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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

РАЗДЕЛ І.  НАЦИОНАЛНА РАМКА  
 

 
1.1.  Меморандум 
 
Наблюдението  на  границите  за  достъп  до международна  закрила  се  осъществява  на 
базата на подписания през 2010г.  тристранен Меморандум за  сътрудничество между 
Главна  дирекция  "Гранична  полиция  (ГДГП),  Върховния  комисар  за  бежанците  към 
ООН  (ВКБООН)  и  Български  хелзинкски  комитет  (БХК)1.    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  територия  и  международна 
закрила  на  онези  от  тях,  които  се  нуждаят  от  нея  и  подпомагат  дейността  на 
представителите на двете организации до местата за 24‐часово полицейско задържане 
по  границите  и  в  граничната  зона  и  до  документацията  регистрирана  в  рамките  на 
компетенциите  си,  касаеща  лицата,  обхванати  от  предмета  на  меморандума,  при 
спазване  поверителността  на  информацията,  като  при  заявено  искане  предоставят 
извлечения  от  служебни  документи  съдържащи  статистически  данни  и  релевантна 
информация във връзка със съответните лица.  

                                                           
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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1.2.   Тристранна работна група 
 
Съгласно чл.22 от меморандума страните по него сформират тристранна работна група, 
която  следи  за  изпълнението  на  настоящото  споразумение  и  анализира 
мониторинговите  доклади.  Групата  се  състои  от  по  един  представител  на 
сътрудничещите  страни,  при  необходимост  и  със  съгласието  на  другите  страни, 
придружаван  от  експерти,  чиито  брой  се  определя  по  преценка  на  представената 
страна.  Тристранната група заседава най‐малко три пъти годишно въз основа на приет 
процедурен  правилник  и  се  председателства  от  представител  на  ГДГП,  а 
Представителството  на  ВКБООН  в  България  изпълнява  ролята  на  секретариат.    На 
заседанията  на  тристранната  група  могат  да  присъстват  представители  на  други 
релевантни институции с активна дейност в областта на миграцията и убежището.  
 
Настоящият доклад е изготвен на основание чл.4.2., Раздел ІV от Вътрешните правила 
на Тристранната работна група. 
   
1.3.  Методология 
 
През 2012  г. бяха осъществени 280 посещения 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).  Извършващите 
мониторинга служители 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). През 2012 г. БХК мониторираше достъпа на 
новопристигналите  лица  на  границата,  както  и  предоставяше  услуги  по  превод  за 
опосредяване  на  комуникацията  с  граничните  служители  при  заявления  на молби  за 
закрила в местните структури на ГДГП на основание чл.20 от меморандума.  
 
1.4.  Мониторирани места  
 
Местата  за  настаняване  на  задържани  лица  в  структурите  на  ГДГП  са  конституирани 
съгласно  Инструкция  №Із‐1711  от  15  септември  2009г.1  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 като целта на наблюдението бе да се определи степента на спазване на 
стандартите  за  осигуряване  на  юридически  и  фактически  достъп  до  територията  и 

                                                           
1 Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр.78 от 2 октомври 2009г. 
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производството  за  предоставяне  на  статут  на  чужденците,  нуждаещи  се  от 
международна закрила.  
 
Системно  бяха  мониторирани  основните  места  на  вход  на  сухооземна  граница,  а 
именно  Патрулна база "Капитан Андреево", намираща се в непосредствена близост до 
ГКПП  Капитан  Андреево  на  българо‐турската  граница.  Мястото  за  настаняване  на 
задържани лица за срок от 24 часа 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.    Второто  основно  мониторирано  място  беше  ГКПП  Ново  село,  в  зоната  за 
отговорност  на  ГПУ  Ново  село,  което  обслужва  значителна  част  от  българо‐гръцката 
граница. Мястото за настаняване на доведени 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.  
 
На  въздушна  граница,  която  е  обект  на  наблюдение  от  1998г.,  а  на  редовно 
наблюдение от 2005г.,  системен мониторинг бе извършван на международно летище 
София,  където  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". 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.  
 

 
РАЗДЕЛ ІІ.  НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 
2.1. Законодателство  
 
България  ратифицира  Женевската  Конвенция  за  статута  на  бежанците  от  1951г.  и 
Нюйоркският  Протокол  за  статута  на  бежанците  от  1967г.1  на  Организацията  на 
Обединените  Нации  през  1992г.,  присъединявайки  се  към  държавите,  които 
                                                           
1 Конвенция  за  статута  на  бежанците,  в  сила  за  България  от  10.08.1993г.1  ратифицирана  със  Закон  за 
ратифициране на Конвенцията за Статута на бежанците от 1951  г. и Протокола за  статута на бежанците от 1967  г. 
(Обн.,  ДВ,  бр. 36  от 5.05.1992  г.) Член  единствен: Ратифицира  Конвенцията  за  Статута  на  бежанците  от 1951  г.  и 
Протокола  за  статута на бежанците от 1967г.,  допълнена  със Закон  за допълнение на  Закона  за ратифициране на 
Конвенцията за Статута на бежанците от 1951  г. и Протокола за статута на бежанците от 1967  г. (ДВ, бр.30/1993  г.) 
Параграф  единствен:  В  края  на  изречението  на  член  единствен  се  поставя  запетая  и  се  добавя:  "със  следната 
декларация по чл. 1,  раздел Б  (1) на Конвенцията:  Република България приема,  че по смисъла на  тази Конвенция 
думите "събития, станали преди 1 януари 1951г." в чл.1,раздел А, означават "събития, станали в Европа или другаде 
преди 1 януари 1951г."   и Нюйоркски Протокол за статута на бежанците, в сила за България от 12 май 1993г., 
ратифициран със Закон за ратифициране на Конвенцията за Статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута 
на бежанците от 1967 г. (Обн., ДВ, бр. 36 от 1992г.); допълнен със Закон за допълнение на Закона за ратифициране 
на Конвенцията за Статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967г. (ДВ,бр.30 от 1993г.) 
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предоставят  убежище  на  хората,  нуждаещи  се  от  международна  закрила.  Уредба  на 
убежището  в  националното  законодателство  обаче,  съществува  отпреди 
ратификацията  на  двата  международноправни  акта.  Съгласно  чл.27,  ал.2  и  3  от 
Конституцията  от  1991г.,  България  дава  убежище  на  чужденци,  преследвани  заради 
техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи, 
като  условията и редът  за даване на  убежище  се  уреждат  със  закон.  Тази особеност, 
както  и  разликата  в  дефинициите  на  чл.1А  от  Конвенцията  и  чл.27,  ал.2  от 
Конституцията  наложи  разграничаване  на  убежището,  дължимо  от  държавата  по 
силата  на  ратификацията  на  Конвенцията  от  1951г.  и  убежището  по  Конституция, 
давано  от  президента  по  негово  усмотрение  в  рамките  на  правомощията  му  като 
държавен  глава. Поради  това,  при приемането през 2002г.  на настоящия национален 
закон,  Законът  за  убежището  и  бежанците  (ЗУБ)1,  се  възприе  терминът  "особена 
закрила" като родов термин, който включва различните видове закрила, предоставяни 
от българската държава по различните нормативни актове, които тя е приела.   
 
