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2011 България 

              
  

Годишен доклад за наблюдение на границите 
 

ДОСТЪП ДО ТЕРИТОРИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКРИЛА 
 

 
I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ  
 

1.1. Въведение 
 

Българската граница е с дължина 2245 км и обхваща от изток-морска граница с 
Черно море, сухоземна граница от юг - с Република Турция и Република Гърция, от 
запад - с Македония и Сърбия и от север-речна по протежението на река Дунав и 
сухоземна граница с Румъния.  
 

 
 
Главна дирекция“Гранична полиция” при МВР (ГДГП) поддържа обмен на 
информация с граничните служби на съседните държави, черноморския регион и 
държави-членки на ЕС.  
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За оперативно взаимодействие между граничните органи (бреговите охрани) на 
черноморските държави през 2003г. в РДГП-Бургас е изграден Черноморски 
граничен координационен и информационен център. На основата на Протокол за 
сътрудничество между ГДГП и Главния инспекторат на Граничната полиция на 
Румъния в гр.Гюргево е изграден и функционира контактен център за обмен на 
информация и оперативно  сътрудничество. Подобни контактни центрове 
съществуват и за обмен на информация с граничните служби на Гърция и Македония 
- съответно в Промахон и Гюешево, предвижда се откриването на центрове и в 
Калотина за връзка със сръбските служби, както и в с.Капитан Андреево под 
формата на тристранен център за връзка с Република Турция и Република Гърция.  
 
 

 
 

 
1.2. Закрилата на бежанците в контекста на общия миграционен контрол 

 
Законът за чужденците в Република България (ДВ бр.153/1998) определя 

общия режим за влизане в страната на граждани на трети страни, а Законът за 
влизането, пребиваването и напускането на Република България на граждани на ЕС 
и членовете на техните семейства (ДВ бр.80/2006) регламентира влизането на 
територията на страната на граждани на Общността и членове на техните семейства, 
които са граждани на трети страни.  
 
Общият режим към граждани на трети страни изисква редовен национален документ 
за пътуване или друг заместващ документ, както и входна виза за гражданите на 
трети страни, за които се прилага визов режим1

                                                           
1 Съгласно член 4 алинея 1 на  Наредбата за условията и реда за издаване на визи  (ДВ 44/2008) страните, чиито 
граждани са задължени да преминават транзитно през България с транзитна виза са: Ангола, Афганистан, Бангладеш, 
Гана, Етиопия, Еритрея, Ирак, Иран, Демократична републикa Конго (Заир), Либерия, Нигерия, Пакистан, Сомалия, 
Судан и Шри Ланка. Съгласно член 4, алинея 2 на Наредбата държавите, чиито граждани се нуждаят от виза  за влизане 
или пребиваване в България са съгласно одобрен списък -  вж. Приложение Б). към настоящия доклад. 

 (чл.8 от ЗЧРБ). Типовете визи се 
определят от целта, за която се издава визата (чл.9a от ЗЧРБ), а именно: виза за 
летищен трансфер (тип “A”), краткосрочна виза тип “В” с цел транзитно 
преминаване), (чл.9д от ЗЧРБ) - по изключение органите за граничен контрол на 
граничните контролно-пропускателни пунктове, могат да издават еднократни визи за 
транзитно преминаване със срок до два дни, ако друго не е предвидено в 
международен договор и за краткосрочно пребиваване със срок до 15 дни; 
краткосрочно пребиваване (тип “C”) и дългосрочно  пребиваване (тип “D”). Съгласно 
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закона визи не се изискват за граждани на третите страни1

                                                           
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20070119:BG:PDF  

, изброени в Регламент 
2001/539/ЕО или, ако има издадено разрешение за дългосрочно или постоянно 
пребиваване от друга държава-членка на ЕС. Те имат право да пребивават в 
България без визи за период от 90 дни в рамките на 6 месеца.  
 
Независимо от гореизложеното, ако признатите бежанци или лица без гражданство 
пътуват с редовен документ от тях може да се изисква входна виза, ако 
разрешението за пребиваване или статутът им са предоставени от трета страна, 
изброена в Приложение I към Регламент 2001/539/ЕО (виж, Анекс Б. към доклада). 
Определящият фактор би бил страната на признаване и/или местопребиваване, а не 
страната по произход или обичайно местоживеене за лицата без гражданство. Ако 
чужденецът пътува и влиза без каквито и да било необходими документи и/или визи 
от описаните по-горе, той може да се счита за нелегален имигрант. В този случай, 
граничните служители са задължени по закон да издадат заповед за принудително 
отвеждане до границата (чл.41 във връзка с чл.44 от ЗЧРБ). Принудителното 
отвеждане до границата задължително се гарантира или чрез задължително 
ежедневно явяване в полицейското управление по местоживеене на чужденеца, или, 
чрез принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на 
чужденци (СДВНЧ), (чл.44, алинея 5 и 6 от ЗЧРБ). Ако чужденецът е подал молба за 
закрила, изпълнението на заповедта за принудително отвеждане до границата се 
спира автоматично по силата на самия закон (ex lege на чл.67, алинея 1 от ЗУБ). 
Законът обаче не е предвидил същото автоматично спиране по отношение на 
заповедите за задържане на чужденците в СДВНЧ към дирекция „Миграция”-МВР. 
 
Шенгенската информационна система (ШИС-I и ШИС-II) е обща информационна 
система, използвана в областта на защита на националната сигурност и обществения 
ред, за подпомагане на полицейското и съдебно сътрудничество, и за управлението 
и контрола по външните граници. Всички задържани лица притежаващи документи 
за самоличност и тези без документи по заявените от тях лични данни, 
задължително се подлагат на проверка в НШИС. При все, че Република България все 
още не е член на Шенгенското пространство, като държава-членка на ЕС тя бързо 
оборудва и обучи граничните структури и персонал за достъп до съответните нива в 
съществуващите системи за информационен обмен като Евродак, ШИС, SIRENE и 
FADO. Задължителна и достъпна, системата Евродак беше използваният инструмент 
за проверка на самоличността и статуса, ако търсещият закрила е задържан поради 
липса на документи или за незаконно влизане в страната. Вземането на пръстови 
отпечатъци следва да се извършва и за целите на изпълнение на Регламент 
2003/343/ЕО (т.нар. Дъблински регламент) за определяне на държавата-членка, 
компетентна да проведе процедурата за определяне на статут на съответното 
търсещо убежище лице. Въпреки това, предвид липсата на оперативни териториални 
звена на ДАБ в граничните зони и забавеното начало на процедурите за определяне 
на статута в България от чужденците, търсещи закрила бяха снемани пръстови 
отпечатъци от органите на ГДГП за целите на на “Евродак”, но на ГКПП не бе 
провеждана производство по ЗУБ по определяне на отговорната държава-членка. 
 
