и други съдилища (6%). 
 

 
 
Сред обжалващите с помощта на НПО, освободени от държавна такса са 92%, а същата е 
заплатена за оставащите 8%.  
 
При делата, водени от НПО, довеждане е било осигурено за половината от лицата (50%), като 
недовеждането в съдебно заседание при останалите 50% е било обусловено или поради  това, 
че преди съдебното заседание лицата са били изведени от СДВНЧ, или ако довеждането им не 
е било изискано от съда.  
 

 
 
 
Превод е бил осигурен в 62% от случаите като процентът надвишава 50% - на доведените пред 
съда лица, тъй като съдът е осигурил преводач и в някои по делата, в които лицата са били 
освободени от центъра за задържане непосредствено преди делото, но съдът или защитата не 
са били своевременно уведомени за това. Поради това има няколко случая на осъждане на 
жалбоподателите да заплатят депозит за явяването на преводача в съда, независимо от това че 
съдопроизводствата са приключили с прекратително определение поради освобождаване.   
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Съгласно обработените данни при 54% от делата жалбата е била отхвърлена.  
 

 
 
От образуваните дела, 22% са прекратени, тъй като лицата междувременно са били изведени от 
СДВНЧ, на основание подадена молба за закрила или депортиране (връщане). Делата с 
положително решение от съда са 4% от образуваните. Делата, които все още не са насрочени 
или не са с излязло решение, се равняват на 10%, 1 дело е отложено а при две – жалбата е 
доброволно оттеглена.  
 
След отхвърляне на жалбата от първоинстанционния съд са подадени 10 касационни жалби 
пред ВАС, като 9 от тях са прекратени, поради извеждането на лицата от СДВНЧ, а 1 е отхвърлена.  
 

1.4.2.  Служебен съдебен контрол 
 
От събраната информация от личните дела на принудително настанените лица, се 

установи че едва 14 души са преминали през служебния съдебен контрол на 6-тия месец, а други 
4 души  – на 12-тия месец. При 5 от лицата, контролът на 6-тия месец е просрочен със средно 
около 1 месец. При останалите 9 случая съдебният контрол е бил навременен. 

 
Само в един от случаите съдът е постановил безусловно прекратяване на задържането в 

СДВНЧ, във всички останали случаи съдът е продължил задържането (принудителното 
настаняване) след 6-тия месец.  
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Служебният съдебен контрол на 12-тия месец е бил навременен и при четирите установени лица 
през наблюдавания период. Един от тях е освободен след второто шестмесечие на задържането, 
а при останалите трима – срокът е продължен с още 6 месеца.  
 

 
 
При 3 от случаите е назначен служебен адвокат. При останалите 15 лицата не са пожелали (9 
случая), отказан е от Съда (1) или лицето се е представило с нает адвокат (2). Осем от лицата са 
присъствали в съдебната зала, а 10 не са пожелали довеждане. Преводач в съдебната зала е 
предоставен на 6 лица, а останалите 12 не са пожелали.   
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1.4.3. Предварителни резултати от мониторинга на съдебната практика (към 30.06.2016г.) 
 
За идентификация на съществуващите или нови съдебни стандарти по приложението на 

административното задържане на граждани на трети страни бе обследвана както практиката по 
жалби против заповеди за принудително настаняване в СДВНЧ, така и съдебни актове в рамките 
на регулярния служебен контрол на необходимостта от продължаване на задържането на 6-ия 
и 12-ия месец. 
 
А) Съдебна практика по жалби против задържането, подадени в срок (категория 1)     
 
Доводите за оспорване на задържането са развивани в няколко основни насоки: 
 

- Липса на срок за доброволно напускане на България  
Съгласно чл.39 „б“, ал. 1 от ЗЧРБ в заповедта за налагане на принудителна 
административна мярка по чл. 39 „а“, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЧРБ се определя срок от 7 до 30 
дни, в който чужденецът трябва да изпълни доброволно задължението за връщане. В 
нито един от случаите, по които са подадени жалби, на чужденецът не е даден срок за 
доброволно напускане. 

 
- Липса на законовите предпоставки за принудително настаняване 

 Законовите предпоставки за принудително настаняване са наличието на издадена 
заповед по чл.39 „а“, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ; неустановена самоличност на чужденеца; и или 
да се възпрепятства изпълнението на заповедта или да е налице опасност от укриване. В 
обжалваните заповеди най-често не се излагат мотиви относно тези предпоставки, а 
само се изброяват; приравнява се липсата на документ за самоличност с неизвестна 
самоличност; не се сочат данни, от които да се направи извод за наличието на опасност 
от укриване; декларативно се твърди, че чужденецът може да възпрепятства 
изпълнението на заповедта за депортиране без да се сочат доказателства; или просто не 
са посочени законовите основания, а други доводи. 

 
- Не е изследвана възможността за прилагане на по-леки обезпечителни мерки и не е 

приложена алтернатива на принудителното настаняване, когато е възможна 
В мотивите на преобладаващото мнозинство на заповедите за принудително 
настаняване не се изследва възможността за прилагане на алтернативни мерки вместо 
принудителното настаняване. Принудителното настаняване е крайна мярка, която е 
допустима само при липсата на други по-леки мерки, съгласно общностното и 
националното законодателство. 

 
- Несъответствие на наложената мярка „принудително настаняване“ с целта на 

закона 
Целта на закона е чрез принудителното настаняване да се обезпечи изпълнението на 
заповедта за принудително отвеждане до границата (връщане). Статистически връщане 
(депортиране) до страната на произход почти не се извършва. Връщането (депортиране) 
чрез реадмисия до съседни държави е под 1%. Освен това постановява се масово 
принудително настаняване в СДВНЧ (задържане) спрямо чужденци, за които е ясно, че 
не могат да бъдат изведени поради юридически или фактически (обективни) пречки. 

 
До изготвянето на доклада са подадени до съд шестдесет и една жалби (категория 1) против 
незаконосъобразни заповеди за принудително настаняване като са изложени описаните 
доводи, съобразени с всеки конкретен казус. Делата са образувани пред АССГ, АССО, АС-Видин, 
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АС-Враца, АС-Перник и АС-Хасково. По тридесет и пет от делата жалбите са отхвърлени от съда 
и са оставени в сила заповедите за принудително настаняване. По тринадесет от делата съдът е 
прекратил производството, тъй като е било преустановено принудителното настаняване и 
лицето е било освободени и предадено на ДАБ. По едно дело съдът е прекратил производството, 
тъй като лицето е напуснало доброволно България. По едно дело съдът е прекратил 
производството, тъй като лицето е оттеглило жалбата. По четири дела съдът е отменил 
заповедта за принудително настаняване като незаконосъобразна. По останалите дела 
производството не е завършило. 

 
Мониторираните решения по тези дела идентифицират като проблем, че при сходни или 
идентични казуси различните съдии постановяват диаметрално противоположни решения, 
които обаче са с идентичен резултат - отхвърляне на жалбата против задържането 
(принудителното настаняване в СДВНЧ).  В преобладаващата част от решените дела жалбите са 
отхвърлени като неоснователни, а заповедите за принудително настаняване в СДВНЧ се приемат 
за законосъобразни. 
 
Мотивите на решенията, с които се отхвърлят жалбите и се потвърждават като законосъобразни 
заповедите за принудително настаняване в СДВНЧ, могат да се обобщят до следното: 
 

 Обжалваните заповеди съдържат необходимите правни и фактически основания за 
принудително настаняване на лицето. Много често това се прави формално като 
повтарят мотивите на заповедта за принудително настаняване без да се подложат на 
критичен анализ (35 решения, 81%). 
 
В мотивите на решенията от тази група съдиите или изобщо не обсъждат изложения в 
жалбата довод за незаконосъобразност на заповедта за принудително настаняване 
поради липсата на даден срок за доброволно напускане на страната (например, адм. д. 
№ 93/2016г. на АССГ), или приемат че доводът е неоснователен, тъй като този срок 
трябвало да бъде даден със заповедта за принудително извеждане до границата 
(депортиране), която не е предмет на жалбата (например, адм. д. №12 276/2015 г. на 
АССГ). Съдилищата приравняват липсата на документи за самоличност с основанието 
„неустановена самоличност“ (например, адм.д.№132/2016 г. на АССО). Повтарящ се в 
решенията е и изводът, че е налице опасност от укриване, въпреки че в обжалваната 
заповед административния орган не е навел фактически обстоятелства, които обуславят 
този правен извод (например, адм. д. №98/2016 г. на АССО). 
 

 Не е нарушение на закона обстоятелството, че административният орган не е потърсил и 
обсъдил дали е възможно да се приложат по-леки обезпечителни мерки, а направо е 
приложил крайната мярка „принудително настаняване в СДВНЧ“ (35 решения , 81%). 
 
По отношение на довода за липсата на изследване за възможността за прилагане на по-
леки обезпечителни мерки и неприлагането на алтернативи на принудителното 
настаняване в решенията на различните съдебни състави се различават следните мотиви: 
 

 Единствената уредена в ЗЧРБ алтернатива на принудителното настаняване е 
неприложима за чужденеца и липсата на изследване за прилагане на други 
алтернативи, които са уредени в Директива 2008/115/ЕО не води до 
незаконосъобразност на заповедта за принудително настаняване; 
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 Съдът изследва вместо административния орган възможностите за прилагане на по-
леки алтернативи на принудителното настаняване и замествайки волята на 
административния орган установява, че според данните по делото такива са 
неприложими; 

 

 Съдът приема, че ЗЧРБ не съдържа изискването на Директива 2008/115/ЕО да се 
прилага принудително настаняване, само когато са неприложими по-леки 
обезпечителни мерки; 

 
Определени съдебни състави приемат, че административният орган е нарушил закона 
като е приложил крайната мярка „принудително настаняване в СДВНЧ“ без да потърси 
прилагането на по-леки обезпечителни мерки. Същите състави обаче също така приемат, 
че единствената предвидена в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) по-
лека обезпечителна мярка е неприложима, както и че не може да се прилагат по-леките 
обезпечителни мерки, предвидени в Директива 2008/115/ЕО, тъй като не са 
транспонирани в Закона за чужденците в Република България въпреки, че срокът за 
транспониране е изтекъл. Поради което съда  приемат законосъобразност на заповедта 
за принудително настаняване в СДВНЧ (7 решения, 16%). 
 