Видовете закрила, които България предоставя съгласно чл.1 от ЗУБ са убежище, статут 
на  бежанец,  хуманитарен  статут  и  временна  закрила.  Органът,  разполагащ  с 
правомощието  да  даде  убежище  е  президентът  на  републиката  на  основание  чл.98, 
т.10  от  Конституцията.  Установените  от  закона  бежански  и  хуманитарен  статут  се 
предоставят  по  административен  ред  от  председателя  на  Държавната  агенция  за 
бежанците2,  а  временната  закрила  се  постановява  с  акт  на  Министерския  съвет3  в 
случай  на  масово  навлизане  на  бежанци  на  територията  на  страната.  Чужденците, 
признати за бежанци на територията на друга държава от ВКБООН по силата на неговия 
мандат в България автоматично се приравняват на лица със статут на бежанец4.   
 
2.2. Дефиниции 
 
Статут  на  бежанец  съгласно  чл.1А  от  Женевската  Конвеннция  за  статута  на 
бежанците  на  ООН  от  1951г.  и  чл.8  от  ЗУБ  се  предоставя  на  чужденец,  който 
основателно  се  страхува  от  преследване  поради  своята  раса,  религия,  националност, 
принадлежност  към  обществена  група  или  поради  своето  политическо  мнение  или 
убеждение  и  който  поради  тези  причини  не  може или не желае да се ползва от 
закрилата на държавата си по произход или да се завърне в нея. 
 
Хуманитарният статут  съгласно чл.9 от ЗУБ се предоставя чужденец, принуден да 
напусне или да остане извън държавата си по произход, тъй като е изложен на реална 
опасност  от  тежки  посегателства  като  смъртно  наказание,  екзекуция,  изтезание, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и при тежки и лични заплахи 
срещу  живота  или  личността  му  като  гражданско  лице  поради  насилие  в  случай  на 
вътрешен или международен въоръжен конфликт.  
 

                                                           
1 Закон за убежището и бежанците, приет с ДВ бр.54 от 31 май 2002г., в сила от 1 декември 2002г.; отменящ Закона 
за бежанците (ДВ бр.53 от 11 юни 1999 г., в сила от 1 август 1999г.), последният отменил Наредбата за предоставяне 
и регламентиране статута на бежанците (обн. ДВ бр.84 от 14 октомври 1994г., отм. ДВ. бр.40 от 16 май 2000г.) 
2 Чл. 48 във връзка с чл.2, ал.3 от ЗУБ; 
3 Чл.2, ал.2 от ЗУБ във връзка с чл.80 и сл. от ЗУБ 
4 Статут на Върховния комисар за бежанците към ООН, приет с Резолюция 428 (V) от 14 декември 1950г. на Общото 
събрание на Организацията на Обединените Нации; 
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Временната  закрила  съгласно  чл.11  от  ЗУБ  се  предоставя  в  случай  на  масово 
навлизане  на  чужденци,  които  са  принудени  да  напуснат  държавата  си  по  произход 
поради  въоръжен  конфликт,  гражданска  война,  чужда  агресия,  нарушаване  на 
човешките  права  или  насилие  в  големи  размери  на  територията  на  съответната 
държава или в отделен район от нея и по тези причини не могат да се завърнат там. 
 
Убежището, съгласно чл.7 от ЗУБ е закрилата, която се дава на чужденци, преследвани 
заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и 
свободи,  а  президентът  на  републиката  дава  убежище  на  основание  чл.98,  т.10  във 
връзка  с  чл.27,  ал.2  от Конституцията и  когато прецени,  че държавните интереси или 
особени обстоятелства налагат това.  Президентът не е орган на изпълнителната власт 
(централна или местна администрация),  а държавен  глава и  следователно има право 
да предостави убежище дори и без да е сезиран надлежно с молба за това, но от друга 
страна няма задължение да се произнесе положително или отрицателно по подадена 
до  президентската  институция  молба  за  закрила,  като  не  е  обвързан  със  срок  за 
произнасяне, както и със задължение за произнасяне въобще. 
 
Мандатният статут се дава от Службата на Върховния комисар за бежанците към 
ООН съгласно определението за бежанец по чл.1А от Конвенцията от 1951г. и по силата 
на  мандата  (компетентността),  уредена  в  Статута  на  ВКБООН1.  ВКБООН  извършва 
дейност  по  установяване  на  фактите  и  признаване  статут  на  бежанец  спрямо  лица, 
които са избягали и потърсили убежище в държави, които не са страни по Конвенцията 
от 1951г. и които не са установили национална система за предоставяне на закрила. 
 
2.3. Принципи 
 
Принципът забрана за връщане (non‐refoulement) е уреден в чл. 33, ал.1 от Женевската 
Конвенция  за  статута  на  бежанците  на  ООН  от  1951  г.  и  прогласява,  че  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.  
 
Принципът  за  ненаказуемост  (non‐punishment)  е  уреден  в  чл.31  от  Женевската 
Конвенция за статута на бежанците на ООН от 1951 г. и прогласява, че правителствата, 
чиито  държави  са  подписали  и  ратифицирали  Конвенцията  не  следва  да  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. 
 
 
 

                                                           
1 Статут на Върховния комисар за бежанците към ООН, приет с Резолюция 428 (V) от 14 декември 1950г. на Общото 
събрание на Организацията на Обединените Нации; 
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2.4. Достъп до производство за предоставяне на закрила  
 
Държавната  агенция  за  бежанците  при  Министерски  съвет  (ДАБ)  е  орган  на 
изпълнителната  власт  с  компетентност  да  приема,  настанява  и  осигурява  социална, 
медицинска  и  психологическа  помощ  на  чужденците,  търсещи  закрила  и  провежда 
производствата,  образувани по индивидуални молби  за особена  закрила  в България, 
извън молбите  за  убежище до  президента,  както  и  да  проучва  и  изяснява фактите  и 
обстоятелствата във връзка с подадената молба.  
 

2.4.1. Регистрация  
 
Съгласно ЗУБ1 всеки чужденец може да заяви желание за предоставяне на статут лично 
пред длъжностно лице в Държавната агенция за бежанците. Друга разпоредба в същия 
закон обаче ‐ чл.58, ал.4 от ЗУБ ‐ предвижда, че когато молбата е направена пред друг 
държавен  орган,  той  е  длъжен  незабавно  да  я  изпрати  на  Държавната  агенция  за 
бежанците.  В  този  смисъл  има  предпоставено  по  закон  времево  несъответствие 
между  момента  на  регистрацията  на  молбата  за  закрила  и  момента  на  личната 
регистрация  на  търсещия  закрила.  Това  несъответствие  бе  въведено  с  изменение  на 
закона  през  2007  г.  и  бе  мотивирано  от  вносителя  ДАБ  с  липса  на  капацитет  за 
настаняване  на  новопристигналите  лица,  търсещи  закрила.  Този  аргумент  се 
опровергава от статистическите данни през последните години, доколкото през 2012 г. 
броят на регистрираните от ДАБ молби е 1387 лица, докато през 2002  г. този брой бе 
2888 лица при това без да съществува възможност за настаняването им в СДВНЧ, които 
бяха създадени 2005  г. Въпреки това, Държавната агенция за бежанците възприема в 
своята практика като начален момент на регистрацията датата на личната регистрация 
на търсещия закрила пред служител на ДАБ по реда на чл.61 от ЗУБ, в който търсещия 
закрила  "потвърждава"  желанието  си  да  получи  закрила  в  Република  България, 
заявено с регистрацията на молбата на границата пред органите на ГДГП, или, в СДВНЧ 
пред  органите  на  Дирекция  "Миграция".  Така,  търсещите  закрила  през  2012  г.  бяха 
лишавани от правото си на свободно придвижване и задържани в СДВНЧ, а достъпът 
им  до  процедура  бе  отлаган  за  неопределено  време  в  нарушение  на  установените 
правни  стандарти  за  международна  закрила.  Съгласно  съдебната  практика2  е 
неприемливо да се предостави на административния орган възможност да регистрира 
чужденеца в последващ подаването на молбата и неопределен от  закона момент,  от 
който  да  се  счита  образувано  производството,  тъй  като  се  открива  път  за 
административен произвол. Съдът установи нарушение и във връзка с разпоредбата на 
чл.29,  ал.1,  т.6 от ЗУБ,  която регламентира правото на търсещия закрила по време на 
производството да получи регистрационна карта и останалите права в производството, 
дължими  му  по  силата  на  закона.  Поради  това  съдът  приема  безпротиворечиво,  че 
регистрирането на чужденеца, подал молба за статут, в това число и последваща, става 
с  входирането  на  молбата  пред  административния  орган,  който  в  момента  е 
компетентен  да  регистрира  молбата  за  закрила  по  реда  на  чл.58,  ал.4  от  ЗУБ,  а 
решенията постановени в противоречие с този начален момент се приемат за нищожни 
с оглед неспазването на сроковете за произнасяне3 по ЗУБ.  