Молбите за закрила бяха регистрирани чрез териториалните структури на ГДГП 
заведени с входящ номер и дата, а след това по факс или пък сканирани и 
изпратени по електронна поща до един от двата регистрационно-приемателни 
центрове при ДАБ в гр.София или с.Баня, община Нова Загора. Копие от молбата за 
убежище с дата на регистрация и номер се предоставяше на търсещия закрила, за да 
бъде предадена на служителите на ДАБ ако лицето бе насочвано към 
регистрационно-приемателен център за бежанци (146 кандидати, подали молба на 
границата), или на длъжностни лица от СДВНЧ при дирекция “Миграция”-МВР (159 
лица, подали молба в СДВНЧ-Любимец в обхвата на 30 километровата гранична 
зона).  
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Както през 2010г., така и през 2011г. най-сериозният проблем във връзка с 
осигуряването на достъпа до територия и процедура на националните граници бе 
липсата на преводачи от т.нар. “редки езици” - арабски, персийски, дари, урду, 
пущунски, кюрдски, тамилски, сомалийски и други, което затрудняваше служителите 
на ГДГП в изпълнение на вмененото им със закон задължение за регистрация и 
препращане до компентетния орган ДАБ на подадени пред тях молби за закрила 
(чл.58, ал.4 на ЗУБ) при осъществяване комуникацията със задържаните 
чужденците, изявили желание да подадат молби за закрила.  
 
  

1.3. Органи на граничен контрол 
 

Съгласно закона Главна дирекция "Гранична полиция" при МВР (ГДГП) е 
национална специализирана охранителна и оперативно-издирвателна структура за 
граничен контрол и охрана на държавната граница (чл.52б от ЗМВР), като за 
изпълнение на задачите си извършва дейности по наблюдение на границата, 
противодействие на незаконната миграция и трафика на хора, гранични проверки, 
превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления свързани с 
незаконна миграция и трафик на хора извършени в граничната зона, зоните на 
граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и 
пристанища, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, 
континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и 
водоеми.  
 
ГДГП също така води разследване на престъпления, охрана на обществения ред в 
зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и упражнява контрол по 
безопасността на движението в района на аерогарите, както и свързаното приемане 
и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на 
територията на други държави в съответствие със закона или международен договор, 
по който Република България е страна. ГДГП отговаря и за поставяне и поддържане 
в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на 
държавната граница, изработване на карти и друга документация на държавната 
граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд и 
свързаното с това методическо ръководство и контрол. За осъществяване на 
въздушно наблюдение на границите органите на ГДГП могат да използват 
въздухоплавателни средства. 

 
Съгласно чл. 84, ал. 1 от ППЗМВР "граничната зона" е територия с дълбочина 30 км, 
която на сухоземната граница се определя от линията на държавната граница, а на 
морската и речната граница - от линията на брега и в която ГДГП осъществява 
правомощията си по охрана на държавната граница и граничен контрол. "Граничната 
ивица" е частта от граничната зона, разположена непосредствено по протежение на 
линията на сухоземната граница с дълбочина до 300 м считано от линията на 
държавната граница като островите и българската част от водите на граничните реки 
се включват в граничната ивица, с изключение на река Дунав. С ПМС 
№104/20.05.2002г. е приета Наредба за граничните контролно-пропускателни 
пунктове относно тяхната организация, дейност, управление и взаимодействие.  
 
Структурите на ГДГП са 7 регионални дирекции - РДГП "Аерогари" в столицата 
София, РДГП - Бургас, РДГП - Елхово, РДГП - Смолян, РДГП - Кюстендил, РДГП - 
Драгоман и РДГП - Русе като всяка от тях отговаря за частта от границата със 
съответната съседна държава, съответно - въздушните граници, Черно море, Турция, 
Гърция, Македония, Сърбия и Румъния. 
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1.4. Междуинституционални споразумения   
 
През 2010г. между Главна дирекция "Гранична полиция (ГДГП), Върховния 

комисар за бежанците към ООН (ВКБООН) и Български хелзинкски комитет (БХК) бе 
подписан тристранен Меморандум за сътрудничество1

Конвенцията създава и няколко процесуалноправни гаранции за упражняването на 
правото на закрила - забрана за връщане (non-refoulement) до държава, в която са 
застрашени животът или свободата на търсещия закрила по чл.33, ал.1; забрана за 
наказване (non-punishment) за незаконно влизане с цел убежище по чл.31 и право 
на достъп до съдилищата и освобождаване от съдебни такси (cautio judicatum solvi) 
по чл.16 от Конвенцията. С ратификацията на Конвенцията държавата поема 

. 
Съгласно Меморандума, ГДГП осигурява пълен и свободен достъп на ВКБООН и БХК 
до лицата, задържани в граничната зона с оглед да се гарантира достъпа до 
територията на Република България и до производство за предоставяне на закрила 
на онези от тях, които се нуждаят от международна закрила, както и до 
специализирана правна помощ и представителство. Служителите на ГДГП, 
осигуряват безпрепятствен достъп и подпомагат дейността на надлежно 
упълномощените представители на ВКБООН и БХК до местата за 24-часово 
полицейско задържане по границите и в граничната зона и до документацията 
регистрирана в рамките на своите компетенции, касаеща лицата, обхванати от 
предмета на меморандума, при спазване поверителността на информацията, както и 
при заявено искане предоставят извлечения от служебни документи съдържащи 
статистически данни и релевантна информация във връзка със съответните лица.  
 
От своя страна ВКБООН осъществява мониторингови посещения в райони и местата 
за 24-часово полицейско задържане по границите с цел проверка прилагането на 
международните и европейски стандарти за закрила. 
 
Служителите на БХК осъществяват на практика наблюдението на всички места за 24-
часово полицейско задържане по границите, в това число транзитна зала на ГКПП 
"Аерогара София". При провеждане на наблюдението, наред с достъпа до територия 
и процедура на лицата, търсещи закрила, БХК следи и за достъпността и 
използването на информационните материали и публикации и осигурява правна 
помощ и представителство при поискване от страна на ГДГП.  
 

1.5. Нормативна уредба на международната закрила  
 

Уредбата за предоставянето на убежище и международна закрила на лица, 
нуждаещи се от нея, се основава на текстовете на чл.27, ал.2 и 3 от Конституцията 
на Република България. По силата на Конституцията убежище се дава на чужденци, 
преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно 
признати права и свободи, а условията и реда за даване на убежище се уреждат със 
закон.  
 
След приемането на Конституцията, Република България подписва и ратифицира 
Конвенцията за статута на бежанците от 1951г. на Организацията на Обединените 
Нации (ДВ, бр.36 от 5 май 1992г., доп. бр.30 от 1993г., обн. ДВ бр.88 от 1993). 
Конвенцията дава международна материалноправна уредба на понятието "бежанец" 
и основанията за признаване, отнемане и прекратяване на статут на бежанец, както 
и основните права, които следва да се предоставят при признаването на такъв 
статут.  
 

                                                           
1 Тристранен меморандум за разбирателство за начините на съвместно сътрудничество и координация в подпомагането 
на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Република България и до производството за предоставяне на 
закрила в страната между Главна дирекция "Гранична полиция" при Министерство на вътрешните работи на Република 
България, Представителството на Върховния комисар за бежанците при ООН в София и Български хелзинкски комитет, 
подписано на 14.04.2010г. 
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задължението да предоставя закрила на лицата, които търсят и се нуждаят от нея 
чрез създаването на орган и процедури, които да предоставят убежище и закрила на 
чужденци, които потърсят такава закрила от и на територията на Република 
България. 
 
