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ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

 

2012  
              

  
Годишен доклад  

за наблюдение на производството за предоставяне на статут  
в Република България1 

 
 

1. Национална уредба на международната закрила 

 

България ратифицира Женевската Конвенция за статута на бежанците от 1951г. и 

Нюйоркският Протокол за статута на бежанците от 1967г.2 на Организацията на 

Обединените Нации през 1992г., присъединявайки се към държавите, които 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)3, се възприе терминът "особена закрила" като родов юридически 

термин, в който са включени различните видове закрила, предоставяни от българската 

държава по отделните нормативни основания и актове, които тя е приела.   

 

Видовете закрила, които България предоставя съгласно чл.1 от Закона за убежището и 

бежанците 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 

                                                           
1 Настоящият доклад е изготвен на основание чл.2.8(5) от Споразумението между Представителството на ВКБООН в София и 

Български хелзинкски комитет от 02.02.2012г. и съгласно чл.3, ал.2 от Закона за убежището и бежанците. 
2 Конвенция за статута на бежанците, в сила за България от 10.08.1993г.2 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 1967 г. (ДВ, бр. 30 от 1993 г. ) 
3 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.) 
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Държавната агенция за бежанците1, а временната закрила се постановява с акт на 

Министерския съвет2 в случай на масово навлизане на бежанци на територията на 

страната. Чужденците, пирзнати за бежанци на територията на друга държава от 

ВКБООН по силата на неговия мандат в България автоматично се приравняват на лица 

със статут на бежанец3.   

 

2. Обхват и методи на наблюдението върху производствата по ЗУБ 

 

Предмет на наблюдението са производствените действия на Държавната агенция за 

бежанците във всички фази (дъблинските производства за определяне на държавата, 

отговорна за разглеждане на молбата за закрила по Регламент 2003/343/ЕО, въведен в 

Раздел Іа, Глава 6 от ЗУБ; ускорените производства по допустимостта на молбата за 

закрила по Раздел ІІ, Глава 6 от ЗУБ и производствата по общия ред за оценка по 

същество на молбата за закрила по Раздел ІІІ, Глава 6 от ЗУБ), а така също и върху 

актовете (решенията) на административния орган, постановявани в тези производства.  

 

Методологията на наблюдението включва ежеседмично събиране на данни на случаен 

принцип за начина, способите и практиките по провеждане на производствата по ЗУБ, 

които се отразяват в стандартни формуляри за оценка на интервю (Приложение 1) и за 

оценка на решение (Приложение 2).  

 

Местата на наблюдението са регистрационно-приемателните центрове на Държавната 

агенция за бежанците в София, с.Баня, община Нова Загора и в транзитния център в 

с.Пъстрогор, община Свиленград.  

 

През 2012г. бяха мониторирани 200 случая, от които 156 производствени действия и 44 

решения за отказ, въз основа на което бяха обобщени следните: 

 

3. Резултати  

 

3.1. Регистрация 

 

3.1.1. Налице е времево несъответствие между момента на регистрацията на молбата 

за закрила и момента на личната регистрация на търсещия закрила. Несъответствието 

бе въведено с изменение на закона през 2007г.4 Съгласно съдебната практика 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 е неприемливо, тъй като се открива път за административен 

произвол. Съдът установява, че това е в нарушение и във връзка с разпоредбата на 

чл.29, ал.1,т.6 т. 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 съдилищата приемат, 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 произнасяне5 по ЗУБ;  

 

                                                           
1 Чл. 48 във връзка с чл.2, ал.3 от ЗУБ; 
2 Чл.2, ал.2 от ЗУБ във връзка с чл.80 и сл. от ЗУБ 
3 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; 
4 ДВ бр.52 от 29 юни 2007г.; 
5 Чл.70, ал.1 ЗУБ; 
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3.1.2. Липсващата организация за 24 часова регистрация на молби за закрила е 

между основните причини за допуснатите нарушения в организацията и провеждането 

на действията по регистрация; 

 

3.1.3. Продължава практиката да се откриват производства при регистрацията на 

последващи молби за закрила, независимо дали същите се основават на нови 

доказателства или новонастъпили обстоятелства1. В статистиките на ДАБ при МС не се 

прави никакво отграничаване на новите от последващите молби за закрила и в този 

смисъл, като се има предвид отказания незабавен достъп на новопристигналите 

търсещи закрила до процедура, може валидно да се предположи, че новите молби са 

единствено регистрираните на границата пред органите на ГДГП и в СДВНЧ пред 

органите на ДМ при МВР, а останалите молби са последващи. Така, последващите молби 

съставляват почти 50% от молбите за закрила, които се регистрират и разглеждат на 

годишна база. В същото време, практиката на решаващия орган по регистрацията на 

последващи молби не е еднозначна, доколкото някои от тях се регистрират почти 

незабавно, докато по отношение на други регистрацията се отлага неколкократно без 

очевидна обективна причина. Това нарушава принципите на администрацията за 

равенство и еднакво третиране2 и не съответства на добрите административни практики 

за пълна превенция на възможностите за корупция. 