                                                           
1 Чл.58, ал.3 от ЗУБ; 
2 Така първо, Решение №5282 от 21.11.2011г. по адм.д.№9118/11 на Административен съд София‐град, І отд. 21 с‐в; 
3 Чл.70, ал.1 ЗУБ; 
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   2.4.2.  Прием  
 
Съгласно  чл.29,  ал.4  от  ЗУБ  лицето,  търсещо  закрила  се  настанява  в  транзитен, 
регистрационно‐приемателен  център или  на  друго място  за  подслон  от  Държавната 
агенция  за  бежанците  след  преценка  на  здравословното  му  състояние,  семейното  и 
материалното  положение  при  условия  и  по  ред,  определени  от  председателя  на 
Държавната агенция за бежанците. Това право не се предоставя на чужденец, който не 
принадлежи  към  уязвима  група,  и  е  подал  последваща  молба  за  предоставяне  на 
статут.  Законът позволява, когато чужденецът разполага със средства за задоволяване 
на  основните  си  жизнени  потребности,  в  производството  по  общия  ред  да  получи 
разрешение за настаняване  за  своя  сметка на избран от него адрес като не получава 
финансова и материална помощ от Държавната агенция за бежанците. 
 
Решението  за  настаняване  в  транзитен  или  регистрационно‐приемателен  център  се 
взема  от директора на съответния ТЦ или РПЦ на ДАБ  на основание чл.51, ал.2 от ЗУБ. 
Директорите на ТЦ и РПЦ издават разрешенията за настаняване на избран от лицето, 
търсещо закрила адрес за негова сметка. Такова разрешение, издадено по отношение 
на настанените в СДВНЧ лица, подали молба за закрила, е нищожно поради липса на 
правно основание за издаването му, тъй като съгласно хипотезата на чл.29, ал.6 ЗУБ то 
е  допустимо  единствено  при  вече  образувано  производство  по  общия  ред  на  ЗУБ. 
Освен  това,  понастоящем  съгласно  закона  спрямо  лицата,  настанени  в  СДВНЧ  не  е 
допустимо провеждането на каквито и да било процедури по ЗУБ, тъй като съгласно §5 
от Допълнителните разпоредби на ЗУБ възможността за провеждане на производство 
по  Глава  Шеста,  Раздел  Iа  (дъблинско  производство)  и  Раздел  II  (ускорено 
производство) съществуваше единствено до откриването на транзитни центрове. През 
май 2012 г.  ДАБ откри транзитен център в с.Пъстрогор, община Свиленград. 
 

2.4.5. Производство 
 
След регистрацията на търсещия закрила от ДАБ,   производството по предоставяне на 
статут по ЗУБ се развива на три фази ‐ дъблинско производство, ускорено производство 
и производство по общия ред.   
 
Целта  на  т.нар. дъблинско  производство  е  да  се  определи  дали молбата  за  закрила 
следва  да  бъде  разгледана  от  България  или  в  друга  държава‐членка  на  Европейския 
съюз.  Критериите  за определяне на държавата,  компетентна да разгледа молбата,  са 
регламентирани  в  европейското  законодателство1.  След  извършване  на  проверка  на 
доказателствата и получаване на отговор от запитаната държава‐членка на ЕС, ДАБ или 
отказва да образува производство в България и разрешава прехвърлянето на търсещия 
закрила в съответната държава‐членка на ЕС, която носи отговорност за разглеждането 
на молбата, или образува производство за предоставяне на статут в България. 
 
Ако  се  установи,  че  България  е  компетентна  да  разгледа  молбата  за  закрила  и  се 
образува  производство  за  предоставяне  на  статут,  дъблинското  производство 
приключва и се преминава към следващата фаза  ‐ ускорено производство. По своята 

                                                           
1 Регламент 2003/343/ЕО на Съвета от Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета; 
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същност то е  производство по допустимост, в което се преценява дали молбата е  явно 
неоснователна,   ако заявените причини за подаването на молба не попадат в обхвата 
на  закона,  или  са  налице  други  обстоятелства,  които  правят  молбата  недопустима1. 
Решението в ускорено производство се взема в срок до 3 дни. 
 
Ако  се  установи,  че  молбата  не  е  явно  неоснователна  и  е  допустима  се  образува 
производство по общия ред, в което в срок до 3 месеца се решава дали конкретното 
лице има нужда от закрила. Законът допуска да се откаже закрила и на лице, което има 
нужда  от  нея  в  случаите,  когато  то  не  я  заслужава  (изключващи  клаузи)2,  или  ако 
първоначално  съществуващата  необходимост  от  закрила  е  отпаднала  по  време  на 
производството (прекратяващи клаузи3).  
 

2.4.6. Съдебен контрол 
 
Решенията  в  различните производства по предоставяне на  статут  на ДАБ  съставляват 
индивидуални административни актове и подлежат на контрол и отмяна от съда4. На 
всяка  фаза  от  производството  и  особено,  при  отказ  за  предоставяне  на  статут, 
чужденецът има право да обжалва решенията на ДАБ пред съда и да оспори изводите 
й  относно  необходимостта  от  закрила.  Решенията,  постановени  в  дъблинско 
производство  се  обжалват  в  7‐дневен  срок  пред  Административен  съд  София‐град.  
Решенията,  постановени  в  ускорено  производство  се  обжалват  в 7‐дневен  срок  пред 
съответния регионален административен  съд по местоживеенето на лицето,  търсещо 
закрила,  което  подава  жалбата.  Отказите  за  предоставяне  на  статут,  постановени  в 
общо производство, подлежат на обжалване в 14‐дневен срок пред Административен 
съд  София‐град  на  въззивна  инстанция  и  пред  Върховния  административен  съд  на 
касационна  инстанция.  Обжалването  пред  съд  спира  изпълнението  на  решението  на 
ДАБ  с  изключение  на  обжалванията  в  дъблинско  производство,  когато  търсещия 
закрила  може  да  бъде  трансфериран  в  съответната  държава‐членка  на  ЕС  преди 
приключване на съдопроизводството по жалбата му.   Ако съдът отмени решението на 
ДАБ,  преписката  се  връща  за  ново  решаване;  ако  съдът  потвърди  отказа,  решението 
влиза в законна сила. 
 