На основание ратификацията и по силата на чл.5, ал.4 от Конституцията, през 
1994г. се приема Наредба за предоставяне и регламентиране статута на бежанците 
(ПМС №208/1994, ДВ бр.84 от 1994г.), с която се създава специализирана 
администрация за регистриране и разглеждане на молбите за убежище и статут-
Националното бюро за териториално убежище и бежанците към МС. С приемането на 
първия национален закон в тази област - Законът за бежанците (ДВ бр.53 от 1999г.) 
НБТУБ бе преименувано на Агенция за бежанците към МС, а с приемането на 
настоящия Закон за убежището и бежанците (ДВ бр.54 от 2002г., в сила от 1 
ноември 2002г.) на Държавна агенция за бежанците към МС. Съгласно разпоредбата 
на чл.48 във връзка с чл.2, ал.3 от ЗУБ Държавната агенция за бежанците при 
Министерски съвет (по-нататък наричана "ДАБ") е органът, който решава 
подадените на територията на Република България индивидуални молби за закрила 
и съобразно законоустановените условия предоставя статут на бежанец или 
хуманитарен статут.  
 
Останалите държавни органи с компетенции в тази област са президентът, който в 
качеството си на държавен глава, може да даде убежище (чл.98, т.10 във връзка с 
чл.27, ал.2 от Конституцията и чл.7, ал.2 от ЗУБ) и Министерският съвет, който 
предоставя временна закрила на групов признак в случай на масово навлизане на 
чужденци, бягащи от въоръжен конфликт или хуманитарна криза (чл.2, ал.2 във 
връзка с чл.11 от ЗУБ).   
 
Съгласно чл.58, ал.4 от Закона за убежището и бежанците, когато молбата за 
закрила е направена пред друг държавен орган, той е длъжен незабавно да я 
изпрати на ДАБ. По този начин съществуващите задължения  по чл.49 от Закона за 
бежанците от 1999г. (отм.) бяха прехвърлени към ДАБ, която остана единственото 
ведомство с компетентност да определя необходимостта от предоставяне на 
международна закрила. Така, през 2011г. граничните служители препращаха 
незабавно към ДАБ за регистрация, разглеждане и решение всяка молба за закрила, 
заявена пред тях и надлежно регистрирана в деловодствата на съответните ГПУ към 
ГДГП.  
 

1.6. Особености на достъпа до територията и производството за закрила 
 

1.6.1. Регистрация на молбите за закрила 
 
Срокът на задържане на чужденци, нарушители на държавната граница на 

Република България е разписан в чл.64 във връзка с чл.63, ал.1, т.5 от ЗМВР, 
съгласно които служителите на ГДГП нямат право да задържат определено лице за 
срок повече от 24 часа, а след изтичането на този срок следва принудително да бъде 
настанен в СДВНЧ при дирекция “Миграция”-МВР, а за тази категория чужденци, 
които са подали молба за международна закрила - след провеждане на 
съгласувателна процедура с ДАБ, чужденецът се съпровожда до териториално 
поделение на ДАБ. Тоест, ако чужденецът не е поискал закрила, той следва да се 
счита за незаконен имигрант1

                                                           
1 Съгласно чл.44, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, държавните органи с право да определят 
незаконосъобразността на пребиваването на чужденец чрез издаване на заповеди за налагане на принудителни 
административни мерки са ДАНС, ГДБОП, ГДГП, ГДОП, ДМ, регионалните им структури и упълномощени длъжностни 
лица. 
 

 и принудително да бъде настанен в специален дом за 
временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) при дирекция "Миграция", която е 
упълномощена по силата на Закона за МВР да изпълнява процедури по 
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принудително отвеждане на чужденци до границата на Република България. В 
случай обаче, че е подадена молба за закрила, служителите на ГДГП са задължени 
да предадат чужденеца, търсещ закрила, на компетентния административен орган -
ДАБ (аргумент по чл.58, ал.4 във връзка с чл.60 ЗУБ). 
 
През 2011г. служителите на ГДГП извършваха процедурата по превеждане и 
предаване на чужденци, търсещи закрила в териториалните поделения на ДАБ 
съгласно уредбата на чл.16, ал.1, т.3 от Наредба за отговорността и координацията 
на държавните органи1

Поради това, по предложение на Тристранната група по чл.19 от Меморандума за 
сътрудничество и по инициатива на ГДГП, със заповед на министъра на вътрешните 
работи през втората половина на 2011г. се сформира работна група от експерти на 
ГДГП, дирекция “Миграция” и ДАБ за отмяна на разпоредбата на чл.16, ал.1, т.3 от 
Наредбата. В края на м.11.2011г.

. По силата на тази разпоредба всички чужденци, заявили 
желание за закрила пред служителите на ГДГП вместо в териториално поделение на 
ДАБ се настаняват в специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) 
към дирекция "Миграция" с изключение на непридружените малолетни и 
непълнолетни деца, бременните жени и лицата с увреждания (чл.16, ал.2 от 
Наредбата). В изпълнение на същата наредба, ГДГП предаваха на ДАБ само молбата 
за закрила и копия на документите, необходими за определяне на държавата-членка 
компетентна да разгледа молбата за статут в дъблинско производство (заповед за 
задържане, протокол за обиск, обстоятелствен протокол) и документи, 
удостоверяващи здравословното състояние на чужденеца.  Съгласно чл.67, ал.1 от 
ЗУБ изпълнението на наложените мерки за административна принуда по ЗЧРБ 
спрямо чужденци подали молба за закрила, не се изпълняват по силата на самия 
закон (ex lege). Поради това принудителното настаняване в СДВНЧ на лица, търсещи 
закрила през 2011г. беше в нарушение на изискуемата по закон обезпечителна цел - 
да осигури изпълнението на мерките по принудително отвеждане или експулсиране, 
тъй като от момента на заявяването на молбата за закрила тези принудителни мерки 
бяха спирани по силата на закона и не можеха да бъдат провеждани до приключване 
на производството за предоставяне на статут по ЗУБ с влязло в сила решение. 
Общото становище беше че както разпоредбата на чл.16, ал.1, т.4 от Наредбата 
(преди изменението й на 18.11.2011г.), така и практиката по нея за настаняване на 
чужденци в СДВНЧ противоречи на правото на търсещите закрила за достъп до 
процедура. 
 

2

                                                           
1 Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на 
Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне 
на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки 
от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне 
условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за 
определяне на държавата- членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една 
от държавите-членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за 
създаване на система "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на 
Дъблинската конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия 
за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата "Евродак" за сравняване на 
дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (Приета с ПМС № 332 от 
28.12.2007 г., обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.,  изм. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 
2011г.) 
2 ДВ бр.91 от 18 ноември 2011г. 