Прави впечатление, че част от решенията в тази си част са с напълно идентични текстове 
дори, когато по делата има изложена различна фактическа обстановка. Например, при 
изложени доводи за наличие на документи за самоличност, мотивите на решение № 
57/29.01.2016 г. по адм. д. № 1209/2015 г. на АССО, 04 състав:  
 
„Вярно е също, че освен целта и двете предпоставки, европейската норма изисква да е 
установено, че в конкретния случай не могат да се приложат ефективно други, 
достатъчни, но по - леки принудителни мерки. Националната норма – чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ, 
за разлика от чл. 15, §1 Директива 2008/115/ЕО, не съдържа изрично това изискване.“  

 
За сравнение, мотиви на решение № 183/01.03.2016 г. по адм. д. № 128/2016 г. на АССО, 
06 състав:  
 
„Вярно е също, че освен целта и двете предпоставки, европейската норма изисква да е 
установено, че в конкретния случай не могат да се приложат ефективно други, 
достатъчни, но по - леки принудителни мерки. Националната норма – чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ, 
за разлика от чл. 15, §1 Директива 2008/115/ЕО, не съдържа изрично това изискване.“ 
 

 Недаването на срок за доброволно напускане на страната от лицето не опорочава 
заповедта за принудително настаняване в СДВНЧ (8 решения , 18%); 
 

 Целта на закона е чрез принудителното настаняване да се обезпечи изпълнението на 
заповедта за депортиране.  
 

В тази група решения съдът винаги приема, че заповедта за принудително настаняване 
съответства на целта на закона, защото има заповед за депортиране (например, адм. д. 
№12159/2015 г. на АССГ). Не се изследва дали заповедта за депортиране е изпълнима, 
примерно – ако чужденецът е подал молба за закрила, която спира изпълнението на 
депортирането по чл.67, ал.1 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), или чужденецът 
трябва да се депортира в Сирия, при условие, че това е както обективно, така и правно 
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невъзможно, поради водените военни действия и липсата на легален и безопасен 
достъп. 

 
В други от съдебните решения съдът изобщо не обсъжда част от аргументите в жалбата 
и особено, до аргументите за несъответствието на обжалваната заповед с целта на 
закона – да се обезпечи изпълнението на процедурата по депортиране (връщане).  
Индикативно в този смисъл е адм.д.№444/2016 г. на  АССГ, 43 състав за продължаване 
на срока на настаняване след изтичане на шест месеца от принудителното настаняване 
на чужденец в СДВНЧ, в което съдът е разрешил да се продължи срока на принудително 
настаняване с още шест месеца, въпреки че лицето е гражданин на С. и практически няма 
как да бъде върнат в страната си на произход поради съществуващия вътрешен и 
междудържавен въоръжен конфликт. Съдът при постановяване на продължаването на 
срока на задържане не е съобразил че лицето също така е с установена самоличност, има 
редовни български документи и разрешено постоянно пребиваване, с установен адрес, 
жилище и финансов гарант, осигуряващ неговата издръжка. Този акт на съда е обжалван 
с касационна жалба пред Върховния административен съд, който потвърждава 
първоинстанционния съдебен акт с мотиви, които нямат видима връзка с установените 
факти по делото. 

 
Мотивите на решенията (4 решения, 9%), с които се уважават жалбите и се отменят заповедите 
за принудително настаняване в СДВНЧ, могат да се обобщят до следните аргументи: 

 
 Административният орган не е посочил съгласно закона правните и фактическите 

основания за принудително настаняване на лицето или ако го е направил, няма 
доказателства за фактическите основания (например, адм. д. №1684/2016 г. на АССГ). 
Липсват в своята кумулативност законовите предпоставки за принудително настаняване 
на чужденеца (например, адм. д. №1684/2016 г. на АССГ); 
 

 Административният орган не е обсъдил и потърсил прилагане на по-лека и ефективна  
обезпечителна мярка и направо е наложил крайната мярка „принудително настаняване 
в СДВНЧ“ (например, адм. д. №1919/2016 г. на АССГ); 
 

 Административният орган неправилно приравнява на изискването за основанието 
„неустановена самоличност“ с липсата на документи за самоличност (например, адм. д. 
№1684/2016 г. на АССГ); 
 

 Не се сочат доказателства как чужденецът е възпрепятствал изпълнението на заповедта 
за депортиране (например, адм. д. №1920/2016 г. на АССГ); 
 

  Неправилно се твърди, че е налице опасност от укриване на чужденеца. 
Административният орган, въпреки изискването на ЗЧРБ, не сочи фактически данни, от 
които може да се направи обоснован извод за опасност от укриване и така да се 
възпрепятства изпълнението на заповедта (например, адм. д. №1920/2016 г. на АССГ); 
 

 Нарушен е принципът за пропорционалност, предвиден в чл. 15, § 1, ал. 2 от Директива 
2008/115/ЕО (например, адм. д. 1919/2016 г. на АССГ); 
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Б) Съдебна практика по жалби след срока с аргумент отпаднало основание (категория 2) 
 
Прегледът на тази съдебна практика обхваща жалби, подадени срещу задържане след изтичане 
на четиринадесетдневния срок за обжалване. Доводите за допустимост на жалбите са развивани 
съгласно чл. 15, § 4 от Директива 2008/115/ЕО и чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ, че принудителното 
настаняване продължава за определения срок или до отпадане на обстоятелствата по чл. 44, ал. 
6 от ЗЧРБ, или когато с оглед на конкретните обстоятелства по случая се установи, че вече не 
съществува разумна възможност по правни или технически причини за принудителното 
извеждане на чужденеца. Доводите по същество касаят настъпили нови обстоятелства, поради 
които са отпаднали първоначалните основания за принудително настаняване – неустановена 
самоличност и опасност от укриване, както и вече не съществува разумна възможност по правни 
или технически причини за принудителното извеждане на чужденеца. 
 
Подадени са в съд две жалби от тази категория 2 като са изложени описаните доводи, 
индивидуализирани и конкретизирани съобразно с всеки казус. Делата са образувани пред АССГ 
и АС - Перник. И по двете дела (100%) съдът приема с прекратително определение, че жалбите 
са недопустими, тъй като не може да се преразгледа въпроса за законосъобразността на 
принудителното настаняване преди да изтече определения в заповедта за принудително 
настаняване шестмесечен срок, и отказва да разгледа делото. Срещу определението по делото 
в АССГ е заведена частна жалба до Върховне административен съд, но преди касационната 
инстанция да я разгледа, чужденецът беше освободен на основание подадена молба за закрила 
и предаде на Държавна агенция за бежанците. По второто дело пред АС-Перник чужденецът не 
пожела да обжалва прекратяването пред касационната инстанция. 

 
В)  Съдебна практика по дела за продължаване на срока за задържането (категория 3) 
 
В тази категория са идентифицирани четири дела за продължаване на срока за принудително 
настаняване, по които е предоставено процесуално представителство (№4408/2016 г. на АССГ, 
43 състав, адм. д. №4736/2016 г. на АССГ, 44 състав,  адм.д.№444/2016 г. на АССГ, 43 състав и 
адм.д.№4735/2016 г. на АССГ, 9 състав). Доводите, развити пред съда против продължаването 
на принудителното настаняване са: искането за продължаване на принудителното настаняване 
е недопустимо, тъй като е направено след изтичане на шестмесечния срок за принудително 
настаняване; не са налице нормативните основания на продължаване на принудителното 
настаняване – да се възпрепятства изпълнението на заповедта за депортиране или чужденецът 
да не оказва съдействие; не е била първоначално съобразена свързаността на чужденеца с 
България – създадено семейство, постоянен адрес, постоянно пребиваване и доходи; 
административният орган не е потърсил по-леки обезпечителни мерки.  
 
По три от делата (75%) срокът за продължително настаняване е продължен, четвъртото дело още 
не е решено. Две от трите определения за продължаване на принудителното настаняване са 
бланкетни с напълно идентични текстове, в които се приема, че в тежест на задържания 
чужденец е да докаже отрицателния факт, че задържането е неоправдано, вместо да се приеме, 
че административният орган е длъжен да докаже, че задържането продължава да бъде 
оправдано. Същото е сторено чрез лексикално обръщане на отрицателната предпоставка в 
положителна и обратното. Така, в мотивите на Определение №3067/31.05.2016 по адм. д. 
№4408/2016 на АССГ, 43 състав и Определение № 3029/17.05.2016 г. по адм. д. №4736/2016 на 
АССГ, 44 състав: 
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„Към настоящия момент, от фактическото задържане на чужденеца в СДВНЧ са изтекли 
6 месеца и максималният срок, с който може да бъде продължено настаняването на 
чужденеца в СДВНЧ е до 18 месеца. С оглед на това, настоящата съдебна инстанция 
намира, че е налице хипотезата на чл. 46а от ЗЧРБ, преценена във връзка с условията по 
чл. 15, параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО за продължаване на настаняването, а 
именно има забавяне при получаване на необходимите документи за принудителното 
отвеждане на чужденеца.  

Към момента на приключване на устните състезания по делото, чужденецът не доказва, 
че  задържането е престанало  да бъде оправдано, за да може той да се освободи 
незабавно или, че вече не съществува, по правни или други съображения, разумна 
възможност за извеждане.“  

 
Г) Съдебна практика по дела при изтекъл първоначален на задържането (категория 4) 
 
Подадени са две искания до съда по тази категория за преустановяване на принудителното 
настаняване на чужденец с изтекъл срок по заповедта за принудително настаняване, който не е 
бил своевременно продължен с акт на съда. Делата са образувани пред АССГ 
(адм.д.№4598/2016 г. на 20  състав и адм.д.№4813/2016 г. на 38 състав).  
 
Особеното във фактическата обстановка по тази категория дела е, че при тях няма искане от 
дирекция „Миграция“ на МВР до съда за продължаване на срока на принудителното 
настаняване преди неговото изтичане, а вместо това директорът на дирекция „Миграция“ на 
МВР със заповед е продължил в тези случаи срока на принудително настаняване с още шест 
месеца, каквато хипотеза законът не предвижда и не допуска.  
 