2.4.7. Правни последици след завършване на производството 
 
Съгласно чл.67, ал.1 и 2 от ЗУБ, ако производството пред ДАБ приключи с  решение за 
предоставяне  на  бежански  или  хуманитарен  статут  постановените  принудителните 
административни  мерки  "отнемане  правото  на  пребиваване",  "принудително 
отвеждане  до  границата",  "експулсиране"  и  "забрана  за  влизане  в  страната"  се 
отменят.  Ако производството обаче приключи  с  влязъл  в  сила отказ  лицето,  търсещо 
закрила преминава в категорията незаконен мигрант и от този момент принудителните 
административни мерки, наложени от ГДГП или ДМ, които по време на производството 
не се привеждат в изпълнение, могат да бъдат изпълнявани по отношение на него. 
 

                                                           
1 Чл.68 и следващите от ЗУБ 
2 Чл.1F от Женевската конвенция и чл.12, ал.1 ‐ 3  от ЗУБ; 
3 Чл.1C и D от Женевската конвенция и чл.12, ал.4 и 5 и чл.15, ал.1, т.1 ‐ 5 от ЗУБ; 
4 Чл.84 и следващите от ЗУБ; 
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ЧАСТ ВТОРА 
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 

 
 

РАЗДЕЛ ІІІ.  МИГРАЦИОННА ОБСТАНОВКА 
 
3.1. Миграционни потоци 
 
През 2012 година ГДГП продължи да влага необходимите усилия и ресурс за развитие и 
надграждане  на  постигнатите  стандарти,  с  цел  гарантиране  на  високо  ниво  на 
сигурност по външните  граници на Европейския Съюз и Шенгенското пространство.  В 
същото  време,  последният  етап  от  процедурата  за  присъединяване  на  България  към 
Шенгенското  пространство  се  осъществява  в  една  сложна  политическа  ситуация  в 
рамките на ЕС ‐ ескалация на незаконна миграция по външните граници в резултат на 
повишен миграционен натиск от смесени миграционни потоци, особено по южните и 
югоизточните  граници  на  ЕС.  В  отговор  на  това,  институциите  на  ЕС,  агенциите  и 
държавите‐членки предприеха редица мерки за овладяване на ситуацията и усилване 
на граничния контрол. С цел усъвършенстване и надграждане европейските стандарти 
за  гарантиране на високо ниво на сигурност по външните граници на ЕС, през м. юли 
2012  г.  беше  изградена  и  пусната  в  експлоатация  Интегрираната  система  за 
наблюдение на българо‐турската  граница в участъка от Капитан Андреево до Лесово. 
По  протежение  на  58  километра  бяха  изградени  модерни  технологии  за  охрана  в 
зоната  на  най‐голям  миграционен  натиск,  в  изпълнение  на  поетия  сериозен 
ангажимент  за  осигуряване  на  надеждна  външна  граница  на  Европейския  съюз  и 
превенция на незаконната икономическа миграция. 

 
През 2012г. настъпиха изменения в облика на миграционните потоци към България по 
източно‐средиземноморския маршрут. Основни причини  за промяната бяха военният 
конфликт  в  Сирия,  започнал  през  март  2011г.,  напрежението  между  Израел  и 
Палестина,  което  ескалира  през  месец  ноември,  политическите  промени  в  Северна 
Африка  след  "Арабската  пролет"  и  завземането  на  Северно  Мали  от  ислямистки 
паравоенни формирования.  
 
Като  цяло  настъпи  изместване  на  конфликтите  към  Западна  и  Субсахарска  Африка, 
породено  от  бедността  и  политическата  несигурност,  довели  до  непрекъснато 
разрастващата  се  престъпност  в  региона.    Въпреки,  че  не може  да  бъде  сравняван  с 
имигрантската  вълна  към  Южна  Европа,  броят  на  емигрантите  от  Западна  и 
Субсахарска  Африка  на  българските  граници  (основно  на  границата  с  Турция)  е 
необичаен  и  значителен  в  сравнение  с  предишни  години,  когато  африканци  са 
задържани в  единични  случаи.  Впечатление прави  големият брой  граждани на Мали 
(86), задържани на входна граница от Турция. Като основна причина за миграцията си 
лицата посочват сложната политическа обстановка в страната, ниският социален статус 
и високата безработица. От Мали емигрантите се придвижват до Алжир или Мароко, 
откъдето  в  повечето  случаи  по  море  достигат  до  Истанбул  и  по  познатите  начини  (с 
обществен транспорт или такси)  се придвижват към Одрин, където изчакват да бъдат 
преведени в  Гърция или България.  За разлика от предишни  години,  през 2012  г.  има 
случаи  на  задържани  мигранти  от  Еритрея,  Кот  Д'Ивоар,  Гамбия,  Гвинея  и  други 
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субсахарски  държави,  които  не  са  били  задържани  на  държавната  ни  граница.  Тази 
промяна в състава на миграционните потоци се дължи основно на външната политика 
на Турция спрямо тези държави ‐ все повече евтини директни полети между Истанбул 
и Африка,  нововъведен безвизов  режим.  Друга  важна предпоставка  за  пренасочване 
на  африканци  към българската  граница  са и  взетите от  Гърция мерки по  сухопътната 
граница с Турция ‐ провеждането на специализираната полицейска операция "Щит"  с 
развръщане на технически средства и персонал (от началото на август 2012 г.).  
 
Така, през 2012 г. обстановката на държавната граница продължи да бъде динамична и 
променяща  се  в  зависимост  от  миграционните  процеси  в  общоевропейски  мащаб. 
Миграционните  потоци  към  страната  ни  се  формираха  и  обуславяха  в  зависимост  от 
политическата  и  хуманитарната  криза  в  Близкия  Изток  и  Африка.  Все  по‐често  в 
граничната  зона  или  във  вътрешността  на  страната  се  задържат  не  единични 
нарушители,  а  групи от 10‐15  човека,  в  които  не  рядко  има жени и  деца.  Групите  се 
събират и подготвят за преминаване в района на гр. Одрин, в Турция. По‐голямата част 
от  нарушителите  заявяват  за  цел  транзитно  преминаване  през  страната  ни  в  посока 
Западна или Северна Европа.   
 
На  вход  са  задържани  2075  чужденци  (974  през  2011).  Най‐натоварени  са  българо‐
турската  и  българо‐гръцката  граници,  поради  непосредствената  им  близост  с 
Република Турция, която е транзитна страна за емигрантите от Близкия Изток и Африка 
по  пътя  им  към  Западна  Европа.  Няма  миграционен  натиск  на  морската  граница, 
където  за  четвърта  поредна  година  не  са  установени  случаи  за  незаконно  влизане. 
Единични  са  случаите  на  останалите  национални  граници  ‐  със  Сърбия,  Бивша 
Югославска Република Македония (БЮРМ), Румъния и въздушна граница с общо едва 
20 задържани лица. Тенденцията към увеличаване на натиска на вход започна през м. 
август  2012  г.,  след  взетите  от  Гърция  мерки  по  сухопътната  граница  с  Турция  и 
засилване  наблюдението  и  патрулирането  по  река Марица  (Еврос),  което  доведе  до 
драстичен  спад  в  броя  на  задържаните  незаконни  имигранти  районите  на 
Александруполис  и  Орестиада.  Заради  конфликта  в  Сирия  и  съсредоточаването  на 
голям  брой  граждани  на  тази  държава  в  Истанбул  и  Одрин,  които  се  насочват  към 
България, гражданите на Сирия са на първо място в топ 5 по националности ‐ общо 609, 
следвани от Палестина ‐ 331, Ирак ‐ 236, Турция ‐ 96 и Алжир ‐ 92. Анализът на данните 
показва,  че  увеличението  в  броя  на  задържаните  сирийци  на  държавната  граница  е 
започнало през м. април 2012 г. ‐ веднага след началото на конфликта през март 2012 
г.,  като достига най‐високите си нива след месец август 2012  г. Предвид нестихващия 
конфликт  в  Сирия,  може  да  се  предположи,  че  рискът  от  увеличаване  на 
миграционните потоци, породени от кризата, ще се запази в краткосрочен план, но е 
възможно  увеличение  на  натиска  през  март  и  април  2013  г.,  след  подобряване  на 
метеорологичните условия. 
 