 

3.2.  Интервю 
 

3.2.1. Не се съставя надлежен протокол за събиране на писмени или други 

доказателства, представени от търсещия закрила, от който да се връчва копие на 

търсещия закрила. По този начин, административният орган се създава правна 

възможност да се избегне обсъждането и съобразяването им съгласно задължението си 

по закон3 при оценката и решаването по молбата. Ако това бъде направено, търсещият 

закрила няма да разполага със средство да докаже, че е представил съответните 

доказателства както пред съдилищата при осъществяване на преглед и контрол върху 

административното решение въз основа на заведена жалба, така и когато желае да 

получи обратно тези доказателства след приключване на производството и отпадане на 

задължението на ДАБ при МС за тяхното съхранение4; 
 

3.2.2. Липсват преводачи от редки езици, говорими от търсещите закрила. Съгласно 

закона5 интервюто се провежда на заявен от чужденеца език, а когато това е 

невъзможно, интервюто се провежда на език, за който може да се смята, че чужденецът 

владее. Обективната липса на преводачи от редки езици в страната обаче води в 

отделни случаи до провеждането на интервюто на друг език, който търсещият закрила 

владее, но в значително по-ниска степен, което предпоставя недостатъчно добра 

комуникация и неправилно отразяване на заявените факти и обстоятелства, 

обосноваващи молбата за закрила; 
 

3.2.3. Протоколите за интервю след съставянето им в мнозинството от случаите, 

особено при отсъствие на адвокат или наблюдател не се изчитат на търсещите 

закрила с помощта на преводача, а се представят директно за подпис без възможност 

за проверка дали записаното в протокола отговаря на устните заявления, както и да се 

направят уточнения, бележки или допълнения; 
 

3.2.4. Търсещите закрила почти без изключение се мотивират да правят отказ от 

правото на технически запис на интервюто, което предотвратява възможността за 

контрол и проверка при оспорване на протокола на съдебна фаза чрез съпоставка с 

извършения запис; 

                                                           
1 Чл.13, ал.5 от ЗУБ; 
2 Чл.8 от Административнопроцесуалния кодекс; 
3 Чл.63а, ал.2 от ЗУБ във връзка с чл.36, ал.3 от АПК; 
4 Чл.60, ал.1 от ЗУБ; 
5 Чл.63а, ал.6 от ЗУБ; 



 

 4 

 

3.2.5. Производствата на непридружените деца се провеждат без настойник или 

попечител. Съгласно разпоредбата на закона1 на непридружен малолетен или 

непълнолетен чужденец, търсещ закрила, който е на територията на България, се 

назначава настойник, съответно попечител, при условията и по реда на Семейния 

кодекс. В същото време, следващ текст2 регламентира правото на административния 

орган да пренебрегне този стандарт и ако настойник или попечител не е бил назначен, 

да проведе производствените действия по отношение на непридружените деца, търсещи 

закрила само в присъствието на социален работник от съответната дирекция „Социално 

подпомагане” на Изпълнителната агенция за социално подпомагане към Министерство 

на труда и социалната политика. Специалният закон за закрила на детето изрично 

предвижда3, че административният орган разпорежда изслушването да се извършва и в 

присъствието на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за 

детето, или друг близък, когото детето познава. Отделно, и независимо от горното, 

законът разпорежда4 задължителното присъствие на социален работник от дирекция 

"Социално подпомагане" по време на изслушването на детето.  Така, в специалния 

закон целево са обособени различните участници, които са определени да защитават 

правата и законните интереси на детето по време на административни и съдебни 

производства. Ясно са разграничени и техните специфични функции, съобразени с 

основния принцип за осигуряване на най-добрия интерес на детето5. Затова и 

законодателят изрично е предвидил участието в производствата на настойника, 

съответно попечителя, с цел да осигури постоянен представител на детето, който да го 

представлява и подпомага не само при изразяването на неговата правновалидна воля, 

но така също и да съблюдава за защитата на правата и законните му интереси, 

независимо от участието на социалния работник като особен представител, чиято 

подпомагаща роля е ясно дефинирана от закона. Освен това, съгласно друга 

разпоредба6, детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, 

засягащи негови права или интереси, а в задължение7 на Държавната агенция за 

бежанците е да осигури условията за получаване на правна защита на чужденците, 

търсещи закрила в Република България. Неизпълнението да се осигури това право на 

непридружените деца, търсещи закрила, представлява съществено нарушение на 

административнопроизводствените правила, което се аргументира от разпоредбите на 

закона, изрично регламентиращи правото на представителя на детето да задава 

въпроси и да излага съображения по време на интервюто. Необходимостта от 

квалифицирана правна помощ в този смисъл е очевидна, но наблюдението показа, че 

независимо от осигурената от ДАБ при МС организация за предоставяне на правна 

помощ на търсещите закрила на етапа на административните производства по ЗУБ, 

служителите на ДАБ, които провеждат производствените действия с непридружени 

деца, не осигуряват във всички случаи задължителното представителство от адвокат на 