В развитите доводи до съда освен искане за преустановяване на фактическите действия по 
задържането поради изтичането на първоначално определения му срок, е направено и искане 
съдът за прогласяване на нищожността на  новата заповед на директора на дирекция 
„Миграция“ на МВР за продължаване на срока на принудителното настаняване с още 6 месеца. 
 
Съдът и по двете искания (100%) ги отхвърля с разпореждане като неоснователни. За да го стори  
съдът приема, че има издадена последваща, нова заповедта на директора на дирекция 
„Миграция“ на МВР за продължаване на срока на принудителното настаняване, но отказва да 
прецени нейната законосъобразност в същото производство.  
 
Съдът приема, че в това съдопроизводство няма правомощие да проверява наличието на 
основанията за продължаване на принудителното настаняване, тъй като тези основания 
подлежат на проверка в отделно производство, образувано по реда на 46а, ал. 3 от ЗЧРБ. В 
допълнение, съдебните състави приемат че посочените действия по принудително задържане 
представляват не фактически, а правни действия, доколкото заповедта е основана на ЗЧРБ.  
 
Единият от съдебните състави след произнасянето си по искането за преустановяване на 
фактическите действия по задържането, които отхвърля с разпореждане, изпраща до 
председателя на АССГ жалбата срещу последващата заповед на директора на дирекция 
„Миграция“ на МВР за продължаване на срока на принудителното настаняване за образуване на 
ново дело по искането за прогласяването на нищожността й и започването отначало на друго, 
отделно съдопоризводство по преценка на нейната евентуална незаконосъобразност.  
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ЧАСТ ВТОРА 
        

 
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
 

2.1. ПАРАМЕТРИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
Сравнителното изследване цели да направи преглед на задълженията на държавите да 

прилагат алтернативи на миграционното задържане, установени в универсалните, регионалните 
(европейски) и националните нормативни актове, както и на практическото им приложение  в 
държавите-членки на  Европейския съюз. 
 
Събраната в настоящата част от доклада информация  и изводи съдържат идентифицирани 
основни принципи и добри практики, които могат да се ползват от работещите в областта на 
миграцията, законодатели и политици за разработване и приемане на работещи модели на 
алтернативи на задържането в България.  
 
Сравнителното изследване обхваща основно европейските и универсалните норми в областта, 
както и европейските и националните практики по прилагане на алтернативи на задържането за 
целите на миграционния контрол.  
 
Категориите граждани на трети страни, които попадат в обсега на изследването се свеждат до 
лицата, за които има правно основание за имиграционно задържане. Те могат основно да се 
разделят на две групи, в зависимост от причините на задържане и правния статус: 
 

 граждани на трети страни, които се намират на територията на държава-членка на ЕС и 
не отговарят или са престанали да отговарят  на условията за престой и пребиваване и 
по отношение на тях е наложена принудителна административна мярка.   В тази група са 
включени и граждани на трети страни, които са получили окончателен отказ по молбите 
си за международна закрила.  
 

 граждани на трети страни, които са подали молба за международна закрила. 
 
Причините за имиграционното задържане могат също така да се обособят в няколко групи, в 
зависимост от правните основания, като те са изчерпателно изброени в закон: 

 
а). имиграционно задържане за целите на изпълнение на принудителна административна 
мярка по извеждане в следните случаи: 

o когато е  налице опасност от укриване;  
o когато засегнатият гражданин на трета страна избягва или възпрепятства подготовката 

на връщането или процеса по извеждането; 
 

б). имиграционно задържане на граждани на трети страни, по отношение на които е 
издадена заповед, с която се признават за заплаха за националната сигурност или 
обществения ред. 

 
в). задържане на лица, подали молби за международна закрила. 
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Най-често използваните основания за задържане в 25 държави-членки в контекста на връщането 
са риск от укриване. Други причини, които се прилагат спрямо всички категории граждани на 
трети страни, са заплаха за националната сигурност и обществения ред; неспазване на условията 
на алтернативите на задържане; представяне с неистински документи; основателни причини да 
се предполага, че лицето ще извърши правонарушение.    

 
По отношение на тези лица преработената Директива 2013/33/EU представя изчерпващ списък 
с причините  за задържане и изисквания за срока на задържането. При това единствено, ако не 
може да бъда приложена алтернатива на задържането.  

 
Причините за задържане могат да бъдат единствено: 
 

 установяване и проверка на самоличността и националността; 
 

 с цел установяване на елементите, на които се основава молбата за международна 
закрила, което не би могло да бъде извършено, ако няма задържане, особено когато 
съществува риск кандидатът да се укрие;  

 

 с цел да се вземе решение в хода на процедура относно правото на кандидата да влезе 
на територията; 

 

 когато има разумни основания да се предположи, че подава молба за международна 
закрила единствено с цел да забави или да затрудни изпълнението на решението за 
връщане; 

 

 когато това се налага с цел защита на националната сигурност или на обществения ред; 
 

 в съответствие с чл.28 от Регламент (ЕС) №604/2013 Дъблин. 
 

В почти всички държави-членки (с изключение на Финландия, Швеция, Великобритания и 
Норвегия) задържането на търсещи международна закрила е уредено с отделен нормативен акт, 
различен от този, регулиращ задържането на други категории граждани на трети страни.4  

 
В България също задържането на търсещи международна закрила е уредено в Закона за 
убежището и бежанците, докато имиграционното задържане е уредено в Закона за чужденците 
в Република България. Сравнителното изследване се фокусира единствено върху алтернативите 
на задържане на мигранти в процедура по връщане, включително и на чужденци, които са 
получили окончателен отказ на молбите си за международна закрила.  

 
2.2. НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 
Концепцията за алтернативи на задържане се основава на необходимостта от защита на 

основни човешки права, закрепени и в нормативни актове на международното право, а именно 
правото на свобода, сигурност и защита от произволно задържане.  Имиграционното задържане 
според международното право и стандарти следва да се прилага като крайна мярка в 
изключителни случаи, когато всички останали възможности са оценени като изчерпани след 
индивидуална преценка на конкретния случай.  

                                                           
4 The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies. Synthesis report for 
the EMN Focused Study 2014, p.6  
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В съответствие с международното право съществува презумпция за свободата на личността. 
Ограничаване на това право е допустимо само в изключителни случаи и то не трябва да бъде 
произволно, т.е. трябва да се основава на закон. Понятието „произволно“ не се отнася 
единствено до ограничаване или лишаване от свобода в съответствие със закон, но също така и 
до принципите за необходимост и пропорционалност.  

 
Въпреки това, в контекста на миграционните си политики държавите имат суверенното право да 
контролират миграцията5, включително и чрез задържане на незаконно пребиваващи мигранти, 
но то трябва да е в съответствие със съществуващите нормативни актове и с принципите за 
необходимост и пропорционалност. На тези принципи в голяма степен се основава прилагането 
на алтернативи на задържането, тъй като се оценява доколко задържането е необходима и 
пропорционална мярка във всеки конкретен случай.   

 

УНИВЕРСАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗПОРЕДБИ  

Всеобща декларация за правата на човека  Чл. 3 – Право на живот, свобода и лична 
сигурност.  
Чл. 9 – Забрана за произволен арест, 
задържане или изгнание.  

Международен пакт за граждански и 
политически права  

Чл. 9 – Право на живот, свобода, сигурност; 
Забрана за произволен арест.  
Изрично споменава, че задържането или 
ареста трябва да се основават на закон, 
както и че всяко лишаване от свобода трябва 
да може да се обжалва пред съд. 

Конвенция за правата на детето  Чл. 37(b) – Забрана за незаконно или 
произволно задържане на деца.  

 
Европейското право представя по-подробна нормативна уредба на задържането за целите на 
имиграционния контрол, както и за задълженията на държавите-членки за предоставяне на 
алтернативи. В него се съдържат специални ограничения на задържането на търсещи закрила и 
граждани на трети страни в процедура по връщане.  
 
Лишаването от свобода на движение следва да се прилага като крайна мярка, като решението 
за задържане трябва да се взема в съответствие с принципа за пропорционалност 6 , след 
индивидуална преценка на всеки отделен случай за възможността за прилагане на по-малко 
рестриктивни мерки за постигане на целите на имиграционния контрол.  

 
 

                                                           
5 Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v Belgium App no 13178/03 (ECtHR, 12 October 2006), para 83. 
„Държавите имат право да контролират влизането, пребиваването и извеждането/експулсирането на 
чужденци”. 
6  Принципът е закрепен в Преамбюла 16 на Директивата за връщане и гласи, че използването на 
задържане с цел извеждане следва да бъде ограничено и подчинено на принципа на пропорционалност 
относно предприеманата мярка и преследваните цели. 
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РЕГИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ  И 
ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

РАЗПОРЕДБИ 

Европейска конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи 
 

Чл.5 Право на свобода и сигурност. 

Харта на основните права на 
Европейския Съюз (ЕС) 
 

Чл.6 Право на свобода и сигурност 

Директива за връщането 115/2008 ЕС Чл.15, ал. 1. Освен ако в конкретния случай не могат 
да се приложат ефективно други достатъчни, но по-
леки принудителни мерки, държавите-членки 
могат да задържат гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани процедури за 
връщане, само за да се подготви връщането и/или 
да се извърши процеса на извеждане, и по-
специално когато:  
а) е налице опасност от укриване; или  
б) засегнатият гражданин на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на връщането или 
процеса по извеждането. Всяко едно задържане е 
за възможно най-кратък срок и продължава 
единствено по време на процедурите по извеждане 
и при надлежно изпълнение на тези процедури. 
 
Чл.17 Задържане на малолетни или непълнолетни 
лица и на семейства 
 
т. 1. Непридружените малолетни или непълнолетни 
лица и семейства с малолетни или непълнолетни 
лица се задържат само като крайна мярка и за най-
краткия подходящ срок. 
 