На изход задържаните лица са малко на брой. Незначителен е броят на задържаните 
лица на изход за Турция ‐ едва 20 граждани на трети страни, в противовес на броя на 
задържаните  на  вход  лица  на  същата  граница.  На  изход  най‐много  случаи  са 
констатирани  на  границата  ни  със  Сърбия  (94)  и  на  въздушна  граница  (42).  Прави 
впечатление  увеличението  повече  от  4  пъти  (в  процентно  съотношение  ‐  309  %, 
въпреки  не  особено  големите  стойности)  на  случаите  на  изход  на  българо‐сръбската 
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граница. Все повече мигранти правят опити да напуснат България по този път, за да се 
"влеят"  в  каналите  по  маршрута  "Западни  Балкани"  (Гърция  ‐  БЮРМ  ‐Сърбия  ‐ 
Унгария/Хърватия‐Словения),  след  което  лесно  достигат  шенгенското  пространство. 
Една  от  вероятните  причини  е  близостта  на  столицата  София,  където  част  от 
чужденците, поискали убежище се настаняват в регистрационно‐приемателния център 
на Държавната  агенция  за бежанците при МС  (ДАБ)  и  са на  свободен режим,  докато 
тече  процедурата  по  взимане  на  решение  за  даване  на  статут.  Забавянето  на 
регистрирането  на  лицата  в  ДАБ  и  освобождаването  им  на  външни  адреси  преди 
регистрацията,  създава  условия  и  предпоставки    тези  лица  да  търсят  начини  за 
напускане  на  Република  България  в  посока  Западна  Европа.  Това  е  предпоставка 
чужденците,  търсещи  закрила  повторно  да  бъдат  задържани  от  органите  на  ГДГП  на 
изход  при  опит  да  напуснат  територията  на  страната.  След  консултации  с  ДАБ 
служителите  на  агенцията  отказват  да  приемат  обратно  лицата  и  ги  насочват  към 
СДВНЧ  на Дирекция  ”Миграция”,  което  е  в  нарушение  на  законовите  разпоредби  на 
ЗУБ,  ЗЧРБ  и  Наредбата  за  отговорността  и  координацията  на  държавните  органи, 
осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета. 
 
През  2012  г.  са  задържани  общо  1793  граждани  на  трети  страни  за  незаконно 
преминаване  през  "зелена"  граница,  което  е  3  пъти  повече  спрямо  2011  г. 
Задържанията се увеличиха рязко през второто полугодие. Най‐голям продължава да е 
натискът на вход на българо‐турската "зелена граница" ‐ задържани са 1700 лица (555 
за 2011 г.).  В резултат на гражданската война и усложнената обстановка в Сирия, през 
последните  месеци  рязко  се  увеличи  броят  на  задържаните  сирийските  граждани, 
опитващи  се  незаконно  да  влязат  в  Република  България.  През  2012  г.  на  вход  на 
българо‐турската  "зелена"  граница  са  задържани  556  сирийски  граждани,  което  е 
увеличение  с 494 %  спрямо 2011  г.  Българо‐турската  граница остава предпочитана  за 
преминаване и  за  гражданите на Палестина  (307), Ирак  (222),  Алжир  (91), Мали  (86), 
които  заедно  със  сирийците  се  нареждат  в  топ 5  на  задържаните  националности.  За 
разлика  от  предходната  2011  г.,  когато  трафикът  преминаваше  изключително  през 
участъка  на  ГПУ  Свиленград,  след  въвеждането  в  експлоатация  на  интегрираната 
система за наблюдение до ГКПП Лесово, част от трафика през българо‐турската граница 
се измести на изток към участъците на ГПУ Болярово и ГПУ Малко Търново.  
 
Миграционният  натиск  на  границата  със  Сърбия  и  Македония  (БЮРМ)  остава 
минимален  с  единични  опити  за  незаконно  преминаване.  На  вход  на  българо‐
сръбската граница са задържани 3 граждани на трети страни, докато през 2011 г. те са 
били  8.  На  българо‐македонската  граница  на  вход  са  регистрирани  6  случая  на 
незаконна миграция (5 граждани на Македония и 1 на Косово). През 2012 г. на българо‐
сръбската  и  българо‐македонската  "зелена"  граница  са  задържани  109  нарушители, 
граждани на трети страни, което е с 16% по‐малко в сравнение с 2011 г. (130) От тях 71 
са  на  вход  (всичките  на  българо‐гръцката  граница)  и  38  на  изход.  Най‐много  са 
задържаните граждани на Афганистан ‐ 32, Сирия ‐ 19, Мароко ‐18, Пакистан ‐ 7, Алжир 
‐ 5 и други. 
 
На границата с Гърция са задържани 85 лица (71 на вход и 14 на изход), което е с 21% 
по‐малко  спрямо  предходната  година  (123).  Преобладават  задържаните  лица  на 
Афганистан ‐ 21 (32 за 2011 г.), Мароко ‐ 15, Сирия ‐14 (16 за 2011 г.), Пакистан ‐ 6 (5 за 
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2011 г.), Сомалия ‐ 5 и други. Най‐активни са участъците на ГПУ Петрич с 54 задържани 
на вход и 6 на изход и на ГПУ Ново село ‐ 12 задържани на вход. Лицата, установени на 
вход на българо‐гръцката граница, в по‐голяма част от случаите са преминали в Гърция 
през  сухоземната  турско‐гръцка  граница  и  са  направили  опит  да  влязат  в  Република 
България ‐ по поречието на р.Марица в зоната на отговорност на ГПУ Ново село и през 
"зелена" граница в зоната на отговорност на ГПУ Петрич. 
 
На българо‐румънската граница са регистрирани 24 опита за незаконна миграция през 
"зелена"  граница,  което  е 3,4  пъти  повече  спрямо предходната  година  (7  за 2011  г.). 
Всички незаконни мигранти са задържани на изход.  
 
През 2012 г. имаше по‐голям брой молби за убежище, подадени в Държавната агенция 
за  бежанците  при МС(ДАБ)  ‐  1376  граждани  на  трети  страни  са  се  явили  в  ДАБ  и  са 
поискали  статут,  като  най‐много  са  тези  от  Сирия  (443),  Ирак  (319),  без  гражданство 
(154), Афганистан (109), Алжир (73). През 2012 г. при задържане на държавната граница 
105 лица (144 през 2011 г.) са поискали убежище/особена закрила в България по реда 
на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ).  
 