 спорният от момента на приемането му през 
2007г. текст на чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата бе отменен и на негово място приета 
нова норма в съответствие с чл.58, ал.4 във връзка с чл.60 от ЗУБ. С новата уредба 
се въведе като изрично задължение на ГДГП да предава чужденците, подали пред 
тях на границата молба за закрила директно на ДАБ. С приемането на новата 
редакция на чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата се отстрани противоречието с чл.67, ал.1 
от ЗУБ и по този начин нормативната уредба за достъп до процедура (производство 
за предоставяне на статут) бе коригирана в съответствие с международните правни 
стандарти и разпоредбата на чл.18 от Директива 2005/85/ЕО за минималните 
стандарти относно процедурата по предоставяне и отнемане статут на бежанец в 
държавите-членки.  
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Позицията на БХК и ВКБООН е, че резултатите от намблюдението показват че 
въпреки това, отмемените правни пречки за достъп до територия и процедура на 
търсещите закрила се видоизмениха до края на 2011г. в нова административна 
политика, която, макар формално да спазваше закона, на практика го заобикаляше 
и отново доведе до настаняване на търсещи закрила в СДВНЧ. След откриването на 
СДВНЧ-Любимец на Дирекция "Миграция" в граничната зона с Турция и Гърция и 
особено, след изменението на разпоредбата на чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата, БХК 
отбеляза рязък спад на броя на регистрираните от ГДГП молби за закрила.  
 
От този момент насетне регистрирането на молби за закрила от ГДГП по наблюдение 
на БХК е по-скоро спорадично, отколкото регулярно. Така например, след 
откриването на СДВНЧ-Любимец на 15 март 2011г. през месец 05.2011г. има 
регистрирана само 1 молба за закрила, през месец 06.2011г. - 0 молби, през месец 
07.2011г. - 4 молби, през месец 08.2011г. има - 7 молби, през месец 09.2011г. има - 
2 молби, през месец 10.2011г. - 3 молби, месец ноември 2011г. - 0 молби, месец 
декември 2011г. - 0 молби. Всички 93 молби на търсещи закрила в граничната зона 
за този период са регистрирани в СДВНЧ-Любимец след прехвърлянето на 
чужденците като незаконни мигранти от ГДГП към органите на Дирекция "Миграция".  
 
След изменението на Наредбата на 18.11.2011г. обаче, ГДГП изцяло престана да 
регистрира молби за закрила. Така, през последните два месеца на годината - 
11.2011г. и 12.2011г. в структурите на ГДГП няма регистрирана нито една молба за 
закрила.  Всички 93 молби, подадени през този период в зоната за отговорност на 
ГПУ-Свиленград (българо-турска граница) и ГПУ-Ново Село (българо-гръцка 
граница) са подадени в СДВНЧ-Любимец. Изводът, който се налага според БХК и 
ВКБООН е, че молбите на чужденците търсещи закрила не са били регистрирани, за 
да могат същите да бъдат третирани като нелегални мигранти и съответно - без 
формално нарушаване на нормативните правила след изменението на Наредбата, те 
да бъдат принудително настанявани в СДВНЧ в условията на нефункциониращия 
транзитен център на ДАБ за търсещи закрила в с.Пъстрогор. За периода януари-
декември 2011г. БХК мониторира достъпа до територия и процедура на общо 305 
лица, търсещи закрила, от които 119 лица (79 пълнолетни търсещи закрила и 40 
деца) или 81% от общо 146 лица с молби регистрирани на границата през 2011г., 
получиха достъп до територия със съдействието и под наблюдението на БХК.  
 
Така, от общо 100% (305 лица) търсещи закрила през 2011г., които подадоха молба 
в зоните за отговорност на РДГП-Елхово и РДГП-Смолян, 47% (146 лица) бяха 
регистрирани от ГДГП, от които 81% (119 лица) бяха мониторирани от БХК, 52% 
(159 лица) бяха прехвърлени за регистрация в СДВНЧ, а от всичките 305 лица, 
подали молба за закрила в гранична зона едва 21% (66 лица) получиха директен 
достъп до процедура без задържане и изпратени за регистрация и настаняване в 
центровете на ДАБ в изпълнение на поетите международноправни задължения на 
България и в съответствие със стандартите за предоставяне на закрила. При тази 
практика е налице формално спазване на буквата на закона (letera legis), но 
нарушаване на неговата цел (ratio legis), а именно - незабавен достъп до закрила на 
лицата, бягащи от преследване и нарушаване на основните им човешки права. 
 
Съгласно позицията на ГДГП тази практика не може да се свърже с нарушение на 
правните норми, регламентиращи достъпа до територия и производство за 
предоставяне на статут. ГДГП приема, че е необходимо допълнително изследване на 
причините за рязкото намаление на броя на регистрираните пред ГДГП молби за 
закрила в граничната зона с Република Турция и Република Гърция и зона на 
отговорност на РДГП-Елхово и РДГП-Смолян след откриването на СДВНЧ-Любимец и 
изменението на Наредбата.  
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1.6.2. Образуване на наказателни производства за незаконно влизане 
 
В рамките на своите правомощия, служителите на ГДГП своевременно сезират 

органите на Прокуратурата за всеки отделен случай на незаконно преминаване на 
държавната граница на Република България от страна на чужденци, граждани на 
трети страни. В хода на образуваните досъдебни производства по чл.279, ал.1 НК 
при подаване молба за международна закрила от страна на лицето по 
законоустановения ред своевременно се докладва на наблюдаващия прокурор.  

 
През 2011г. Прокуратурата в пограничните райони по границата с Република Турция 
и Република Гърция образуваше досъдебни производства по чл. 279, ал.1 от НК 
спрямо чужденци търсещите закрила, които незаконно са преминали държавната 
граница на Република България, в резултат на което местните районни съдилища 
осъдиха 194 търсещи закрила, подали молба в граничната зона, или 63% от всички 
305 лица, търсещи закрила, подали молба за закрила в граничнната зона на РДГП-
Елхово и РДГП-Смолян. През месец ноември 2011г. в гр.Свиленград бе организирана 
четиристранна среща между ВКБООН, БХК, ГДГП и Прокуратурата, на която бе 
дискутирана практиката по приложението на чл. 31 от Конвенцията от 1951г. и 
чл.279, ал.5 от НК. В резултат на срещата бе образувана проверка на Върховна 
касационна прокуратура за проучване на причините за нарушаването на принципа 
за ненаказуемост.  
 
През м.05.2012г. проверката на ВКП приключи с работна позиция, че се наблюдава 
известна несистематичност при оценката от страна на органите на досъдебното 
производство и прокуратурата на заявяваните от чужденците, осъдени за незаконно 
влизане по чл.279, ал.1 НК във връзка с техния статус на търсещи закрила, както и 
по отношение на стандарта при степен и тежест на доказване на този статус, който 
води до осъждане на лица, които подават молба за закрила упражнявайки правото 
си на убежище по Конституцията на Република България. В тази връзка, ВКП 
препоръчва създаването на работна група с участието на всички заинтересовани 
институции - прокуратура, гранична полиция, съд, ВКБООН и БХК, които да 
подготвят и съгласуват проект на методически указания, който да бъде поставен на 
обсъждане с екперти и представители на академичната общност от областта на 
наказателното право, наказателния процес и бежанското право за преодоляване на 
спорните въпроси около приложението на чл.279, ал.5 НК във връзка с чл.31 от 
Конвенцията  за статута на бежанците. 