Наръчник за връщането на ЕС Задължение за предоставяне на алтернативи на 
задържането: 
 
Чл. 15, пар. 1 трябва да се тълкува като изискване 
към всяка държава членка да предвиди в 
националното си законодателство алтернативи на 
задържането. 
 
Чл.15 пар. 4-6 Прекратяване на задържането: 
 
Задържането трябва да се прекрати и подлежащото 
на връщане лице да бъде освободено в няколко 
различни ситуации, например по-специално ако:  
 
– вече не съществува разумна възможност за 
извеждане поради правни или други съображения; 
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 – процедурите по извеждане не са правилно 
проведени от органите;  
 
– максималните срокове за задържане са 
достигнати.  
 
Освен това задържането следва да се прекрати 
за всеки отделен случай, ако алтернативите на 
задържането са подходящ вариант.  
  
Чл. 15 пар.1  Възможността за оставяне в сила или 
удължаване на задържането от съображения, 
свързани с обществения ред, не е обхваната от 
текста на Директивата и на държавите членки не се 
дава възможност да използват задържането на 
имигранти за целите на извеждането като форма на 
„лишаване от свобода в лека режим“. 
 
Поведението/държанието на дадено лице в 
миналото, представляващо опасност за 
обществения ред и сигурност (например, 
неспазване на административното право в други 
сфери, различни от миграционно право или 
престъпления по смисъла на  наказателното право), 
може обаче да бъде взето предвид при оценката 
дали е налице опасност от укриване. 
 

20 насоки относно принудителното 
връщане (Съвет на Европа, СМ/2005/40) 

Насоките нямат задължителен характер, но 
представляват политическа договореност. 
 
Глава III, Насока 6, пар.1 
 
Лишаването от свобода може да се приложи 
единствено с цел обезпечаване на извеждането, 
когато това в съответствие с процедури, закрепени 
в закон и когато, след внимателна преценка на 
всеки индивидуален случай на необходимостта от 
лишаване от свобода, властите на приемащата 
страна са стигнали до извода, че не може да се 
осигури съобразяване от страна на чужденеца със 
заповедта за извеждане ако се приложат мерки 
извън местата за задържане, такива като изискване 
за редовно явяване пред властите,  парична 
гаранцияпили други системи за гаранция. 
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Резолюция №2020 от 03.10.2014 на 
Съвета на Европа относно алтернативи 
на имиграционно здържане на  деца 
 

9. Асамблеята призовава държавите-членки да:     
[...] 
9.7. Приемат алтернативи на задържане, които 
отчитат най-добрия интерес на детето и позволяват 
на децата да останат с членовете на семейството си 
и/или настойници извън места за задържане, 
докато имиграционния им статут бъде изяснен; 
 
9.8. Предоставят необходимите ресурси, за да 
разработят алтернативи на задържане за деца-
мигранти; 
 
9.9. Стремят се да разработват и прилагат програми 
за деца и техните семейства в общността и извън 
местата за задържане, като използват модела, 
„Оценка на нуждите и  настаняване в общността”, 
(разработен от Международната коалиция относно 
задържането, International  Detention Coalition) 
 
9.10. Повишават информираността на всички 
държавни служители, включително на 
полицейските, прокурорите и съдиите, които 
работят в областта на миграцията за стандартите на 
международното право като изтъкват правата на 
децата и алтернативите на задържане; 
 
9.11. Споделят добри практики за алтернативи на 
задържане на деца-мигранти сред всички държави-
членки; 
 
9.12. Насърчават сътрудничеството между 
правителствата на държавите-членки, агенциите на 
ООН и гражданското за прекратяване на практиките 
за задържане на деца-мигранти и прилагане на 
алтернативи на задържане в общността вместо в 
места за задържане по отношение на  деца и 
техните семейства. 
 

НАЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Закон за чужденците в Република 
България 

Чл.44 […] 
(5) Когато съществуват пречки чужденецът да 
напусне незабавно страната или да влезе в друга 
страна, със заповед на органа, издал заповедта за 
налагане на принудителната административна 
мярка, чужденецът се задължава да се явява 
ежеседмично в териториалната структура на 
Министерството на вътрешните работи по 
местопребиваването му.      
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 (6) В случаите, когато чужденецът, на когото е 
наложена принудителна административна мярка 
по чл.39а ал.1, т.2 и 3 е с неустановена самоличност, 
възпрепятства изпълнението на заповедта или има 
опасност да се укрие, органът, издал заповедта или 
директорът на дирекция „Миграция“ може да 
издаде заповед за принудително настаняване на 
чужденеца в специален дом за временно 
настаняване на чужденци с цел принудително 
отвеждане до границата или експулсиране.  
 
(8) За наличието на основания за настаняване се 
извършват ежемесечни служебни проверки от 
директора на дирекция „Миграция“. Настаняването 
продължава до отпадане на обстоятелствата по 
ал.6. 
 
 (9) Принудително настаняване не се прилага по 
отношение на непридружени малолетни и 
непълнолетни лица.  
 
Чл.44а – Експулсиране 
(3)   Чужденецът се задължава да се явява веднъж 
седмично в териториалната структура на 
Министерството на вътрешните работи по 
местопребиваването. 
 
 

Правилник за прилагане на Закона за 
чужденците в Република България 

 
Чл. 72.  В заповедта по чл. 44, ал. 5 ЗЧРБ се посочват 
съществуващите пречки чужденецът да напусне 
незабавно страната, населеното място, адресът на 
пребиваване на чужденеца и часът, в който той 
следва да се явява в дежурната част на 
териториалната структура на Министерството на 
вътрешните работи.  
 
 Ал. 5 Лице, което предоставя адрес за пребиваване 
на чужденец с наложена принудителна 
административна мярка, попълва декларация по 
образец и представя доказателства за достатъчни 
средства за издръжка на незаконно пребиваващия 
в размер, не по-малък от най-ниската социална 
пенсия за страната. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

╢Проект „Алтернативи на задържането на ГТС“╫„Free To Go: Detention as the last resort” Project╟ 

 

 

39 

 

2.3. АЛТЕРНАТИВИ НА ЗАДЪРЖАНЕТО 
  

Имиграционното задържане представлява административна мярка, прилагана от 
държавата с цел ограничение на свободата на придвижване, за да се обезпечи изпълнението  на 
друга мярка, най-често принудително извеждане или експулсиране.  

 
Имиграционното задържане не е акт на наказание, нито може да служи за изолиране на 
чужденец от обществото и в повечето държави-членки заповедта за такова задържане се издава 
от административен орган7, а не от съд. Причините за налагане на мярката административно 
задържане се свеждат основно до опасност от укриване и възпрепятстване на връщането.  
 
В някои държави-членки (Словения, Литва, Швеция) съществува добрата практика риска от 
укриване да не се разглежда като самостоятелна причина за прилагане на задържането, а като 
елемент от индивидуалната оценка за подходящата мярка в конкретния случай. Въпреки това 
при първоначалното задържане за целите на скрининга (получаване на основна информация 
като идентификация,  гражданство, правен статус, здравен статус, индикатори „сигурност”,  
уязвимост) не се разглеждат мерки за алтернатива на задържането.  
 
Данните от скрининга се вземат предвид при оценка на възможностите за прилагане на 
алтернатива на задържането, както и наличието на връзки в общността. В различните държави-
членки периодът на скрининга  може да бъде от 2 до 20 дни и едва след това се взема решение 
за продължаване на задържането или за прилагане на по-малко рестриктивни мерки извън 
местата за административно задържане. Във Великобритания срокът за първоначално 
задържане е най-дълъг (20 дни), докато в Словения е 48 часа.   

 
При оценка на възможността за прилагане на алтернативи на задържането държавите 

изследват основно три групи фактори: 
 

 Риск от укриване: вероятността чужденецът да изпълнява условията на алтернативата 
на задържане се свързва с риска от укриване. В повечето държави-членки, ако рискът от 
укриване е достатъчно висок, на чужденеца не се предоставя възможност за алтернатива 
на задържането.  
 

 Уязвимост: при оценката на уязвимостта се вземат предвид такива обстоятелства като 
здравен статус, наличие на деца, специални нужди. 
 

 Практически обстоятелства: подходяща мярка за индивидуалния случай, дали 
чужденецът има семейни, професионални, приятелски връзки в общността.  

 
Десет държави-членки провеждат индивидуално интервю с гражданите на трети страни преди 
да вземат решение за налагане на конкретна административна мярка за контрол като в повечето 
държави се използва стандартизиран въпросник.  В някои държави като Словакия, Чехия,  
Финландия чужденецът има възможност да коментира фактите, събрани с помощта на 
интервюто преди постановяване на решението. 
 
В повечето държави органите, издали решението за прилагане на алтернатива на задържането 
са същите, които отговарят за прилагането на мярката.  

                                                           
7 С изключение на Литва и Швеция, където административният орган предлага задържане или 
алтернатива, а съдът утвърждава мярката. 
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Алтернативата на задържане също са принудителни мерки, но се прилагат извън местата за 
административно задържане и позволяват по-ниска степен на рестрикция на придвижването 
при спазване на предварително определени условия. Европейското законодателство изисква и 
насърчава държавите-членки да прилагат задържането като крайна мярка и да предвидят в 
националното си законодателство алтернативи на задържане. Като възможностите за прилагане 
на алтернативи трябва да се разглеждат както преди издаване на заповед за административно 
задържане, така и по време на самото задържане, когато е станало ясно, че принудителното 
извеждане не може да се осъществи в разумен срок.   
 
В националното законодателство липсва изрична правна уредба по въпросите на алтернативите 
на задържане и по тази причина не съществува и разработен механизъм за прилагане на 
алтернативите на задържане.  
 
Алтернативите на задържане са различни от освобождаване от задържане, например с решение 
на съда или поради факт, че е изтекъл максималния срок на задържане. Освобождаването от 
задържане е безусловно, докато при алтернативите има условия, които чужденецът трябва да 
спазва, например да живее на разрешен адрес или в определено населено място, да се явява 
периодично пред административния орган и др. Неспазването на тези условия може да доведе 
до прилагане на по-рестриктивна мярка, а именно административно задържане. 
 