Наблюдават се случаи, когато мигранти от арабски или африкански произход, заявяват 
че  документите  им  за  самоличност  са  изгубени  или  унищожават  документите  си  за 
самоличност  и  търсят  убежище,  обявявайки,  че  са  от  държава  с  военно‐политически 
конфликт ‐ Сирия, Афганистан, Палестина, Мали, Сомалия, откъдето са избягали поради 
непосредствена  опасност  за  живота  им.  Разкриването  на  истинската  самоличност  и 
националност на такива лица е изключително трудно, особено при липса или недостиг 
на  обучени  експерти  в  ГДГП,  които да  провеждат  скрининг  интервюта  за  нуждите  на 
граничната  полиция  и  впоследствие  мигрантите  да  бъдат  върнати  в  страните  им  на 
произход  или  друга  приемаща  държава.  В  края  на  2012  г.,  със  съдействието  на 
скрининг  експерти,  участващи  в  проекта  "Атика  2012"  на  Агенция  Фронтекс  (чиято 
основна цел е провеждането на скрининг дейности и в последствие организирането на 
операции  за  обратно  връщане),  пробно  се  проведоха  интервюта  с  група  незаконни 
имигранти,  заявяващи  различни  националности,  основно  на  страни  от  Субсахарска 
Африка, за установяване на действителната им идентификация.  
 
3.2. Тенденции  
 
Усложнената  политическа,  хуманитарна  и  социално‐икономическа  обстановка  в 
Близкия  Изток  и  Африка  са  основна  предпоставка  за  генериране  на  миграционни 
потоци по източно‐средиземноморския маршрут през Турция и България към Западна 
и Северна Европа. Въпреки отдалечеността от африканския бряг и скъпия и несигурен 
транспорт, българската държавна граница е застрашена от увеличаващ се миграционен 
натиск  от  нелегални  мигранти  от  Африка  основно  по  причина  на  взетите  мерки  за 
засилен  граничен  контрол  от  Гърция  и  външната  политика  на  Турция,  която 
либерализира визовия и имиграционни си режим спрямо редица държави ‐ източници 
на икономическа, но и на принудителна миграция. 
 
Турция  остава  основна  транзитна  държава  за  незаконна  миграция,  което  увеличава 
рискът  от  интензивна  миграционна  вълна  през  нашата  страна  към  Западна  Европа. 
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Развитието  на  кризата  в  Сирия  и  вероятността  ситуацията  да  остане  нестабилна  в 
близко  бъдеще  ще  влияе  в  значителна  степен  върху  миграционните  процеси  към 
Турция с натиск към България в посока страните от Централна и Западна Европа. Най‐
активна  по  отношение  на  миграционния  натиск  е  българо‐турската  граница,  където 
въпреки  взетите  мерки  за  контрол,  се  забелязва  тенденция  към  увеличаване  на 
миграционния натиск на вход. 
 
Въпреки,  че  Гърция  като  шенгенска  страна  все  още  е  по‐примамлива  цел  за 
незаконните  мигранти  в  сравнение  с  България,  взетите  мерки  за  охрана  на  турско‐
гръцката сухопътна граница изместиха част от потока към българо‐турската сухоземна 
граница. По отношение на западната граница, наблюдава се изместване на маршрута 
на изход от България на запад, през българо‐сръбската граница. Увеличава се броят на 
каналджиите, подпомагащи незаконното преминаване на граждани на трети страни.  
 
Няма  активност  по  отношение  на  незаконната  миграция  на  морска  граница.  Поради 
засилените  мерки  за  сигурност  по  международните  летища  няма  промяна  и  в 
индикаторите на незаконната миграция през въздушната граница. 
 
Запазва  се  тенденцията  лица  без  документи  да  се  представят  за  граждани  на 
високорискови държави с цел  улеснен законен достъп до територията на страната като 
търсещи  закрила.  Това  затруднява  установяването  на  тяхната  националност  и 
принудителното  им  отвеждане  от  територията  на  страната  (депортиране  или 
експулсиране).   
 
3.3. Прогнози  
 
Поради  географското  си  положение  и  безвизовите  режими  с  някои  арабски  и 
африкански държави Турция ще продължи да бъде пресечна точка на всички канали за 
незаконна  миграция,  преминаващи  през  България  за  страните  от  ЕС.  Предвид 
засилената миграционна вълна в световен мащаб, струпването на голям брой мигранти 
в  Турция  и  взетите  мерки  от  Гърция  за  ограничаване  на  миграционния  натиск  по 
сухопътната гръцко‐турска граница, интензивността на трафика през външната граница 
на България с Турция вероятно ще продължи да се увеличава. Независимо от липсата 
на  опити  през  последните  години  на  морската  ни  граница,  предвид  засиления 
граничен  контрол  на  сухоземна  граница  съществува  известна  вероятност  част  от 
мигрантите  да  се  преориентират  от  Турция  през  Черно  море  до  българския  бряг. 
Възможни  са  опити  за  незаконно  влизане  на  морските  ГКПП  след  очакваното 
присъединяване  към шенгенското  пространство  и  отпадане  на  граничния  контрол  на 
вътрешните  граници  през  летния  период  ‐  чрез  укриване  в  кораби,  използване  на 
неистински  или  преотстъпени  документи  или  заобикаляне  на  паспортна  проверка. 
Очакваното  отпадане  на  граничния  контрол  на шенгенските  полети би  предизвикало 
увеличаване  на  опитите  от  граждани  на  трети  страни  да  използват  вътрешно‐
шенгенските полети без редовни документи. Въпреки това,    тенденцията България да 
се  използва  предимно  като  транзитна  страна  за  незаконна  миграция  по  всяка 
вероятност  ще  се  запази,  тъй  като  не  са  налице  положителни  икономически, 
политически или други фактори, които да индуцират промяна на статуса на страната от 
транзитна държава в държава на крайна дестинация. 
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През 2012  г.  ограниченият  капацитет  в  транзитните  и  регистрационно‐приемателните 
центрове на Държавната агенция за бежанците доведе до използването на СДВНЧ към 
Дирекция "Миграция" от страна на ДАБ за настаняване на лица, търсещи закрила, като 
временно  разрешение макар  и  в  нарушение  на  съществуващата  нормативна  уредба. 
Към  края  на  2012  г.  обаче  се  запълни  и  капацитета  на  двете  СДВНЧ  в  Бусманци  и 
Любимец.  Освен  това,  лицата,  търсещи  закрила  през  2012  г.  бяха  освобождавани  за 
регистрация  и  бежанска  процедура  след  значителен  престой  в  тези  места.  Тази 
практика,  освен нецелесъобразна с оглед разходите по настаняването на лица,  които 
няма  да  бъдат  депортирани,  е  и  незаконосъобразна,  доколкото  престоят  на  лица, 
търсещи  закрила,  в  СДВНЧ  не  преследва  законоустановената  си  цел  ‐  извеждане  от 
територията на страната, доколкото това е забранено от закона (чл.67, ал.1 и 2 от ЗУБ). 
Особено  нецелесъобразно  е  настаняването  в  СДВНЧ  на  лица  от  държави  с  доказана 
ситуация  на  гражданска  война  (Сирия)  или  масови  нарушения  на  човешките  права 
(Иран, Сомалия и др.), които имат легитимни основания за предоставяне на убежище и 
закрила.  Това  обстоятелство,  както  и  затвореният  режим,  ограничаващ  свободата  на 
придвижване,  мотивираха  значителна  част  от  лицата,  търсещи  закрила,  задържани  в 
СДВНЧ,  да  заявят  че  могат  да  си  осигурят  външен  адрес  за  настаняване  на  свои 
разноски  с  цел  да  бъдат  по‐скоро  изведени  и  регистрирани  пред  ДАБ.  Веднъж 
изведени от СДВНЧ лицата, търсещи закрила, бързо изчерпват наличните си средства и 
в кратки срокове остават без финанси за настаняване и издръжка. ДАБ обаче отказва да 
им осигури настаняване до приключване на процедурата по предоставяне на статут по 
ЗУБ.  През 2012  г.  и  особено  в  края  на  годината  зачестиха  случаите  на  лица,  търсещи 
закрила,  задържани  на  изход  на  българо‐сръбската  граница.  Тъй  като  проблемът  с 
капацитета  за  настаняване  на  ДАБ  няма  трайно  решение  е  възможно  все  повече 
чужденци,  пребиваващи  в  България  в  законния  срок  за  разглеждане  на  молбите  в 
производство по предоставяне на статут, на които не е осигурено настаняване от ДАБ, 
да правят опити да напуснат незаконно страната през българо‐сръбската граница. 
 