практика.  Освен това, социалните работници, определяни от АСП-ДСП "Овча купел" не 

са подготвени да изпълняват тази функция, нито са преминали през съответното 

обучение относно спецификите на производствата пред ЗУБ и особеното положение на 

непридружените деца, търсещи закрила, което води до изцяло формалното им участие в 

производствените действия, а в определени случаи - дори до действия в ущърб на 

децата, за чиито интереси по принцип би трябвало да защитават и да се грижат. 

 

 

 

 

                                                           
1 Чл.25, ал.1 от ЗУБ; 
2 Чл.25, ал.5 от ЗУБ; 
3 Чл.15, ал.5 от Закона за закрила на детето; 
4 Чл.15, ал.4 от Закона за закрила на детето; 
5 Чл.3, ал.3 от Закона за закрила на детето; 
6 Чл.15, ал.8 от Закона за закрила на детето; 
7 Чл.23, ал.2 от ЗУБ; 
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3.3. Оценка на заявленията 
 

3.3.1. Доказването на ситуацията в страната на произход се извършва само чрез 

изготвяне на справка, съставена от самия решаващ орган ДАБ при МС чрез компилация 

от доклади на други информационни източници. Тези доклади обаче не се събират и не 

се приобщават към административната преписка и съответно, не се представят на съда 

при обжалване на решението. Освен това, поради константната съдебна практика за 

отмяна на решения за отказ на закрила, обосновани със справки, които не са актуални 

към датата на издаването на решението, решаващият орган ДАБ при МС разви практика 

да антидатира справки с входирането им по конкретната преписка с актуален номер и 

дата, но които като съдържание цитират информация отпреди значителен период от 

време, понякога години, което я прави неактуална досежно нейното съдържание и което 

представлява заобикаляне на задължението по чл.75, ал.2, предложение първо от ЗУБ 

във връзка с чл.35 от АПК. 
 

3.3.2. Експертизите относно различни обстоятелства (възраст,произход, автентичност, 

вярност на писмените доказателства) са изключение заради разходите по провеждането 

им, за които решаващият орган ДАБ при МС не разполага със средства във своя бюджет. 

В същото време, на съдебна фаза търсещите закрила не могат да поправят пропуска на 

административния орган да ги проведе като поискат назначаването на съдебна 

експертиза, понеже не могат да заплатят разноските за тях. 

 

4. ПРЕПОРЪКИ 
 

4.1. Да се въведе практически, и впоследствие - законодателно в чл.61, ал.2 от ЗУБ, 

максимален 30-дневен срок за личната регистрация на търсещите закрила, ако молбата 

за закрила е подадена пред друг държавен орган по реда на чл.58, ал.4 от ЗУБ;  
 

4.2. Да се създаде организация при решаващия орган ДАБ при МС за 24-часова 

регистрация на молбите за закрила; 
 

4.3. Да се измени разпоредбата на чл.13, ал.1 и 2 от ЗУБ като хипотезата на ал.1, т.5 се 

преуреди в ал.2 на същия текст като основание за недопустимост; 
 

4.4. Да се създаде нормативно задължение в чл.30, т.2 от ЗУБ за съставяне на протокол 

относно представяните от търсещия закрила писмени и други доказателства; 
 

4.5. Записването с техническо средство на интервюто да се въведе в чл.63а, ал.3 от ЗУБ 

като задължително; 
 

4.6. Да се въведе задължение за присъединяване към преписката на информационните 

източници, въз основа на които е съставена справката, като основание за провеждане 

на ефективен съдебен контрол в нова ал.2 на чл.74 от ЗУБ; 
 

4.7. Да се възстанови старата редакция на чл.92 от ЗУБ отпреди изменението й с ДВ 

бр.52 от 2007г.; 
 

4.8. Задължението по чл.58, ал.7 от ЗУБ за присъединяване на писмено становище от 

ДАНС като част от фактическия състав да се преуреди систематично в чл.73 от ЗУБ при 

правилата на производството по общия ред; 
 

4.10. Органът по чл.15 ал.7 от Закона за закрила на детето, действащ като особен 

представител на непридружените деца, търсещи закрила, да бъде уреден в чл.173 на 

Семейния кодекс като допълнителна хипотеза на настойничество и попечителство по 

право;  

4.11. Да се въведе в задължение на ДАБ при МС да предприеме мерки за задължително 

осигуряване на адвокат на непридружените деца в производствата по ЗУБ;  
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