По отношение на продължителността на алтернативите на задържане държавите-членки са 
възприели два подхода: при единия продължителността на алтернативата е до максимално 
позволения срок на задържане /например Белгия, Литва, Словения/, докато при другия срока на 
алтернативата може да е за по-продължително време /Швеция/ или неопределен /Австрия/. 
 
Европейското законодателство не представя изчерпващ списък на възможните алтернативи на 
задържането. Държавите са свободни да прилагат различни видове алтернативи, както и 
комбинация между две или повече вида алтернативи, стига те да съответстват на чл.52(1) от 
Хартата на основните права на ЕС.  

 
 
Най-често използвани алтернативи на задържане в държавите от Европейския съюз: 

 
 
а).  Задържане на документите за самоличност (документен залог) 

 
Задължението за предаване на паспорт или друг документ за пътуване е предвидено в 

законодателството на 13 държави-членки и може да бъде наложено самостоятелно или в 
комбинация с други алтернативи, например задължение за пребиваване на определен адрес 
или населено място, редовно явяване пред властите. Смисълът на тази мярка е да гарантира, че 
документите няма да бъдат изгубени или унищожени през времето за подготовка на връщането. 
В някои държави /Словакия/ тази мярка не е определена в националния закон като вид 
алтернатива, но задържането на документи за пътуване се прилага във всички случаи, когато се 
провежда процедура за връщане на чужденец. 
 
Тази мярка не изисква специални финансови ресурси, когато миграционният служител извършва 
действията по изземане на паспорта в рамките на служебните си задължения.  
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В България се прилага във всички случаи на процедури по връщане, но при условия на 
кумулативност с всички останали принудителни мерки, тоест не се прилага като самостоятелна 
алтернатива. Като алтернатива на задържане документния залог наистина не е подходящ за 
прилагане самостоятелно, а в комбинация с други мерки като задължение за редовно явяване 
пред властите, пребиваване на определен адрес или в специален център за подготовка на 
връщането. 
  
В практическо отношение обаче, тази мярка в много случаи е неприложима, тъй като липсата на 
паспорт или друг документ са една от основните пречки за осъществяване на връщането. 
 

б).  Пребиваване на определен адрес или населено място (отворен режим) 
 

Тази мярка обикновено се комбинира със задължението за редовно явяване пред 
властите. Местата за пребиваване могат да бъдат както отворени центрове, управлявани от 
държавни институции или НПО, така и хотели и частни квартири.  
 
Общо 17 държави-членки прилагат задължение за пребиваване на определен адрес или 
населено място като алтернатива на задържането. Много малко държави-членки предоставят 
настаняване на граждани на трети страни в процедура по връщане в център от отворен тип като 
алтернатива на задържането. Съществуващите центрове са създадени с цел там да бъдат 
настанявани основно семейства с деца и уязвими лица, за да се избегне задържането им.  
 
Единствено в Австрия отворен център за настаняване на чужденци в процедура по връщане се 
управлява от неправителствена организация. Настанените там са задължени да се регистрират 
ежедневно пред присъстващия в центъра полицейски служител.  
 
В Белгия семейства с деца в процедура по връщане са настанявани в квартири, които се наемат 
от държавата. Те могат свободно да се придвижват, но един възрастен член на семейството 
трябва по всяко време да се намира в квартирата. Към семействата е определен служител от 
миграционната служба, който им предоставя комплексни грижи-правни, логистични, подготовка 
на връщането, възможности за легализиране на пребиваването в страната. Към 2013 г. от тази 
алтернатива са се възползвали 23 семейства, като екип от 11 служители е бил пряко ангажиран 
с изпълнението на мярката. 
 
В Холандия съществува център за подготовка на връщането с ограничение на придвижването. 
Ограничението е в рамките на населеното място, където се намира центъра и предвижда също 
ежедневно регистриране пред представител на властите в центъра. Обикновено там се 
настаняват чужденци, на които предстои връщане в рамките на 12 седмици и за тях е преценено, 
че няма висок риск от укриване. Семействата с деца се настаняват в специални семейни 
центрове и сами са отговорни за връщането си. Настаняването в семеен център е без определен 
срок, но до навършване на пълнолетие на най-малкото дете8 . В някои държави /Франция/ 
задължението за пребиваване на определен адрес се контролира и наблюдава от местната 
власт, а не от органите по имиграционен контрол.  
 
Българското законодателство предвижда тази мярка, под формата на настаняване в частни 
квартири за сметка на чужденеца или неговия гарант,  в комбинация с редовно явяване пред 

                                                           
8 The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies in the Netherlands 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-

studies/20_netherlands_national_report_detention_study_en.pdf   

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/20_netherlands_national_report_detention_study_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/20_netherlands_national_report_detention_study_en.pdf
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властите. Практиката е адресите да се проверяват преди да се даде разрешение, с цел да се 
установи дали адресът наистина съществува, има ли условия за настаняване. Мярката е 
приложима в много случаи, когато гражданинът на трета страна има връзки в общността-
семейни, работни, лични и е пребивавал в страната известно време. По отношение на 
новопристигнали чужденци, мярката е трудно приложима, тъй като те не са успели да установят 
връзки в общността и нямат възможност да посочат адрес, на който могат да пребивават по 
време на процедурата по връщане. Настаняването в специален център за подготовка на 
връщането е добра алтернатива за чужденци, които нямат възможност да посочат адрес за 
пребиваване или гарант или по финансови причини не могат да си позволят да наемат квартира, 
но въпреки това отговарят на условията за прилагане на алтернатива на задържане. Такъв център 
позволява по-задълбочена работа с чужденеца за връщането му, включително и чрез 
неправителствени и международни организации, които са специализирани в доброволното 
връщане, правните консултации, социална работа. От друга страна, изграждането, оборудването 
и управлението на такъв център изисква значителни финансови и човешки ресурси, като това е 
и най-скъпо струващата алтернатива на задържането.  В Белгия този въпрос е решен като е 
използван ЕФВ за оборудването на центъра, но последващите разходи са за сметка на 
държавния бюджет.  
 

в).  Представяне на финансов залог (парична гаранция)  
 

Тази алтернатива предвижда граждани на трети страни да предоставят финансова 
гаранция на държавата, която да бъде конфискувана, в случай, че се укрият.  
 
Депозит на финансова гаранция е предвиден в законодателството на 12 държави-членки, но  не 
се прилага на практика във всички. Гаранцията може да бъде платена както от чужденеца, така 
и от трета страна, най-често обществена организация или частен гарант.  
 
Гарант може да бъде гражданин на приемащата държава, легално пребиваващ гражданин на 
трета страна, международна организация. Гарантът е лице, което се задължава да осигурява 
гражданинът на трета държава да се явява редовно пред властите и да се съобразява с условията 
на алтернативата на задържане.  
 
Във Великобритания гарантът следва да представи основателни причини, за да бъде определен 
за подходящ за тази функция, например, достатъчно финансови ресурси за плащане на 
гаранцията, възраст над 18 години, легално пребиваващ, с чисто криминално минало, лична 
връзка с гражданина на трета държава. Освен това, гарантът следва да докаже, че е в състояние 
да плати цялата или част от сумата по гаранцията, в случай, че чужденецът се укрие или се 
отклонява от изпълнение на условията на алтернативата. Във Великобритания гарантът не е 
задължен да предостави настаняване на чужденеца, за когото гарантира.  
 
В Литва и Словения гарантът не е задължен с определена сума и в законодателството не е 
предвидена финансова или друга санкция спрямо него, в случай, че чужденецът не изпълнява 
условията на алтернативата на задържане. В тези държави условията на гаранцията са сходни с 
предвидените в българското законодателство. Гарантът следва да предостави настаняване, 
издръжка, покриване на медицински разходи на гражданина на трета страна. Гарантът 
представя документ за собственост или наем на жилище, извлечение от банкова сметка, 
нотариално заверени декларации за предоставяне на настаняване и издръжка.  
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В Словакия финансовата гаранция се комбинира с редовно явяване пред властите и пребиваване 
на определен адрес. Размерът на финансовата гаранция се изчислява на индивидуален принцип 
и е обвързана с месечната сума на издръжка на възрастен индивид в страната. 
 
Всеки случай се оценява в зависимост от лични обстоятелства, като сумата на финансовия 
депозит може да бъде от 500 евро /Унгария, Холандия/, 5000 евро /Унгария/ и между 50 и 5000 
паунда, средно 800 /Великобритания/. В Германия финансовата гаранция се изчислява според 
сумата, необходима за заплащане на разходите по връщането и не може да бъде по-малка от 
минималната заплата. В белгийското законодателство сумата за гаранцията се изчислява на 
базата на разходите по принудителното настаняване на ден, но за не-повече от 30 дена. До този 
момент алтернативата не е прилагана в страната.  
Българското законодателство не предвижда финансова гаранция като алтернатива на 
задържането. Мярката е подходяща за прилагане и в България, но не следва да бъде 
единствената възможна, тъй като това би изключило чужденците с ограничени финансови 
ресурси от  възможността да се възползват от алтернатива на задържането, дори и да отговарят 
на условията за прилагането й. От друга страна позволява на чужденци, които нямат установени 
връзки в общността също да се възползват от алтернативите на задържането.  
 
По отношение на начина, по който следва да се изчислява размера на финансовата гаранция, 
практиката на държавите-членки показва, че трябва да се използва диференциран подход, но и 
да се установи минимален размер. Възможни са два подхода – от една страна да се използва 
практиката в Германия, която е въвела минималния размер на гаранцията да съответства на 
минималната работна заплата, като се вземе предвид стойността на разходите на връщането, а 
от друга страна е възможно да не се отчитат разходите по връщане, а да се използва единствено 
константна величина, каквато е минималната работна заплата и нейните кратни.  
 
Практиката на държавите членки е да установяват размера на гаранцията, основно според 
разходите за връщането, което в голяма степен означава диференциация според страната на 
произход и страната, където чужденецът следва да бъде върнат.  
 

г).  Редовно явяване пред властите (полицейска подписка) 
 

Тази мярка задължава чужденците да се явяват пред полицейски или имиграционни 
власти на редовни интервали от време и е най-често използваната в националните 
законодателства и практика на държавите-членки. Тя често се комбинира с други като предаване 
на документи за пътуване или пребиваване на определен адрес. 
 