 

РАЗДЕЛ ІV.  ДОСТЪП ДО ЗАКРИЛА 
 
4.1.  Достъп до територия 
 
През  изтеклата  година  наблюдението  на  границите  в  рамките  на  Тристранното 
споразумение за поредна година от 2008  г. насам не констатира нито един случай на 
връщане от границата на лица,  търсещи убежище и закрила. Изводът, който може да 
бъде  направен  в  резултат  на  провежданото  систематично  наблюдение  на местата  за 
задържане на основната входна българо‐турска граница е, че не са налице проблеми с 
осигуряването  на  достъп  до  територия  от  страна  на  ГДГП  спрямо  лицата,  търсещи 
убежище и  закрила.  Чрез осигуряването на безпрепятствен достъп  за наблюдение на 
местата  за  полицейско  задържане  в  ГКПП  и  ГПУ  се  дава  обективна  възможност  за 
наблюдение спазването на международните задължения, поети от Република България 
с ратификацията на Женевската Конвенция за статута на бежанците на ООН от 1951 г. и 
по‐специално, на принципа non‐refoulement, залегнал в чл.33 (1) от нея за забрана на 
връщането  на  бежанец  до  границата  на  територията,  където  са  били  застрашени 
животът  или  свободата  му  по  причина  на  неговата  раса,  религия,  националност, 
принадлежност към дадена обществена група или политически убеждения. 
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От май 2012  г.  със Заповед №Із‐1301/27.06.2012 на министъра на вътрешните работи 
беше определен реда за изплащане на възнаграждение и осигуряване на преводач или 
тълковник на задържани лица, които не разбират български език. По силата на същата 
заповед, когато е бил осигурен превод от съответния език, той следва да се заплаща на 
преводача  независимо  от  обстоятелството  дали  по  задържането  се  образува 
наказателно производство за незаконно преминаване на границата или се приключва с 
административна преписка поради подадена молба за убежище и закрила.  Системно 
се  провеждат  и  езикови  курсове  за  обучение  на  служители  на  ГДГП.  В  допълнение, 
ГДГП използва и възможностите на Операция „Посейдон”, ръководена от европейската 
Агенция за граничен контрол ФРОНТЕКС, в рамките на която през 2012 еднократно бяха 
използвани  услугите  на  скрининг  експерти,  обучени  да  установяват  особености  и 
разлики в използваните говорни наречия на определени езици. Тази възможност обаче 
е ограничена, тъй като Операция "Посейдон" се провежда на територията на Гърция и 
не е достъпна за постоянно ползване в България. 
 
Въпреки  това,  точното  и  обективно  идентифициране  на  лицата,  търсещи  закрила,  в 
смесените  миграционни  потоци  между  останалите  мигранти  не  може  да  бъде 
осигурено без въвеждането като стандарт на телеконферентен превод в структурите на 
ГДГП.  Необходимостта  от  този  способ  на  превод  е  поради  невъзможността  да  се 
организира пул от квалифицирани преводачи, особено от редки езици, които да са на 
непрекъснато разположение в граничните райони, въпреки обективно съществуващата 
необходимост. Командироването на преводачи от столицата София не е представлява 
трайно  и  адекватно  решение,  тъй  като  за  нуждите  на  ГДГП  преводите  следва  да  се 
осъществят  в  кратките  срокове  на  24‐часовото  задържане  и  по  всяко  време  на 
денонощието. Липсата на капацитет в тази насока води до недостатъчност на правните 
гаранции  за  законосъобразност  на  действията  по  установяване  на  самоличността  на 
влизащите  в  страната  мигранти  и  идентифицирането  на  тяхната  действителна  цел. 
Езиковото обучение на действащите, и особено, разследващите служители на ГДГП не 
може  да  разреши  цялостно  този  проблем,  тъй  като  законоустановените  стандарти  в 
производствата  на  ведомствените  администрации  (чл.14  от  АПК)  не  позволяват 
съвместяването  на  функции  на  административен  орган  и  преводач.  Поради  това, 
установяването на самоличността и точното заявление за целта на влизане чрез превод 
влияе върху  възможността  за изпълнение на  задължението на  ГДГП по чл.58,  ал.4  от 
ЗУБ за препращане на лицата, търсещи закрила директно към структурите на ДАБ. Така, 
общият брой на молбите за закрила през 2012 г. е нараснал с 55% в сравнение с 2011г. 
(2011  ‐ 890 молби, 2012  ‐ 1387 молби),  а в същото време броят на регистрираните от 
ГДГП молби на границата е спаднал с 28% (2011г. ‐ 146 молби,  2012г. ‐ 105 молби) .  
 
Допълнително, липсата на възможност за точна констатация и първоначална оценка на 
заявената цел на влизане от търсещите закрила рефлектира освен в продължителното 
им задържане, но също така и в провеждането на наказателни производства срещу тях 
за незаконно влизане на територията на страната. През 2012 г. 66% от мониторираните 
365 лица, търсещи закрила  (или 242 лица, от които 2 с молба, подадена пред ГДГП и 1 
непридружено  дете),  бяха  осъдени  в  нарушение  на  разпоредбата  на  чл.31  от 
Женевската Конвенция за статута на бежанците от 1951г. и чл.279, ал.5 от Наказателния 
кодекс  на  Република  България  без  да  е  налице  ясен  и  точен  критерий,  по  който  е 
установяван статуса им на лица, търсещи закрила съгласно изискванията на закона.  
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4.2.  Достъп до процедура 
 
В  резултат  на  войната  в  Сирия  и  другите  промени  в  страните  от  Близкия  Изток  и 
субсахарския регион на Африка значително се увеличи и броят на търсещите закрила в 
България.  През 2012  г.  в  страната молба  за  убежище и  закрила  подадоха 1387  лица, 
което  е  увеличение  от  55%  в  сравнения  с  подадените  през  2011  г.  890  молби. 
Гражданската война в Сирия, продължаваща от ноември 2010 г. определяше основния 
поток  от  лица,  влизащи  в  България  с  цел  убежище  и  закрила  като  през  втората 
половина  на  годината  Сирия  категорично  се  наложи  като  държавата,  от  която  идват 
най‐много  лица,  търсещи  закрила.  Паралелно  с  това,  кризата  в  отделни  държави  в 
Северна и Централна Африка  (предимно Мали)  също увеличи броя на лицата от  тези 
държави, влезли на българска територия с цел да търсят международна закрила.  
 