  
1.7. Методология на граничното наблюдение  

 
През 2011г. БХК осъществи 225 визити в рамките на редовния мониторинг на 

всички национални граници с приоритет на основните входни пунктове - на 
сухопътна граница (ГПУ-Свиленград, ГКПП "Капитан Андреево", на българо-турска 
граница и ГКПП "Ново село" на българо-гръцка граница) и на въздушна граница 
(ГКПП"Аерогара София"), които бяха обект на ежеседмично наблюдение. Всяка 
национална граница и/или място за 24-часово задържане по границата можеха да 
бъдат наблюдавани без ограничение в броя на визитите, които се провеждаха при 
необходимост. Съгласно Меморандума достъпът бе предоставян без предварително 
разрешение или предварителни условия по отношение на час на провеждане, 
честота, времетраене или обстоятелства, свързани със самото задържано лице (чл.15 
от Меморандума). На свой ред, извършващите мониторинга от БХК бяха задължени 
да информират наблюдаваните лица за своята самоличност и мандат, целта на 
наблюдението и доброволния характер на проведените интервюта, включително и за 
правото на лицето да откаже да бъде интервюирано (член 16 от Меморандума). БХК 
мониторираше достъпа на всички новопристигнали лица на границата, както и 
превод за опосредяване на комуникацията с граничните служители, както 
подаването и регистрацията на молби за закрила в местните структури на ГДГП.  
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II.  СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 
 
 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАКРИЛА 
 

2.1. Принцип "забрана за връщане" (non-refoulement) по чл.33 от Конвенцията  
 

Член 33, ал.1 от Женевската конвенция от 1951г. възвежда един от основните 
принципи на международната закрила, а именно - забраната за експулсиране или 
връщане (non-refoulement). По закон никоя договаряща се държава няма право по 
какъвто и да е начин да експулсира или връща (“refouler”) бежанец до границата на 
територията, където са били застрашени животът или свободата му по причина на 
неговата раса, религия, националност, принадлежност към определена социална 
група или политически убеждения.  
 
Ето защо най-важната обща задача и съвместни усилия за сътрудничество на всички 
страни по споразумението - ВКБООН, ГДГП и БХК бе да се осигури спазването на 
принципа non-refoulement по начин, гарантиращ че никой, който е заявил молба за 
закрила на държавната граница да не бъде експулсиран, изведен или върнат в друга 
страна преди молбата му да бъде разгледана и по нея да бъде взето решение.  
 
През 2011г. не бе регистриран нито един случай на връщане (refoulement). 
 

2.2. Принцип за ненаказуемост (non-punishment) по чл.31 от Конвенцията 
 

Член 31 от Женевската конвенция от 1951г. предвижда правителствата, чиито 
държави са подписали и ратифицирали Конвенцията да не налагат санкции заради 
незаконно влизане или пребиваване на бежанци, които пристигайки директно от 
територия, където техният живот или свобода са заплашени, са влезли или 
пребивавали на територията без разрешение, при условие, че са се представили 
незабавно пред властите и са посочили основателна причина за незаконното си 
влизане или пребиваване. Този принцип е въведен и в националното 
законодателство в чл.279, ал.5 от Наказателния кодекс на Република България. 
 
И през 2011г. 63% чужденците, търсещи закрила на границата бяха осъдени за 
незаконно си влизане в граничната зона на Районна прокуратура - гр.Свиленград и 
Районна прокуратура - гр.Смолян. Тази практика освен значителни съдебни разходи 
причиняваше и забавяне и отлагане на началото на производството по предоставяне 
на статут, както и създаваше предпоставки за вторично преследване и 
виктимизация, тъй като търсещите закрила бяха изправени пред обвинения в 
извършване на престъпление и произнасяне на присъди вместо да получат 
незабавен достъп до производство за предоставяне на статут и закрила. 

 
2.3. Дъблински регламент 

 
Регламент №343/2003/ЕО на Съвета на Европейския съюз установява 

критериите и механизмите за определяне на държавата-членка на ЕС, компетентна 
да разглежда молбата за международна закрила, която е подадена в една от 
държавите-членки от гражданин на трета страна. Целта на този законодателен акт е 
да се приемат мерки съобразно принципа на субсидиарност, определен в член 5 на  
Договора за ЕО. Приема се, че съответните държави-членки следва да разгледат 
всяка молба за закрила, подадена от гражданин на трета страна, на границата или 
на тяхна територия, както и че тази молба трябва да се разгледа от една-единствена 
държава-членка, която е именно държавата, определена за компетентна съгласно 
критериите в Регламента да се произнесе по нуждата от закрила (чл. 3, алинея 1 на 
Регламента). Някои от критериите са, например, първото място на пристигане или 
подаване на молбата, фактическото или разрешено пребиваването на членове на 
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семейството в друга държава-членка, издаване на документи или действия по 
принудително извеждане, приложени от друга държава-членка и други. 
Задължителна и с пряк достъп, системата “Евродак” беше използваният правен и 
институционален механизъм, който обслужваше и целите на Дъблинския регламент 
при определянето на отговорната държава-членка в случаите на задържане на 
търсещ закрила поради липса на документи или за незаконно влизане в страната.  
 
Въпреки това, предвид липсата на териториални звена на ДАБ в основната гранична 
зона на отговорност на РДГП-Елхово и РДГП-Смолян нито един от търсещите 
закрила, подал молба на границата през 2011г. не премина през снемане на 
пръстови отпечатъци за целите на Дъблинската процедура, а единствено за целите 
на "ЕВРОДАК", доколкото ГДГП снема пръстови отпечатъци само по Категория 2: 
задържани при опит за незаконно преминаване на външна граница и Категория 3: 
проверка на чужденци, незаконно пребиваващи в държава-членка. При регистрация 
на молба за закрила от териториалните структури на ГДГП с входящ номер и дата, 
същата незабавно бе изпращана по факс или в сканиран вид по електронна поща до 
двата регистрационно-приемателни центъра при ДАБ - в София или с.Баня, община 
Нова Загора.  
 
ГДГП изпълняваше и задълженията си по допускане до територията и на чужденци, 
връщани в страната от други държави-членки по силата на Регламент 2003/343/ЕО и 
Дъблинската процедура. През 2011г. по дъблинската процедура в България бяха 
връщани лица, които бяха допуснати до територия, а тези по отношение на които 
производството по предоставяне на статут по ЗУБ не бе приключило бяха предавани 
на Държавната агенция за бежанците за довършване на производствените действия. 
 

2.4. Трансгранично сътрудничество със съседни държави 
 

Тъй като граничната зона между Република Турция, Република Гърция и 
Република България е основният входен маршрут за търсещите закрила за страната 
и един от основните входни маршрути за територията на Европейския съюз, 
България пое инициативата да изследва възможностите за установяване на 
тристранно сътрудничество с участието на ВКБООН, граничните органи и 
неправителствените организации в тези три държави. Това сътрудничество има за 
цел да улесни последващото събиране на информация за индивидуалните случаи, 
подложени на връщане (refoulement), както и общ преглед на ситуацията в областта 
на международната закрила и убежището във всяка една държава.  
 
През 2009г. БХК организира тристранна среща с Хелзинкската гражданска асамблея 
- Турция и Гръцката адвокатска група за правата на бежанците, които постигнаха 
съгласие за необходимостта от по-нататъшно укрепване на сътрудничеството и 
комуникация, като отговор на специфични проблеми със закрилата в региона, 
свързани с достъпа на търсещите закрила до територия и процедура.  
 