Интензитетът на явяване пред властите може да бъде от ежедневно явяване до ежеседмично 
или на по-дълги интервали. Добрата практика в прилагането на тази мярка е интервалите на 
явяване да бъдат разреждани когато административният орган прецени, че чужденецът се 
съобразява с условията на тази алтернатива. Освен това, в голям брой държави (17) честотата на 
явяването пред властите се определя на индивидуален принцип и тя може да е различна в 
зависимост от конкретния случай.  
 
Във Великобритания непридружените деца също могат да бъдат обект на тази мярка, като 
явяването се осъществява чрез контакт на имиграционния служител със социалния работник, 
прикрепен към детето. Също във Великобритания, както и в Швеция и Холандия  властите могат 
да проявят гъвкавост по отношение на налагане на санкции за неявяване, когато чужденецът 
представи достатъчно основания за това, например влошено здравословно състояние. Във 
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Швеция и Холандия неизпълнението на условията на алтернативата не води автоматично до 
задържане, а се прави нова оценка за необходимостта от промяна на мярката. 
 
Българското законодателство предвижда прилагането на тази мярка като алтернатива на 
задържането, но също и като форма на миграционен контрол, когато задържането е било 
преустановено с решение на съда или поради изтичане на максималния срок. Мярката се 
комбинира с пребиваване на разрешен адрес. В ЗЧРБ изрично е записано, че чужденецът следва 
да се явява пред властите един път в седмицата.  
 
С оглед на индивидуалния подход при избор на алтернативи на задържането и практиката на 
държавите-членки, мярката би могла да получи по-гъвкави възможности за прилагане като 
разреждане на явяванията с течение на времето, или, още при избора на тази мярка като 
алтернатива на задържането, когато риска от укриване е оценен като нисък.   
 
В тази връзка мярката може да се окаже неподходяща за лица със специални нужди, които 
изпитват трудности с придвижването поради физическото си състояние. За тях следва да се 
организират специфични форми на регистрация като опознаване по гласа при проверка чрез 
телефонна комуникация. Тази форма на проверка е позната във Великобритания, където има 
практика по прилагането й. Стойността на гласовото опознаване е по-висока, в сравнение с 
физическото явяване пред властите, но позволява чужденците със специални нужди да се 
възползват от най-разпространената в държавите-членки алтернатива на задържането.  
 

д).  Електронно наблюдение (електронна гривна) 
 

Електронното наблюдение се използва основно в контекста на наказателното право и е 
заимствано оттам. Някои държави-членки са въвели този вид алтернатива на задържането, но 
не я използват често на практика. От една страна стойността на алтернативата е по-висока и се 
налага използване на частни фирми, които да поддържат електрониката и да осъществяват 
наблюдението, а от друга електронното наблюдение противоречи на правото на личен живот и 
достойнство. Освен това, лицата, които носят електронни гривни лесно биха могли да бъдат 
асоциирани с престъпници.  
 
Тази мярка се използва само в четири държави-членки, в отделни случаи. Във Франция се 
прилага спрямо родители на малолетни деца, за които пребиваване на определен адрес се 
оценява като недостатъчна мярка за обезпечаване на риска от укриване. Във Великобритания 
електронното наблюдение се прилага спрямо граждани на трети страни, които са обект на 
ограничаване на местопребиваването. Мярката не се прилага по отношение на деца, бременни 
жени, възрастни индивиди и лица с ментални проблеми.   
 
Българското законодателство не предвижда такава мярка като алтернатива на задържане на 
чужденци в процедура по връщане. Прилагането й би имало по-висока финансова стойност 
заради техническото оборудване и поддръжка, но и е спорна от гледна точка на основните 
човешки права (елемент от принципа за пропорционалност), особено когато се прилага в 
имиграционен, а не криминален контекст.  
 
В сравнение с другите видове алтернативи на задържане, тази мярка позволява да се постигне 
по-нисък риск от укриване, но в същото време не влияе на ефективността на процедурата по 
връщане, тъй като това основно зависи от други фактори, като идентифициране, наличие на 
документ за пътуване, съгласие на чужденеца да сътрудничи в процедурата по връщане.  
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2.4.  ИЗВОДИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНИТЕ В ЕС АЛТЕРНАТИВИ  
 

Държавите-членки не събират систематична, централизирана статистическа информация 
и с еднакви параметри по отношение на ефекта от прилагане алтернативите на задържане по 
видове  върху процедурата по връщане и укриването. Въпреки това, от наличната информация 
би могло да се направи заключение за по-висок процент на укриване в транзитните държави 
отколкото в държавите, които са крайна дестинация за мигрантите. Във Великобритания (за 
2012г.) процентът на укриване на граждани на трети страни, които се ползват от алтернатива на 
задържане е под 10%, в Белгия и Швеция е 23%, докато в Словения той е 85%, а в Литва е 60% за 
същия период. Няма анализи какви фактори влияят на процента на укриване при алтернативите 
на задържане, както и за какви видови алтернативи се отнасят. Това могат да бъдат географското 
положение и профила на държавата като транзитна страна, но и наличие на мигрантска общност, 
прилагане на конкретен вид алтернатива, профил на гражданите на трети страни.  
 
Европейското законодателство не представя изчерпващ списък на възможните алтернативи на 
задържането. Правото на Европейския съюз обаче задължава държавите-членки да предоставят 
алтернативи на задържане на гражданите на трети страни в процедура по връщане като на 
алтернативата следва да се даде приоритет пред задържането. Поради това, в голям брой 
държави-членки задължението за предоставяне на алтернатива на задържането с приоритет 
пред самото задържане,  е закрепено в закона, в това число – и в българския закон9. 
 
Алтернативите на задържане могат да се прилагат единствено спрямо граждани на трети страни 
в започната процедура по връщане, тъй като само тази процедура съставлява правно основание 
за задържането. Същото правило е възведено и в българския закон10 и се прилага на практика. 
Във всички държави-членки задържането на граждани на трети страни в процедура по връщане 
е крайна мярка. В националната практика на България обаче, задържането се прилага като първа 
мярка поради това, че едиствената уредена в закона алтернатива – ежеседмично явяване в 
полицейско управление, е неприложима спрямо новопристигналите имигранти, които не могат 
да посочат местно лице-гарант, което да им осигури подслон и издръжка.  

 
Не се прилагат алтернативи на задържане, когато гражданинът на трета страна е бил освободен 
от задържане с решение на съда или поради изтичане на максималния срок на задържане. В 
този случай са възможни други форми на миграционен контрол, сходни по вид с алтернативите 
на задържане, но по съществото си те не представляват алтернатива, тъй като освобождаването 
е безусловно и неспазването на мерките не може да доведе до повторно задържане.  
 
В повечето държави-членки преценката за прилагане на задържане или на алтернатива на 
задържане се прави от органите по миграционен контрол. Алтернативите на задържане могат 
да се прилагат самостоятелно, както и в комбинация, в зависимост от индивидуалния случай. 
Преценката за прилагане на определена мярка по отношение на гражданин на трета страна в 
процедура по връщане се прави на базата на индивидуална оценка.  
 
Добрите практики на индивидуална оценка са чрез провеждане на индивидуално интервю с 
гражданина на трета страна в процедура по връщане преди вземане на решението за прилагане 
на конкретна мярка за административен контрол. Интервюто се провежда с помощта на 
стандартизиран въпросник.  Индивидуалната оценка се основава на три фактора: 

                                                           
9 Чл.44, ал. 6 от ЗЧРБ  
10 Чл.44, ал.8 от ЗЧРБ   
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 риск от укриване: вероятността чужденецът да изпълнява условията на алтернативата 
на задържане се свързва с риска от укриване и само, ако рискът от укриване се прецени 
като висок, се пристъпва към задържане, вместо към алтернатива.  

 уязвимост: при оценката на уязвимостта се вземат предвид такива обстоятелства като 
здравен статус, наличие на деца, специални нужди. 

 практически обстоятелства: подходяща мярка за индивидуалния случай, дали 
чужденецът има семейни, професионални, приятелски връзки в общността.  

 

Накрая, следва да се отблежи че в преобладаващото си мнозинство държавите-членки са въвели 
забрана за задържане на непридружени деца. 
 

2.5. ПРЕПОРЪКИ ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ НОВИ АЛТЕРНАТИВИ В БЪЛГАРИЯ 
 
Препоръчително е да се направят изменения и допълнения в националната правна 

уредба (ЗЧРБ и ППЗЧРБ), за да се стимулира възможността за предоставяне на алтернативи на 
задържането на граждани на трети страни в процедурата по връщане, със следните елементи: 

 
2.5.1. Задължително разглеждане на възможността за прилагане на алтернативи на 
задържането преди издаване на заповед за принудително настаняване;  
 

2.5.2. Индивидуален подход и преценка във всеки отделен случай; 
 

2.5.3. Изрично разписване в нормативната уредба на възможността за прилагане на различни 
комбинации от вече съществуващите в закона мерки (задържане на документи, външен адрес, 
ежедневно явяване), които понастоящем са неприложими поради задължителното им 
прилагане по кумулация; 
 

2.5.4. В заповедта да се съдържат условията на алтернативата и мотивите за избора й, както и 
възможността за съдебен преглед; 
 

2.5.5. Възможност за прилагане на алтернатива и по време на вече приложено задържане в 
рамките на ежемесечния служебен контрол от Дирекция „Миграция” на МВР, както и по молба 
на принудително настанения гражданин на трета страна; 
 

2.5.6.  Въвеждане на възможност за налагане на санкции (конфискация на паричната гаранция, 
увеличаване на размера на паричната гаранция) спрямо гражданина на трета страна при 
неспазване на условията на алтернативата, като най-тежката от тях е задържане;  
 

2.5.7. Въвеждане на възможност за налагане на санкции спрямо гарантите, които предоставят 
подслон и издръжка за прилагане на мярката по ежеседмично явяване в полицейското 
управление по местоживеене на гражданина на трета страна (подписка); 
 

2.5.8. Разработване на насоки/механизъм за оценка на риска и уреждането им в нормативен 
акт (правилник, наредба, инструкция);  
 

2.5.9. Въвеждане на финансовия залог (парична гаранция) като допълнителна алтернативна 
мярка на задържането с възможност за: а). обвързване на размера на паричната сумата с 
разходите, необходими за изпълнение на връщането;  б). възможност за актуализация на сумата 
при промяна на разходите за връщане в конкретни държави на произход; в). възможност 
финансовата гаранция да бъде платена в полза на гражданина на трета страна в процедура по 
връщане от частен гарант или чрез депозит от неправителствена организация. 
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ЧАСТ ТРЕТА 
      
 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
 
3.1. НАЦИОНАЛНА ПРАКТИКА 
 
3.1.1.  Административна практика (полицейски органи) 
 
В преобладаващото си мнозинство мигрантите влизат в страната от територията на 

Република Турция, но основната част от тях се установяват и задържат от полицейските органи 
не на входна граница (12%), а във вътрешността на страната (54%) или на изход при опит да я 
напуснат (34%). Както имигрантите, така и търсещите закрила възприемат България като 
транзитна държава и не желаят да остават или подават молба за международна закрила тук 
(99,6% от новопристигналите).  