Въпреки липсата на затруднения при осигуряването на достъп до територия и пълното 
съблюдаване на принципа non‐refoulement от страна на българските гранични власти, 
достъпът  до  процедура  на  търсещите  закрила,  допуснати  на  българска  територия  и 
през 2012 г. продължи да бъде сериозно затруднен. Най‐прякото доказателство за това 
е наличието на значителен брой задържани новопристигнали лица, търсещи закрила в 
центровете  за  административно  задържане  на  чужденци  (СДВНЧ‐Любимец  и  СДВНЧ‐
Бусманци), или, по‐скоро големият период на задържането им до разпореждането на 
ДАБ  за  тяхното  извеждане  за  регистрация  и  провеждане  на  процедурата  по 
разглеждане  на  молбите  им  за  убежище  и  закрила.  Макар  средният  период  на 
задържане да  се  увеличи незначително през 2012  г.  на 33  дни  (31  дни през 2011  г.), 
като  цяло  бе  констатирано  увеличение  на  относителния  период  на  задържане  на 
лицата,  търсещи  закрила,  включително  семейства  и  непридружени  деца,  като  в 
отделни  случаи  този  период  надхвърли  6  месеца.  Междувременно  лицата,  търсещи 
закрила,  са  третирани  като  обща  категория незаконни мигранти,  предвид на  което и 
биват  настанявани  именно  в  горепосочените  две  специализирани  звена  за 
административен контрол на нелегално пребиваващи в страната чужденци.  
 
Освен недостатъчния капацитет на   ДАБ за настаняване в структурите му и извън тях, 
другата  основна  причина  за  възпрепятствания  достъп  до  бежанска  процедура  бе  
несвоевременния  прием  и  регистрация  на  търсещите  закрила.    През  2012  г.  ДАБ 
ограничаваше приема и регистрацията на новопристигнали бежанци до работното си 
време  от  9.00‐17.00  понеделник  ‐  петък  без  да  осигури  дежурни  служители  по 
регистрация и приемане за времето след приключването на стандартния работен ден, 
така и по време на неработните дни и официалните празници.  През май 2012 г. беше 
открит и първия на  територията на страната  транзитен център на ДАБ в  с. Пъстрогор, 
разположен на 8 км. от гр. Свиленград. Непосредствена последица от откриването му 
беше нарастването на броя регистрирани от ГДГП молби за закрила и настаняването на 
лицата,  заявили  нужда  от  закрила  директно  в  него  през  месеците,  непосредствено 
следващи откриването му.  Същевременно обаче, в края на календарната година и при 
увеличеният  миграционен  натиск  върху  страната  от  лица,  нуждаещи  се  от 
международна  закрила  основно  поради  продължаващия  конфликт  в  Сирия, 
запълването  на капацитета на ТЦ‐Пъстрогор, както и на РПЦ‐ София и РПЦ‐ Баня, както 
и липсата на адекватни форми за алтернативно настаняване доведоха  отново до спад 
в броя на регистрираните молби в края на 2012 г.  



 

 

17

ЧАСТ ТРЕТА 
 ОБОБЩЕНИЕ 

 
 

РАЗДЕЛ V.  ИЗВОДИ  
 

5.1.  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  действат  едновременно  като  административен 
орган  с  компетенции  по  отношение  на  задържаните  на  границата  лица  и  да 
осъществяват превод при такива действия,  тъй като при съвместяването не са налице 
изискуемите процесуалноправни гаранции за превод.  

 
5.2.   Поради юридическата липса на осигурен превод, както и фактическата липса на 
превод  от  някои,  особено  редки,  езици  при  провеждането  на  административно‐ 
производствените действия на  границата спрямо лица,  търсещи закрила,  съществуват 
значителни  затруднения  в  комуникацията  между  служителите  на  Главна  Дирекция 
"Гранична  полиция"  и  задържаните  лица,  в  резултат  на  което  няма  надлежни 
процесуални  гаранции,  че  фактите  и  обстоятелствата  за  заявена  необходимост  от 
закрила и съответно,  статуса на лицата като  търсещи закрила,  се  събират и отразяват 
надлежно и в пълнота. 
 
5.3.  Поради  това  срещу  лица,  заявили  молба  за  закрила  пред  Главна  Дирекция 
"Гранична  полиция"  са  повдигани  обвинения,  образувани  производства  по 
наказателно  преследване  и  осъждани  за  незаконно  влизане  на  територията  на 
страната  на  основание  чл.279,  ал.1  от  Наказателния  кодекс  в  противоречие  с  ал.5  от 
същия текст и чл.31, ал.1 от Женевската Конвенция за статута на бежанците от 1951 г.  
 
5.4.  Ограниченото  време  за  прием  и  регистрация  в  структурите  на    Държавната 
агенция за бежанците при Министерски съвет в рамките на работното време 9.00‐17.00 
от понеделник до петък без дежурни служители след приключване на работния ден, в 
неработните дни и през официалните празници,  е основната причина за затруднения 
достъп  до  бежанска  процедура  на  лицата,  търсещи  закрила  и  своевременното  им 
превеждане  до  транзитните  и  регистрационно‐приемателните  центрове  от  страна  на 
органите на Главна Дирекция "Гранична полиция".  
 
5.5.  Практиката  на  Държавната  агенция  за  бежанците  да  разрешава  настаняване  на 
лица,  търсещи  закрила,  на  избран  от  тях  външен  адрес  преди  фазата  на  образувано 
производство по общия ред на ЗУБ нарушава разпоредбата на чл.29, ал.6 от закона, а 
отказа  й  да  настани  тези  лица  по  тяхна молба  след  изчерпване  на  средствата  им  за 
издръжка предпоставя увеличаване на опитите за незаконно напускане на територията 
през  границата  поради  лишаването  им  на  основни  предпоставки  за  живот  до 
приключването на производството по предоставяне на статут в България. 
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РАЗДЕЛ VІ.  ПРЕПОРЪКИ 
 
 
6.1.  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  и  чрез  телеконферентен  или  видеоконферентен 
превод с оглед изпълнение на задължението за осигуряване на достъп до територия и 
процедура  по  чл.58,  ал.4  от  Закона  за  убежището  и  бежанците  комуникация  ‐за 
регистрация  на молбите  за  закрила  при  спазване  на  стандартите  за  превод  съгласно 
Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

6.2.  Необходимо  е  предприемането  на  по‐нататъшни  координирани  действия 
между  страните  по  меморандума,  заедно  с  Върховна  касационна  прокуратура  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.  
 
 
6.3.  Държавната агенция за бежанците следва да предприеме 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  бежанците  и 
осигуряване  на  достъп  до  територия  и  производство  за  предоставяне  на  статут  на 
чужденците, нуждаещи се от международна закрила при 24 часов режим; 

 
 

6.4.  Да се въведе законодателно в чл.61, ал.2 от Закона за убежището и бежанците 
максимален 24‐часов срок за личната регистрация и настаняването на лицата, търсещи 
закрила в транзитен или регистрационно‐приемателен център на Държавната агенция 
за бежанците , ако молбата за закрила е подадена пред друг държавен орган по реда 
на чл.58, ал.4 от Закона за убежището и бежанците като се преустанови практиката да 
се  разрешава  настаняване  на  избрани  от  търсещите  закрила  адреси  за  тяхна  сметка 
преди образуване на производство по общия ред. 
 
 

 
 

София, 31 март 2013 г. 
  