През 2010г. делегации от всички три държави, включително ГДГП, ВКБООН и 
неправителствени организации, се събраха в Будапеща на Регионална конференция 
за управление на границите и закрила на бежанците, организирана от 
Представителството на ВКБООН за Централна Европа.  
 
В началото на м. февруари 2011г. ВКБООН и БХК бяха поканени на организираната 
в Истанбул тристранна среща между представители на ВКБООН и НПО от Турция, 
Гърция и България, на която се дискутира българския опит в договарянето и 
практическото осъществяване на наблюдението на границите на базата на 
тристранен Меморандум с граничната администрация, както и възможностите за 
трансгранично сътрудничество, анализ на риска и обмен на информация между 
органите, институциите и организациите от трите държави в региона. 
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2.5. Обмен на информация чрез механизмите за трансгранично сътрудничество  
 

На 1-2 август 2011г. в Свиленград се проведе тристранна среща между 
представители на ВКБООН-София, ГДГП, ДМ и БХК, както и представители на 
ВКБООН, граничните служби и НПО от Турция и Гърция. На срещата бе представена 
ситуацията в трите държави и особеностите на националните системи за убежище, а 
така също и подробна статистика за броя на молбите за закрила, страните на 
произход и други релевантни данни. Обсъдени бяха възможностите за обмен на 
информация и сътрудничество, включително чрез семинари за представяне на 
българската практика пред държавните органи на двете съседни държави. 
Договорено бе по-нататъшно продължаване на дискусиите по възможностите за 
сътрудничество и през 2012 година.  
 
През втората половина на 2012г. в София следва да се проведе следващата 
тристранна среща между представители на граничните полиции на Република 
България, Република Турция и Република Гърция, ВКБООН и неправителствени 
организации от тези държави като продължение на диалога по установяване на 
трансграничното сътрудничество в областта на международната закрила и 
конкретизиране на съвместните действия и мерки за обмен на информация. 
 
 

ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ НА НАБЛЮДАВАНИТЕ МЕСТА И ОБЕКТИ 
 
Местата за настаняване на задържани лица в структурите на ГДГП са 

конституирани съгласно Инструкция №Із-1711 от 15 септември 2009г.1

                                                           
1 Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр.78 от 2 октомври 2009г. 
 

 за 
оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на 
МВР. Обхватът на наблюдението включваше редовни ежеседмични посещения на 
местата и в помещенията, както са посочени по списъка (Анекс Г) като целта на 
наблюдението бе да се определи степента на спазване на стандартите за 
осигуряване на юридически и фактически достъп до територията и производството 
за предоставяне на статут на чужденците, нуждаещи се от международна закрила.  
 
Наблюдателите на БХК имаха право на достъп до структурите на ГДГП, като 
процедурата по наблюдение на границите бе провеждана ежеседмично и включваше 
следните действия: интервюиране на задържаното лице, идентификация като лице, 
търсещо закрила при изрично заявено желание, съдействие за написване на молба 
за закрила и регистрация й в администрацията на граничното полицейско 
управление. Липсата на преводачи от редки езици в пограничните райони и през 
2011г. продължи да бъде един от сериозните нерешени проблеми поради това 
преводите за целите на регистрация на молба за закрила в рамките 
административното производство по реда на чл.58, ал.4 от ЗУБ бе осигуряван изцяло 
от БХК на основание чл.20 от тристранния Меморандум. 
 

3.1. Места на сухоземна граница 
 

3.1.1. Патрулна база "Капитан Андреево" - намираща се в непосредствена 
близост до ГКПП “Капитан Андреево”,на българо-турската граница. Мястото за 
настаняване на задържани лица включва общо 6 помещения, оборудвани с 19 легла, 
от които - 1 помещение за майки с деца, 1 стая за настаняване на непридружени 
деца, 1 стая за търсещи закрила, 2 помещения за незаконни мигранти и една баня 
със санитарен възел. Всички помещения са с дневна светлина, а 5 от тях са 
снабдени с климатик.  
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3.1.2. ГКПП “Ново село”  - намиращо се в зоната за отговорност на ГПУ-Ново 
село, което обслужва значителна част от българо-гръцката граница. Мястото за 
настаняване на задържани лица включва 2 помещения оборудвани с 4 легла и една 
баня със санитарен възел. Следва да се отбележи, че мигранти и търсещи закрила са 
настанявани по изключение в тези помещения, а обичайната практика е да бъдат 
пренасочвани незабавно в местата за настаняване на задържани лица в Патрулна 
база "Капитан Андреево" заради по-добрите битови условия. 

 
3.2. Въздушна граница 
 
3.2.1. Международно летище София - местата за настаняване на задържани 

лица са обособени на двата терминала, както следва: Терминал 1 - мястото за 
настаняване на задържани лица включва 4 помещения оборудвани с 10 легла и една 
баня със санитарен възел. Две от помещенията са с дневна светлина; Терминал 2 - 
местата за настаняване на задържани лица обособени на ГКПП "Аерогара София" са 
обект на наблюдение от 1998г., а на редовно наблюдение от 2005г. Мястото за 
настаняване на задържани лица включва 2 помещения с 4 легла без достъп до 
дневна светлина, няма изградена климатична инсталация и възможност за 
проветряване. Предназначени са за крактосрочно задържане за мигранти, 
недопуснати до територията на страната, спрямо които предстои да бъдат 
депортирани в рамките на 24 часа.  
 
 

ГЛАВА 4. ПРАВА НА ТЪРСЕЩИТЕ ЗАКРИЛА 
 

4.1. Право на международна закрила  
 

Лицата търсещи закрила регистрираха своите молби единствено чрез помощта 
на адвокати и преводачи, осигурени от ВКБООН чрез БХК. Въпреки това дори онези 
от тях, чиито молби за убежище бяха регистрирани на границата, се настаняваха в 
СДВНЧ при дирекция “Миграция”-МВР, вместо в регистрационно-приемателните 
центрове за бежанци при ДАБ. 
 
През 2011г. служителите на ГДГП не можеха адекватно да комуникират с 
чужденците търсещи закрила и своевременно да ги предават на длъжностни лица от 
ДАБ, поради забавяне откриването на Транзитния център за търсещи закрила в 
с.Пъстрогор, недостатъчен капацитет на двата РПЦБ при ДАБ и липсата на преводачи 
или бюджет за преводачески услуги. 
 
Поради причини от обективен характер търсещите закрила чужденци настанени в 
СДВНЧ при дирекция “Миграция”-МВР, прекарваха при условия на задържане средно 
между 2 до 5 седмици. Макар че продължителността на задържането бе намалена в 
сравнение с 2010г. (от 36 на 31 дни) заради редовно провеждания мониторинг на 
СДВНЧ, автоматичният и пряк достъп до процедури за определяне на статута не бе 
напълно гарантиран, а в края на 2011г. започна стремително да се увеличава като в 
отделни случаи продължителността на задържането на лица, търсещи закрила, по-
специално в СДВНЧ-Любимец, достигна срок от и над 90 дни.  
 