 
Всички заповеди за връщане (100%) са издадени на основание „незаконно влизане или 

пребиваване на територията на Република България“. Наличието на подобно основание на 
заповедта за задържане по принцип предполага реадмисия в кратки срокове към съседните 
държави, от които са влезли в случай че не е заявено искане за закрила. Броят на задържаните 
на изход обаче, превишава значително броя на задържаните на вход, което прави реадмисията 
както правно, така и фактически неприложима, доколкото чужденците са задържани на 
територията на страната или при опит да я напуснат, а не на влизане от съседна държава. 

 
В почти всички случаи (99,9%) издаващият заповедта за задържане полицейски орган не 

е обсъдил алтернатива на задържането, като единствено на 1 (един) чужденец в рамките на 
полугодието е даден срок за доброволно напускане.  В над 99% от случаите при задържането не 
е имало назначен служебен адвокат, което означава че няма гаранции за достъп до съд при 
липсата на механизъм за автоматичен и незабавен съдебен контрол върху задържането.  

 
Нищожен процент от задържаните лица правят искане за изменение на мярката 

задържане в по-леката и понастоящем единствена алтернативна мярка - ежеседмично явяване 
в  полицейско управление по местопребиваване, определено съобразно декларация, подадена 
от местно лице-гарант. Причината е, че посочените условия правят мярката напълно 
неприложима за новопристигналите лица. Поради това след задържането само 0,1% са поискали 
то да бъде изменено в полицейска подписка. Такава е одобрена за 1 лице, на останалите е 
отказана или са освободени на друго основание.  

 
Задържането на уязвими лица се приема от самите имиграционни органи като крайно 

нежелателно поради невъзможността за тяхното адекватно обгрижване в центровете за 
задържане, което обяснява ниския процент на задържаните от тази група (20%), както и 
обичайно кратките срокове на тяхното задържане (средно до две седмици). Като придружители 
на непридружените деца без родители, настойници или попечители полицейските органи 
масово вписат несвързани с тях пълнолетни лица от групата, с която пътуват, за да се заобиколи 
законовата забрана за задържането им. Като основна причина за тази практика се сочи 
преобладаващата липса на съдействие от социалните органи за закрила на детето за 
настаняване на децата други подходящи за тях места.  
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Мнозинството от задържаните (74%) нямат никакви лични документи и не желаят 
доброволно завръщане в страната си, която са напуснали, поради това процентът на лицата, 
комуникирали с посолството си след задържане е незначителен - през първите 6 месеца от 
задържането е едва 5%, а до 12-ия месец  е под 1 % от задържаните лица. От всички задържани 
до 6 месец лица, мнозинството (73%) изрично отказват да комуникират със своето посолство.  
 

Средната продължителност на задържане е в рамките на първоначалния 6-месечен 
период като преобладаващия период е под 1 месец (97%). До 12-тия месец остават задържани 
1%, а до 18-тия месец - 2% от всички задържани чужденци.  

 
Най-честото основание за освобождаване не е изпълнение на връщането, тъй като 90% 

от задържаните нелегални чужденци са освободени на основание подадена молба за закрила. 
Доколкото за тях България е транзитна държава подаването на молба за закрила се прави с цел 
да бъдат изведени от центровете за задържане (СДВНЧ) при липсата на друга законова 
алтернатива за освобождаване. Връщане е изпълнено едва спрямо 4% от задържаните 
чужденци, повечето от които са подали декларация за доброволно връщане, но които въпреки 
това са прекарали в СДВНЧ средно около 3 месеца до извеждането им от страната.  

 
3.1.2. Съдебна практика (обжалване и служебен съдебен контрол) 
 
Незначителен брой чужденци (13%) успяват да организират лично обжалването на 

заповедта за задържане в законовия срок като преобладаващата част от тях (84%) са го сторили 
с помощта на неправителствена организация, а само единици - чрез нает адвокат срещу 
заплащане от собствени средства (16%).  

 

Личното явяване и изслушване пред съд е било осигурено за половината от обжалвалите 
чужденци (50%), в останалите случаи недовеждането е обусловено или поради 
междувременното им освобождаване, или защото съдът не го е изискал.   

 

При повече от половината от делата по жалба (54%) тя е била отхвърлена. При делата по 
служебна проверка на необходимостта от продължаване на задържането съдът е продължил 
задържането във всички случаи при проверката на 6-тия месец (100%) и в мнозинството от 
случаите при проверката на 12-тия месец (75%). Значителна част от самия служебен съдебен 
контрол на 6-тия месец е бил просрочен с повече от месец (36%). И при двата вида дела съдът в 
преобладаващия случай (81%) не е извършил проверка нито за наличието на предпоставките за 
задържане при издаването на заповедта (начална законосъобразност), нито е преценил 
съгласно изискването на закона необходимостта от продължаване на задържането и съответния 
размер на срока, с който задържането следва да се продължи (последваща законосъобразност). 

 

На никой от обжалвалите и необжалвалите задържани чужденци (100%) не е осигурен 
достъп до националната система за правна помощ (НБПП). При служебната съдебна проверка 
като цяло (83%) съдът не назначава служебен адвокат, макар в значителна част това или не е 
поискано от задържаните чужденци (44%), или същите са отказали са довеждане пред съда 
(55%), или са били представлявани от нает адвокат (1%).   

 

В ОБОБЩЕНИЕ, в националната практика прилагането на задържането 
(принудителното настаняване) не съответства на целта на закона да се използва като 
обезпечителна мярка за изпълнение на връщането, тъй като връщане на практика е 
изпълнено чрез извеждане на едва 3% от задържаните нелегални чужденци като от тях 
2,5% са върнати в страните си на произход, а 0,9% са реадмитирани до трети държави.  
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3.2. ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 
 
Европейската правна рамка установява базови принципи, които са добра основа за 

използване на задържането като крайна мярка и за разработване на алтернативи. 
 
Почти всички държави-членки са предвидили в националните си закони алтернативи на 

задържането, но засега няма проведени изследвания за ефекта от тези мерки върху 
ефективността на процедурата по връщане и риска от укриване.  

 
За най-голям недостатък на алтернативите на задържане по отношение на контрола за 

миграцията се смята именно високият риск от укриване. В действителност, наличните 
статистически данни показват, че рискът от укриване се елиминира напълно единствено и само 
при ефективно задържане.  

 
От друга страна обаче, задържането не може да продължава за неопределен срок. 

Скорошно изследване11 посочва, че вероятността за извеждане на чужденец са най-големи в 
първите три месеца от задържането (до 80%), тоест, ако до три месеца от задържането 
чужденецът не е пожелал да се върне и да съдейства на имиграционните органи, той не променя 
отношението си на по-късен етап. Съдействието от страна на чужденеца е значителна 
предпоставка за успеха или провала на процедурата по връщане. Освен това се установява, че 
ако в този начален период имиграционните органи не успеят да съберат съответните документи 
и да уредят необходимите формалности, то е малко вероятно това да се случи на по-късен етап 
от задържането. По този начин задържането не може да постигне целите си и става напълно 
ненужно, наред със значителните финансови разходи при прилагането му на практика. 

 
Алтернативите на задържане, освен по-хуманна мярка, представляват също и по-

прагматично средство за контрол на незаконната миграция, тъй като прилагането им във 
всичките им видове е финансово по-изгодно за конкретната държава. За успешното прилагане 
на алтернативи на задържането е необходим индивидуален подход и избор на подходящата 
мярка за всеки конкретен случай. Преценката на риска във всеки индивидуален случай не по 
формални критерии, а на базата на действително проучване на случая - чрез интервю и оценка 
на събраните данни, се явява от ключово значение за успешното приложение на алтернативите 
на задържане в практиката.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, задържането следва да се прилага само, когато: i). лицето има 
опити за осуетяване на имиграционния контрол или са налице достатъчно данни за 
предстоящо укриване или транзит към друга държава; или, ii). предстои 
непосредственото му извеждане от територията на страната чрез реадмисия в трета 
държава или връщане до страната на произход. Във всички останали случаи следва да се 
прилага алтернатива на задържането като по-хуманна и финансово по-оправдана 
принудителна мярка за имиграционен контрол на незаконно влезлите или пребиваващи 
чужденци - граждани на трети страни. 

 

 

                                                           
11 Консултативен комитет за миграция, Холандия, The use of detention and alternative of detention in the 
context of the immigration policies of the Netherlands 28, EMN 2014, за подробности - виж на:  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/20_netherlands_national_report_detention_study_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/20_netherlands_national_report_detention_study_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/20_netherlands_national_report_detention_study_en.pdf
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 
      
 
ПРЕПОРЪКИ 
 
4А.  Краткосрочни мерки 
 
4.1. Краткосрочно задържане – въвеждане на първоначален, краткосрочен и 

ограничен по максимум период на задържане по ЗЧРБ след изтичане на 24-часовия срок на 
полицейското задържане по ЗМВР, който да се определя със заповед на полицейските органи, 
арестували чужденеца за незаконното му влизане или пребиваване в страната. 