През 2011г. в Република България са регистрирани общо 890 търсещи закрила. 305 
от тях, или 34%, подадоха общо 146 молби за закрила на границата, като разликата 
се обуславя от възможността съпрузите, както и родителите с малолетни и 
непълнолетни деца да подават една обща молба; 159 лица бяха препратени без 
регистрация на молба от ГДГП към дирекция "Миграция" за принудително 
настаняване в СДВНЧ; общо 78% (239 лица, подали молба на границата или в 
гранична зона) бяха настанени в СДВНЧ при дирекция “Миграция”-МВР, а само 21% 
(66 лица) бяха директно приети в регистрационно-приемателните центрове на 
Държавната агенция за бежанците, което отбелязва тревожно намаление в 
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сравнение с 39% (113 лица) през 2010г. Още по-тревожно бе регистрираното през 
2011г. увеличение на броя на наказателноправните санкции в нарушение на чл.31 
от Конвенцията и чл.279, ал.5 от Наказателния кодекс, наложени на 63% (194 
лица), подали молба за закрила на границата или в гранична зона през 2011г. (в 
сравнение 25% или 74 лица от 296 търсещи закрила, подали молба на границата 
през 2010г.). 
 

4.2. Право на информация 
 

През 2011г. правото на информация беше като цяло гарантирано, но изцяло 
на основата на поетите задължения на БХК по мандата на ВКБООН. Информационни 
табла с писмени материали бяха монтирани във всички структури на ГДГП, като 
приоритетни бях външните граници на ЕС и границата с Р Гърция.. Материалите бяха 
разработени със съвместни усилия на компетентните институции и организации. Те 
бяха изготвени на езиците, използвани в най-честите държави на произход на 
търсещите закрила, бежанците и мигрантите, които традиционно влизат в Република 
България, като арабски, фарси, дари, пущунски, кюрдски, английски, френски и др.  
 
По отношение на граничния контрол върху сухоземната граница - съгласно чл.2, 
ал.1 и 2 от Наредбата, граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) са 
обособени територии със специален режим на пропускане и охрана, като зоните им 
обхващат територията, на която са разположени сградите, помещенията, работните 
места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за 
преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки. ГКПП и местата, 
определени за задържане, публична държавна собственост, са предоставени за 
стопанисване на ГДГП и следователно, определянето на места за поставяне на 
информационни съоръжения и материали следва да се извършва от тях.  
 
Условията и редът за преминаване на морската граница са уредени с Наредбата за 
организацията и осъществяването на граничен, паспортен, митнически, здраве, 
ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транпортните 
средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от 
международно плаване1

                                                           
1 Приета с ПМС №2/06. 01.2006 г., издадена на осн. Чл.101, ал.2 от Закона за морските пространства, вътрешните води и 
прилежащата зона на Република България (ЗМПВВППРБ). 

,  приета По идентичен начин, определени за задържане, 
дори да са публична държавна собственост, са предоставени за стопанисване на 
ГДГП и  следователно определянето на места за поставяне на информационни 
съоръжения и материали следва да се извършва от тях.  
 
По отношение на контрола върху въздушния транспорт съгласно чл.43 и чл.43а от 
Закона за гражданското въздухоплаване, летищата на територията на Република 
България са публична и частна собственост. Така, летище София, летище Варна и 
летище Бургас са граждански летища с обществено ползване по смисъла на закона и 
се предоставят за ползване чрез договор за концесия на съответния летищен 
оператор по реда на Закона за концесиите или на  търговски дружества,  в което 
държавата е едноличен собственик на капитала. Със заповед  №РД-08-
544/28.07.2000г. на министъра на транспорта и съобщенията, от капитала на 
«Летище София» ЕАД  са извадени теренът, на който са  построени сградите, както и 
самите сгради и прилежащите съоръжения, всички съставляващи летищен комплекс 
София. Целият комплекс, построен върху земята, която е публична държавна 
собственост, е също публична държавна осбственост, чието ползване е предоставено 
на летищен оператор «Летище София» ЕАД, чийто капитал е 100% собственост на 
държавата, летищната администрация и летищният оператор, на който е възложено 
управлението и поддръжането на летищната инфраструктура. Следователно, 
определянето на местата за поставяне на информационни съолръжения и материали 
следва да се осъществи съвместно от органите на ГДГП  и «Летище София» ЕАД. 
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С финансовата помощ на Представителството на ВКБООН в Република България през 
2011г. структурите на ГДГП (ГКПП и в местата за настаняване на задържани лица), 
се оборудваха с информационни табла съдържащи информационни брошури за 
нуждите на чужденци търсещи закрила в Република България. Съгласно позицията 
на БХК информационното табло, разположено на територията на Международно 
летище София, ГКПП "Аерогара София" не е достъпно за лицата, търсещи закрила, 
тъй като се намира зад граничната линия в залата за получаване на багаж и следва 
да бъде преместено в близост до помещението за настаняване на задържани лица в 
структурите на МВР, обособено в транзитната зала на летището. 
 

4.3. Право на превод от и на говорим език 
 
Правото на превод не бе гарантирано и през 2011г. за търсещите убежище и закрила 
на държавните граници поради липса на преводачи от т. нар. “редки езици” - 
арабски, персийски, кюрдски, дари, пущунски, урду, тамилски, сомалийски и други 
редки езици. Липсата на преводачески услуги бе най-сериозният пропуск по 
отношение на достъпа до процедура като гаранция за спазването на принципа 
"забрана за връщане" (non-refoulement).  
 
В рамките на своите компетенции ГДГП относно достъпа до територия и процедура 
по чл.58, ал.4 от ЗУБ не бе в състояние да осигури какъвто и да било способ за устен 
или писмен превод, за да може полицейските служители да комуникират със 
задържаните чужденци и обратно, задържаните чужденци да могат да комуникират с 
граничните полицаи, за да заявят нуждата си от международна закрила и да поискат 
убежище.  
 
Съгласно правните стандарти в административните производства, и по-специално - 
производствата по ЗУБ, служителите, които извършват административно 
процесуалните действия не могат да съвместяват и преводачески функции доколкото 
това съвместяване не гарантира независимост на превода и води до 
незаконосъобразност на извършените от тях действия. Така, извън провежданите 
досъдебни производства по НПК, действията осъществявани от ГДГП без надлежен 
превод от и на говорим език не отговаряха на законоустановения стандарт на чл.14, 
ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.  

 
4.4. Право на достъп до съд 

 
Правната помощ в Република България извън съдебните дела се предоставя 
единствено по наказателни производства. В останалите случаи правна помощ може 
да се поиска само пред и от съд (аргумент от чл.21 от Закона за правната помощ). 
 
Правна помощ от държавния бюджет чрез Националното бюро за правна помощ 
(НБПП) не се предоставя и по време на административните производства, при 
прилагане на административно задържане въпреки сериозното ограничаване на  
правото на лична свобода. В тази връзка настанените в СДВНЧ при дирекция 
“Миграция”-МВР лица, търсещи закрила можеха да получат достъп до съдебен 
контрол единствено в допълнение към общата национална система за правна помощ 
чрез неправителствени организации.  
 