 
4.2. Производство по решение за връщане  –  в срока на краткосрочното задържане 

на производство при липса на валидни документи специализираните органи по сигурността и 
административния контрол на чужденците да събират данни за установяване на самоличността 
(идентификация) и позволяващи да се определи дали чужденеца е незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна (профилиране), въз основа на които да се извършва обоснована 
преценка за правната и фактическа възможност да бъде осъществено връщане, която да 
мотивира издавания индивидуален административен акт.  

 
4.3. Налагане на принудителна обезпечителна мярка  –  в постановяваното решение 

за връщане, с което се открива процедурата по връщане, да се извършва отделна и мотивирана 
преценка на риска от укриване съобразно индивидуалните особености на случая, за да се 
прецени приложима ли алтернатива на задържането и каква да е тя с оглед на конкретните 
обстоятелства, като единствено при невъзможност да се приложи никоя алтернатива да се 
постановява задържане като крайна обезпечителна мярка. 

 
4.4. Предпоставки за задържане – да се предвидят изрично и кумулативно 

предпоставките, при които е допустимо да се постановява задържането, които да съобразяват 
дали: а). лицето има опити за осуетяване на имиграционния контрол или достатъчно данни за 
предстоящо укриване или транзит към друга държава; б). извеждането му от територията на 
страната чрез реадмисия в трета държава или връщане до страната на произход е незабавно или 
предстоящо.  

 
4.5.  Начален срок на задържане -  да се въведе като задължителен реквизит на 

заповедта за задържане да се указва какъв е първоначално определения срок на задържане в 
рамките на първите шест месеца.  

 
4.6. Начален съдебен контрол – да се измени съществуващата служебна съдебна 

проверка върху законността на задържането, която вместо на 6-тия месец да се извършва във 
възможно най-кратък срок след началото на задържането, с изрично разписано право на лично 
изслушване от съда (habeas corpus) и правна помощ в съдопроизводството. 

  
4.8. Алтернативност на алтернативите – настоящите алтернативи на задържането 

(документен залог, отворен режим на външен адрес, местен гарант и полицейска подписка) да 
бъдат преуредени в закона като приложими в условията на алтернативност, вместо при 
сегашната кумулация с цел обхващане и на новопристигналите в страната чужденци. 
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4.7. Финансов залог (парична гаранция) -  въвеждане като нова алтернативна мярка. 
Размерът на гаранцията да се определя съобразно вносителя. При внасяне на гаранцията от 
задържания чужденец нейният размер да се обвърже с разходите за връщане, а при внасяне на 
гаранцията от трето лице-гарант сумата да се обвърже с размерите на санкциите за 
административни нарушения на режима за пребиваване. И в двата случая да се предвиди 
възможност за обжалване пред съд и досежно размера на паричната гаранция, определен от 
имиграционния орган, както и възможност за намаляване на размера й с фиксиран процент при 
представяне в залог на документ за самоличност. 

 
4.8. Настаняване на непридружените малолетни и непълнолетни чужденци – 

създаване на специализирана институция при отворен режим (кризисен център) за настаняване 
на непридружените деца, където за тях да се полагат адекватни грижи и да се извърши оценка 
и определяне на мерките, които да се предприемат в тяхна защита с оглед на най-добрия им 
интерес, например: връщане в държавата на произход при родител, събиране с член на 
семейството в трета държава  предоставяне на пребиваване и включване в системата на 
социални услуги  за деца, лишени от родителски грижи. 

 
 
4Б.  Дългосрочни мерки 
 
4.10. Достъп до легална реализация на доходи – придобиване на право за временен 

достъп до пазара на труда за чужденците с наложена алтернативна на задържането мярка, за 
които процедурата по връщане е забавена над определен срок или правно или фактически 
невъзможна с цел самоиздръжка, набиране на средства за доброволно връщане и превенция на 
престъпността. 

 
4.11. Регуларизация   – въвеждане на правна възможност за легализиране на 

пребиваването за чужденците с наложена алтернативна на задържането мярка, спрямо които 
връщането не е изпълнено или е правно или фактически неизпълнимо и които се самоиздържат 
и самоосигуряват въз основа на получено разрешение за полагане на труд, намират на 
територията на България за продължителен период от време и не са извършили друго 
правонарушение или престъпление по смисъла на закона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ 2.2.1 – НАЦИОНАЛНОСТИ 
 

Държава СДВНЧ-София СДВНЧ-Любимец ОБЩО 
1. Азербайджан 
2. Албания 
3. Алжир 
4. Ангола 
5. Афганистан 
6. Бангладеш 
7. Без гражданство 

6а. Палестина 
8. Босна и Херцеговина 
9. Вануату 
10. Виетнам 
11. Гана 
12. Гвинея 
13. Грузия 
14. Доминиканска реп. 
15. Египет 
16. Израел 
17. Индия 
18. Ирак 
19. Иран 
20. Йордания 
21. Камерун 
22. Конго 
23. Кот дИвоар 
24. Куба 
25. Либия 
26. Ливан 
27. Македония 
28. Малайзия 
29. Мали 
30. Мароко 
31. Мианмар 
32. Молдова 
33. Неустановено гражд. 
34. Пакистан 
35. Русия 
36. САЩ 
37. Сирия 
38. Сомалия 
39. Сърбия 
40. Тунис 
41. Туркменистан 
42. Турция 
43. Уганда 
44. Украйна 
45. Чечения 
46. Шри Ланка 

1 
7 

13 
0 

1363 
2 
3 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
6 

341 
40 
1 
1 
0 
1 
1 
4 
3 
4 
0 
2 

13 
1 
1 
1 

103 
2 
1 

324 
2 
3 
6 
0 

11 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
2 
1 

598 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 

404 
5 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
8 
0 
0 
0 

25 
0 
0 

99 
0 
0 
2 
1 

24 
0 
0 
0 
0 

2 
7 

15 
1 

1961 
2 
3 
3 
1 
1 

13 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 

745 
45 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
2 
2 

21 
1 
1 
1 

128 
2 
1 

423 
2 
3 
8 
1 

35 
1 
1 
1 
1 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ.2.2.1 – ОРГАНИ, НАЛОЖИЛИ ПРИНУДИТЕЛНИТЕ МЕРКИ 
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Орган СДВНЧ-София СДВНЧ-Любимец ОБЩО 

А). Главна дирекция 
„Гранична полиция” 

1. ГПУ-Белоградчик 
2. ГПУ-Брегово 
3. ГПУ-Бургас 
4. ГПУ-Видин 
5. ГПУ-Елхово 
6. ГПУ-Калотина 
7. ГПУ-Козлодуй 
8. ГПУ-Лесово 
9. ГПУ-Малко Търново 
10. ГПУ-Ново Село 
11. ГПУ-Олтоманци 
12. ГПУ-Петрич 
13. ГПУ-Русе 
14. ГПУ-Свиленград 
15. ГПУ-Силистра 
16. ГПУ-Средец 
17. ГПУ-Трън 
18. ГПУ-Чипровци 
19. РДГП-Аерогари 
20. РДГП-Драгоман 

 
Б). СДВР и ОДМВР  
        1. ОДМВР-Варна 
        2. ОДМВР-Видин 
        3. ОДМВР-Враца 
        4. ОДМВР-Монтана 
        5. ОДМВР-Пазарджик 
        6. ОДМВР-Перник 
        7. ОДМВР-Плевен 
        8. ОДМВР-Пловдив  
        9. ОДМВР-София 
        10. ОДМВР-Търговище 
        11. ОДМВР-Хасково 
        12. СДВР  
        13. ОДМВР-Бургас 
        14. ОДМВР-Сливен 
        15. ОДМВР-Стара 
Загора 
 
В). Дирекция „Миграция” 
 
Г).ДАНС 
 
РЦ-Елхово 
СДВНЧ-Любимец 

 
 
6 
112 
0 
5 
3 
615 
1 
3 
0 
0 
10 
11 
0 
2 
0 
0 
60 
1 
13 
151 
 
 
4 
11 
9 
2 
37 
32 
1 
1 
90 
1 
3 
984 
0 
0 
0 
 
62 
 
15 
 
2 
32 

 
 
0 
1 
2 
7 
6 
169 
0 
0 
65 
14 
0 
0 
4 
81 
1 
17 
1 
0 
0 
12 
 
 
0 
0 
0 
0 
137 
0 
0 
18 
22 
0 
163 
186 
145 
15 
13 
 
3 
 
1 
 
0 
0 

 
 
6 
113 
2 
12 
9 
784 
1 
3 
65 
14 
10 
11 
4 
83 
1 
17 
61 
1 
13 
163 
 
 
4 
11 
9 
2 
174 
32 
1 
19 
112 
1 
166 
1170 
145 
15 
13 
 
65 
 
16 
 
2 
32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ 2.1 – ПРОФИЛ ПО ПОЛ 
 

Категории СДВНЧ-София СДВНЧ-Любимец ОБЩО 

1. Мъже  
2. Жени   

1993 
285 

948 
239 

2941 
524 

ОБЩО 2278 1187 3465 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ 2.1. – ПРОФИЛ ПО ВЪЗРАСТ 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 КЪМ 2.1. – ПРОФИЛ ПО ПОИСКАНА ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ 
 

 СДВНЧ-София СДВНЧ-Любимец ОБЩО 

Да 2182 1142 3324 

Не 96 45 141 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 КЪМ 2.2.1. – ПРОФИЛ ПО ОСНОВАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ 

Категории СДВНЧ-София СДВНЧ-Любимец ОБЩО 

1. До 14 г.  
2. 14-17 г. 
3. 18-64 г. 
4. Над 65 г.  

213 
576 

1695 
7 

29 
165 
862 

0 

242 
741 

2557 
7 

5. От тях НН 269 391 660 

Център ДАБ Депортира
не 

Реадми
сия 

Макс. 
срок 

Освобождава
не от съда 

Подпис
ка 

СДВНЧ-
София/Лю
бимец 

Налични 
към  
30.04.2016  

СДВНЧ-София 1944 82 12 8 6 2 8 215 

СДВНЧ-
Любимец 

1043 5 21 0 4 0 30 85 

ОБЩО 2987 87 33 8 10 2 38 300 