4.5. Право на медицинска помощ  
 
При задържането им на границата, всички чужденци се подлагат на първоначален 
медицински преглед в здравните служби под юрисдикцията на Медицинския 
инстутит към МВР, дислоцирани в структурите на ГДГП. Пример в това отношение е 
здравната служба в ГПУ-Свиленград която се обслужва от 2 общопрактикуващи 
лекари. При необходимост от по-нататъшно лечение, лекарите препращаха лицата 
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към местните болнични заведения за преглед и лечение, а при доказана 
необходимост и в Медицинския институт на МВР. 
 
Търсещите закрила, задържани на границата, получаваха медицински грижи и 
лечение по реда на Закона за здравето в рамките на спешна медицинска помощ-
внезапно влошаване в здравното състояние на лицето, което налага незабавна 
помощ (чл.99, ал.2 ЗЗ). Спешни медицински случаи обаче, или сериозни медицински 
проблеми на задържаните по границата лица, не могат да бъдат лекувани при 
условията на задържане и се налага препращането им във външни болници/клиники, 
което може да доведе до сериозни последствия за здравето поради забавяне във 
времето, обикновено провокирано в случаите, когато има спор дали здравното 
състояние е спешно или хронично.  
 
По този начин законът не признава необходимостта от здравни грижи за онези 
задържани, които страдат от хронични заболявания и които по дефиниция са 
лишени от достъп до общи здравни и медицински услуги. Препоръчително е 
приемането на нормативна уредба, сходна с тази на лицата с влезли в сила присъди 
за лишаване от свобода, по отношение на които е налице задължение на държавата 
да внася за сметка на бюджета техните здравни осигуровки (чл.40, алинея 3, т. 6 от 
Закона за здравното осигуряване).  
 

4.6. Закрила на уязвимите категории (непридружени деца, жени и др.) 
 

Съгласно общопризнатите стандарти за международна закрила особено 
внимание се обръща на случаите на лица от т.нар. "уязвими" категории, а именно 
непридружени малолетни и непълнолетни деца, неомъжени жени, инвалиди или 
лица, страдащи от физически или психически заболявания, които ги поставят в 
неравностойно положение.  
 
В местата за настаняване на задържани лица в структурите на ГДГП, спазването на 
основните стандарти при задържането на такива лица се осигуряваше чрез 
настаняването им в самостоятелни помещения, специално пригодени и оборудвани 
за тази категория лица при гарантиране на личната им сигурност. В случаите на 
необходимост по заявка на граничните служители бяха осигурявани храна, дрехи, 
санитарни и хигиенни материали и медикаменти със съдействието на БЧК.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

III. ОБОБЩЕНИЕ 
 

 
ГЛАВА 5.  ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 
 
5.1. Изводи   
 
 

 Правото на превод не е гарантирано в съответствие със стандарта за 
извършването му при липса на съвместяване на служебни функции. Съгласно 
разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс служителите на 
Главна дирекция "Гранична полиция" не разполагат с правото, както при 
действията по разследване в досъдебните производства, така и при 
действията в административните производства, да извършват едновременно 
разпит на задържаните на границата лица и да осъществяват превода за тези 
действия, тъй като при съвместяването не са налице изискуемите правни 
гаранции за независимост на превода.  

 
 
 Поради липсата на осигурен превод, особено от редки езици, при 

провеждането на административнопроизводствените действия на границата, 
съществуват значителни затруднения в комуникацията между служителите на 
ГДГП и задържаните лица, в резултат на което фактите и обстоятелствата 
обосноваващи заявена необходимост от закрила и съответно, статуса на 
лицата като търсещи закрила не се изследват и не се събират и отразяват 
надлежно и в пълнота в протоколите за разпит, а единствено фактите, 
пораждащи наказателната отговорност за незаконно влизане на територията 
на страната по чл.279 от Наказателния кодекс поради наличието на осигурен 
превод единствено и само в досъдебните производства. 

 
 

 В резултат на това, срещу търсещите закрила, които са влезли на територията 
на страната не по установения ред биват повдигани обвинения и образувани 
производства по наказателно преследване за незаконно влизане на 
територията на страната и същите биват осъждани по реда на чл.279, ал.1 от 
Наказателния кодекс в нарушение на ал.5 от същия текст и чл.31, ал.1 от 
Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951г.  

 
 

 Правната помощ за търсещите закрила не е осигурена по закон и не се 
предоставя на задържаните лица, които заявяват по надлежния ред на 
границата пред органите на ГДГП, че са влезли в страната да пуражнята 
правото си на убежище и международна закрила в съотвествие с 
международните задължения и чл.27 от Конституцията на Република. 

 
 

 Търсещите закрила, задържани на границата, могат да получават медицински 
грижи само в случаите на необходимост от спешна медицинска помощ. 
Страдащите от хронични заболявания са лишени от достъп до общи здравни 
грижи и медикаменти заради липсата на адекватни разпоредби в 
националното законодателство. 
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5.3. Препоръки  
 
 

 Преводите от и на говорим език във всички производства, осъществявани от 
органите на Главна дирекция "Гранична полиция" спрямо задържаните на 
границата лица, следва да бъдат осигурени чрез целеви средства от бюджета 
на Министерството на вътрешните работи като минимален стандарт, 
необходим за изпълнение на задължението за осигуряване на достъп до 
територия и процедура по чл.58, ал.4 от Закона за убежището и бежанците 
спрямо търсещите закрила - и по-специално, за комуникация и регистрация 
на молбите за закрила при спазване на стандартите за превод в 
административните производства съгласно Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 
 
 Министерство на правосъдието следва да бъде уведомено за необходимостта 

от приемането на изменения и допълнения в Закона за правната помощ за 
осигуряването на правна помощ на всички чужденци в местата за настаняване 
на задържани лица в структурите на Главна дирекция "Гранична полиция" от 
момента на задържането им чрез допълване на хипотезите на задължителна 
служебна защита, осигурявана от Националното бюро за правна помощ и 
разширяване на кръга лица с право на правна помощ като в него бъде  
включена категорията на чужденците, търсещи закрила.  

 
 

 Необходимо е предприемането на по-нататъшни координирани действия 
между заинтересованите органи, институции и организации - Върховна 
касационна прокуратура, Главна дирекция "Гранична полиция", Върховния 
комисариат за бежанците към ООН и Български хелзинкски комитет за 
преодоляването и отстраняването на причините за констатираните нарушения 
на  забраната за наказателно преследване на търсещите закрила по чл.31, 
ал.1 от Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951г. и 
надлежното прилагане на разпоредбата на чл.279, ал.5 от Наказателния 
кодекс.  

 
 

 Органите на Главна дирекция "Гранична полиция" следва да предприемат 
действия по създаване на гаранции за незабавна регистрация на всяка молба 
за закрила, заявена пред тях с оглед на задължението по чл.58, ал.4 от 
закона за убежището и бежанциге и осигуряване на достъп до територия и 
производство за предоставяне на статут на чужденците, нуждаещи се от 
международна закрила. 

 
 
 Осигуряване на медицинските грижи при хронични заболявания следва да 

бъде регламентирано по начин, сходен със здравноосигурителния статус на 
лицата, лишени от свобода по силата на осъдителна присъда, при което 
държавата да разполага с правно основание да предвиди в бюджета на 
Министерството на вътрешните работи разходи за здравно осигуряване на 
лицата в местата за настаняване на задържани лица в структурите на Главна 
дирекция "Гранична полиция". 

 
 
 

София, 31 май 2012  


